
Elt nt örmé ny városok nyomában
Kelet harthagója kilenc dombon, Artasat

Örmé nyország leg sibb városai - Erebuní , Armavir,
Artasat, Dvin, ]enland,asat - az Ararát,völgyben é pültek
meg. Az ókori Armé nia büszkesé gé t, a kelet Karthágója-
ké nt emlegetett Artasatot a Kre, llszáZadban Artdsú sz ki-
rály é pí ttette az A,raksz folyó part|ára.

A kilenc dombon é pült, kett s fallal övezett város,
hajdan büszké n né zett farkasszemet az Ararát hóborÉ
totta csú csáVal. Az ókori törté netí rók, Plutarkhosz é s
Sztrabón is elragadtatással í rtak szé psé gé r l. A haidani
csodából mára semmi sem maradt, Ladánk ablakából
csak az Ararát |ól ismert körvonala tornyosodik egyre
közelebbr l fölé nk, s a Hor Yirap kolostor templomtornya
é s bástyái rajzolódnak elé -

Kalauzunk, Amina Kanecjan ré gé sz, aki ú gy ismeri
Artasatot, mint a tenyeré t, hiszen a nyolcadik domb
feltárását egymaga vezette, A t z  napon sehol egy fa,
egy bokor, Majdnem elolvadunk a h sé gt l, a napon
nem is tudjuk hány fok lehet, A té rdig é r  falak között
nem jsmerjük ki magunkat, de Amina szavai nyomán
é letre kel el ttünk a hatalmas ókori város,

Artasat az ókorban {a ké s  hellenisztikus é s római
korban) a kelet-nyugati kereskedelem é s a ké zm vessé g
központja volt_ A megm velt földek Arakszig é r  gy r -
je, a várost b ven ellátta é lelemmel, Az Araksz folyón
hí d í veh át {pillé rei ma is állnak). EZ biztosí totta aZ
öSszekötteté st a nyugati országré sszel. A Várost kett s
falrendszer vé dte az ellensé gt l, bástyái né gyszög- é s
fé lköralapú ak voliak. Több templom is volt Artasatban,
Legnagyobb a Napistené  é s a Holdistenn é  vo]t, E
templomokat a korai kereszté nysé g ideié n rombolták
le, famennyezetük lángok martalé ka lett, A király udvar-
tartása a fellegvárban volt, a mostani HoI Virap kolos-
tol területé n. szí nház is m ködött a városban. ahol
nemcsak görög szez k, hanem a mí í vé szi hajlamú  é s
tragikus sorsú  Artavazd király szí nm veit is el adták.

Mi mindent í eithettek aZ é pú letek, ha a római é s a
peí Zsa pusztí táSok után iS ilyen hihetetlenül gazdagok a

leletek!  si örmé ny vörös amforák, ]azurittálak, üvegfi-
o]ák, terrakotta-szobrocskák, ké zm ves-szerszámok,
fegyverek, obszidián-nyí lhegyek láthatók a mú zeumban,
A torzóké nt is csodálatosan szé p Aphrodité ,szobot s a
hí res Anahit-fej, a helIenisztikus-kor emlé kei, El került
egy ritka kitályi é kessé g: egy aranyJemezb l vágott, le_
vé ]fonatos diadé m is. Elké pzelem, hogy ragyoghatott az
örmé ny királyné k dú S, söté t hajában! A feltárt ké zm -
ves- m hely, a ví zvezeté kcsövek, a szerszámok a kor
mestersé gbeli tudásának szí nvonaláról vallanak, Az
é pen maradt mozaikpadlót látva, arra gondolok, hogy
egy ilyen fonó dé iután talán itt Vehette fürd jé t a ház
ú rn |e, vagy itt fogadta vendé geit h sí t  italokkal,

A város gazdagsága, kereskedelmi jelent sé ge miatt
Válhatott az ál]andó támadások cé lpontiává, Az
örmé ny-római hábotú k idejé n azé rt rombolták le a vá-
rost, mert a rómaiak nem tudtak megfelel  számrl kato-
naságot biztosí tani vé delmé re, A puSztí tások után
azonban, lakosai mindig ú iraé pí tetté k Artasatot. A IlI.

században az Araksz megváltoztatta folyását, messzebb
került a várostó], A környé k elmocsarasodott, klí mája
egé szsé gtelen lett_ Khoszrov Kofaá király a 330-as é vek-
ben a királyi udvart a közeli Dvinbe költöZtette,

Artasat azonban mé g mindig elé g jelent S volt ah-
hoz, hogy kihí via a perzsák gazdasági irigysé gé t, 3ó0-
ban a várost megtámadták, a lakosságot ra|lszí jra í  z-
ve elhurcolták, a falakat foldig rombolták. Amit meg-
hagytak, azt a termé szet rombolta tovább, A paloták-
nak, gazdag kereskedóházaknak, falaknak a Yll. szá-
zadra nyoma sem maradt. Ekkor már csak egy kis pa-
rasztfalu hú zódott meg szeré nyen a dombok alján, La-
kói f leg az itt el állí tott bí borfesté kkel (vortan
karmir) kereskedtek,

,,Sic transit qloia mund"i"l - mondhatnánk né mi szo-
morú sággal, hiszen az elt nt városé rt nem kárpótol a
XVll században, közé pkori alapokra é pült kolosto1 a
Hor Virap puritán szé psé ge, sem a völgyben legelé sz 

bárányok idilli nyugalma, sem a
domb aljában szóló muzsika, a kö-
té ]táncosok mutatványai.

Dvin felé  indu]unk tovább. Hara-
goszöld eperfák között visz utunk,
Balra elmarad a ké kl  Ararát, iobb-
ra aranyszí n  sziklák sorakoznak.
Mintha követné nek Artasat domb-
iai, de már nem a kolostor tornyát
látom, hanem hatalmas város köd_
falait é s bástyáit.  rszem ké mleli
az utat, Napé gette örmé ny arcából
obszidiánk ké nt villog a szeme,
lándzsáját í ezzené stelen szorí tia
er s markába, Eg veled, mú |t id k
let nt sze]]eme, é g veled Altasat,
Artaseszida királyok városa !A Hor virap kolostor é s vé d bástyái
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Dvin, a vadász  kú áluok szé khelqe

Dvin Artasattól é szaknyugatra, mint-
egy 20 km távolságra fekszik, Domb-
ja nem emelkedik annyira a környe-
zete fölé , mint a korábbi f város
magaslatai. Nincs hátteré ben a fen-
sé ges Ararát, lábát nem öntözi az
Araksz. Különös, vad szé psé g ,
aranyszí nú  hegyek veszik körül, s tá-
volabb megm velt földek é lé nkzöld
sáviai hú zódnak,

Dvin akkor vált királyi szé khellyé ,
amikor a lv században ll. khoszrov ki,
rály Artasatból ide köItöztette ud-
VartartáSát. A meglé v , nem tr1l ma-
gas dombot mestersé gesen feltöl-
tette, s a környé ket fákkal ültette be,
Ez lett a hí res Khlszrlv-erd , a királyi
vadászterület, A város azonban nem
ekkot hanem é vezredekkel korábban keletkezett, A k ,
korszaktól kezdve lakott terület volt, s a bronzkorból
már jelent s temetkezé si leletek adnak ké pet a helyi
é letmódról. A hellenisztikus korban Dvin már város
volt, er ddel a magaslaton, mellette nekropolisz'. Je-
lent sé gé t megnöveite az a té ny, hogy az akkori f vá-
ros, Artasat é s aZ artaseszida királyok nyári rezidenciája,
a Garni felé  Vezet  ú t mellett feküdt. DVint a lómai lé gi-
ók ugyanú gy elpusztí tották, felé getté k, akárcsak
Artasatot. Újjászületé Sé t az iráni eredet  Arsakida-
dinasztiának köszönhette, Dvin a Iv században válha-
tott igazán ie|ent s központtá. A kiráIyi udvartartás, a
paloták é s az el kel kházai a fels városban, a nagy ba-
zilika, é s a katholikosz1 rezidenciája az alsóvárosban
é pültek meg, Dvint is kett S fal övezte, akárcsak
Artasatot, de a k alapra vályogté glából hú Zott falak a
századok során elpusztu ltak,

A katholikoszi alsóváros az impozánsabb, itt sokkal
több é pületré szlet (alapok, falak, oszlopf k, talapzatok,
dí szí tmé nytóredé kek) maradt meg. Az egqhajós baziliha

Óriási tárolóedé nyek Dvin mú zeumában

eredetileg pogány szenté ly volt. Valószí n leg L Trdat ki-
ráIy emeltette, Szenté lyt is é pí ttetett arsakida  sei em-
]é ké re, Itt látható a legnagyobb örmé ny katedrális,
melynek alapja 30,5 x 58 mé ter, s benne a talapzatok át-
mé r i másfé I mé teresek.

A fels városban, a beom]ott gödrök, dombok é s mé -
lyedé sek között jóval nehezebb elké pzelni a hajdan
pezsg  városi é letet. Várat]anul egy feltárt é pületré szre
bukkanunk, Talán szenté ly lehetett, KiS falmé lyedé sé -
ben korom é s füst nyoma, az alsó párkány gyönyör  fo-
natos mintáva] dí szí tett.

Az alsó- é s fels város között ma mú zeum található,
K tárában Örmé nyország törté nelme elevenedik meg,
A határkövek, a sí rkövek, a k bálványok, a termé keny-
sé gkultusz k falloszai, é s a kereszté ny kor khacskarjai
vallanak err l. A mú zeum egyetlen termé ben emberma-
gasságú  tárolóedé nyek (kharaszok), dí szí tett, mázat]an,
szürke, fekete é s vörös, ókori edé nyek sora ké sztet cso-
dálatra, Ókori üvegek, az iszlám hatását tükröz  zö]d é s
ké k mázas tálak mellett használati tárgyakat, munkaesz-

közöket is láthatunk. Lapozgatunk a
vendé gköny^lben, s meglep dünk:
nemcsak mi vagyunk távoli turisták:
Olaszországból, Amerikából is é r-
keztek ide, hogy az emlé keket meg-
csodálják,

Látogatásunkat az a kávé  é s gyü-
mölcs zária, amelyeket a mú zeum
 re é s felesé ge táIalt fel nekünk, a
nagy diófa lombia alatt, Miközben a
forró, friss kávé t isszuk, szemünk a
szemközti fabarakkokra té ved. Ezek
a ré gé szek nyári szálláshelyei, me-
lyek - szponzorok hí ián - üresek,
váriák a feltárást vezet  tudósokat,
Mit is kí Vánhatnánk bú csú zóul? Mi-
el bb koppanhassanak a ré gé sz-
ásók, s táriák fel teljes egé szé ben a
mú lt megmaradt emIé keit!Dvln: az alsóváro§ romial
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Az ezertemplomú  Ani, a Bagratidák f városa

Ani ma romváros, é s - ami igazán
e]szomorí t bennünket - nem is a
mai Örmé ny Köztársaság terüIeté n
található, Elutazhatunk ]erevántól
dé lnyugati irányba, a török határ-
ra, az Ahurjan folyó bal partjára, s
messzelátóval ké mlelhetjük a
szemközti parton az egyre kevesbe-
d , egyre pusztuló lomokat, É ]et-
szer bb ké pet kaphatunk a város-
ró|, ha ellátogatunk a lereváni Tör-
té neti Mú Zeumba,

A Bagratida-királyság törté neté t,
szellemi é s anyagi kultú ráiál iS-
mertet  els  teremben, többné gy-
Zetmé teres makett mutatia be aZ
omladé kaiban is fensé ges é s ha-
talmas várost - mert bizony, itt
csak romokat látunk, A maketten
nem a x, századi százezres lakosú ,
hatalmas, jól vé dett é s gazdag te-
lepülé s tárul elé nk, Nem az, amely mintegy ötven esz-
tend  alatt é pült fel, s egy átlagos mez városból lett
az akkori Köze]-Kelet egyik leghatalmasabb f városá-
vá, A romok mú lt századi állapotát látjuk, ahogyan a
nagy orosz akadé mikus, Nyikola; Marr l892-19l7 kö-
zött feltárta,

Ani a törté nelem hainalától kezdve lakott települé s
volt, A bronzkornál is korábbra tehet  a hatalmas k -
tömbökb l é pült er d lé trehozása, AZ urartui korbó]
egy temet  maradt fent, AzY. században Anit er dí t-
mé nyké nt iegyezté k, s a Kamszarakan hercegek birtoka
volt, A korábbi hatalmát é s befolyását elvesztett her-
cegi család a VIIL században Sirak tartományt - í gy
Anit is - eladta a Bagratuniaknak.

Anit Ill, fuot é pí tette f Várossá, Virágzásának ideje
9ó l - l020 közé  tehet , A Várost kett s fal öVezte, neVü-

A várost kett § fal övezte

ket a Bagratida uralkodókró] kapták. A bels  falat
Asot-fa]nak, a küls t Szmbat-falnak hí Vták. A bels  fal
az Ahur|án folyó é s a Virágos-völgy találkozásáná]
é pült, A falak tornyaiba kis templomokat é pí tettek be.
A küls  fal a bels  falaktól meglehet sen távol, mint-
egy nyolc esztendeig é pült, Mai szemmel is elké pesz-
t en hatalmas é pí tmé ny eZ: hossza ké t é s fé l kilomé -
ter, magassága nyolc-tí z mé ter, A falakon lé v   rtor,
nyokat né ha emeletesre é pí tetté k, mindegyiknek saját
neve volt, Az Ahurián folyót szé pí v  hidak szelté k át. A
városba bé keid ben hatalmas kapukon lehetett be-
jutni, amelyek nevüket arról a városról kapták (Dvini-
kapu, Karszi-kapu Stb,), amely felé  utat nyitottak, A
maketten látiuk a falakat, a vé delmi bástyákat, é s a
többé -kevé sbé  é pen maradt templomokat is. A világi
é pí tmé nyek elpusztultak, pedig nemcsak lakóházak é s

paloták, de közigazgatási é pületek,
karavánszeráiok, lürd k, vendé glo-
gadó házak is voltak benne A ké z-
m vesek keresett árucikkeket á]lí -
tottak el : szöveteket, sz nyege-
ket, fegwereket, é kszereket, szer-
számokat, edé nyeket, A városi nyil-
vántartásban negyvenfé le mester,
Sé get jegyeztek. A város piacán
ezek mellett - az é lé nk kereskede-
lemnek köszönhet en - a közel-
Kelet, é s Kisázsia valamennyi kere-
Sett árucikke is meg jelent,

Ani ugyanakkor a Bagratida-
királyság kuIturális központia is
volt. Egyetem, kódexí ró-m hely,
kirá|yi könyvtár m ködött lalai kö-
Zött, Temp]omajról a korabeli tör-
té netí rók valIanak, A legré gibb
(VIl,századi) a királyi templom Volt,Ant katedrálisa l00l-ben é pült
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A legszebb a Miasszonyunk temploma, amelynek é pí -
t mestere az a Trdat volt, aki ké s bb a konstantiná-
polyi Hagia Sophia katedrális kupolá|át é pí tette át,
Hí res volt mé g az Apostolok temploma, melynek há,
rom kupolájából csak egy maradt fenn, A Grigor
Luszavlrics nevé t visel  templom, nagyszer  falfreskói-
ról vo]t nevezetes, A másvallású ak sem maradtak lelki
vigasz né lkül: a grú zoknak is volt itt templomuk, S t, a
XI-XIL században né hány mecset is é püIt.

A hatalmas kiterjedé s  város közepé n, a bels  vár-
ban (midzsnaberd) volt a királyi palota, a fürd k é s a
királyi kert, A közé pkori város a királyi városré szt l
é szakkeletre feküdt. Ani városának é rdekessé ge é s sa-
iátossága a ,,földaIatti Ani" (Sztorgetia Ani), amit ,,bar-
langvárosnak" is fordí thatnánk, A Világos-Völgy é s
Farkas-völgy leit in többszáz barlanglakást alakí tot-
tak ki, Ezek ké t- é s háromszintes lakások, de m he-
lyek, raktárak, templomok, temet k, s t, kincstárak is
voltak, Ezek a barlangé pí tmé nyek kiváló vé delmet
nyú itottak ellensé ges támadás ideié n.

A ví z ví zvezeté k rendszeren iutott el az é pületekbe,
a szennwizet csatornarendszer Vezette el, A f bb ut,
cák köVezettek Voltak, szé lessé gük elé rte a hat mé tert.

A várost - bár királyi szé kesf város volt - sajátos
önkormányzat igazgatta. A város bí ráját a király nevez-
te ki, aki a városi tanács, a,,jericani" é lé n állt, A tanács

tagjai nemcsak nemesek lehettek, hanem helyet kap-
tak benne a lakónegyedek mindenkori elöljárói é s a
f város püspöke is,

A város hanyatlása a kereszté ny Bizánc nagyhatalmi
törekvé seivel kezd dött, Bjzánc kelet felé  terjeszke-
dett, s a Bagratidák szé kesf városának, mint straté gi,
ai pontnak elfoglalására több hadiáratot is indí tott,
l045-ben foglalták el Anit, s a fiatal, mindössze tizen-
hat é ves Gagih kiráyt foglyul ejtetté k. AZ utolsó
Bagratuni hamarosan meghalt a szám zeté sben. Ani
elfoglalása a Bagratida-királyság vé gé t jelentette.

A város é lete - ha nem is azonos intenzitással -
folytatódott a görög megszállás idejé n is. Az els  tra-
gikus változást, l0ó4-ben a szeldzsuk támadás ie]en-
tette, A szeldzsuk-törökök fé lig rombadöntötté k a Vá-
rost, amely ezután az emí rek birtoka lett, Ani mé g tú l-
é lte a mongol behatolást is (l23ó), s sorsát vé gül egy
földrengé s pecsé telte meg.

A mai Ani köVeit aZ id  tovább  rli-rombolja, de a
makett egy, mé g romjaiban is fensé ges Város ké pé t
mutatia, A tárlók is gazdag anyagi kultú ra leleteivel
vannak tele, Hatalmas sz nyegek, mázas cseré p- é s
fé medé nyek, ruhák, kódexek alakjában maradt ránk az
a táí gyi kincs, ameJy egy  si né p törté nelmé nek, gaz-
dag mú itjának bizonyí té ka, az apáról fiú ra szálló em-
lé kezet mellett,

(Hatalmas, 4-5 tonnás bazaltkockákból é pült, szé les-
Sé ge több mint ké t mé ter Volt,) Valódi vé delemre csak
itt Vo]t SZükSé g, a másik ké t oldalt termé szetes vé de-
lem: százharminc mé teres szé dí t  szakadé k é s az
alant fodrozódó Azat fo]yó biztosí tiák. Garni sem az l.
század|ban é pült, Már jóval korábban, az urartui id k-
ben is er d Volt itt (Garniani), A máig fennmaradt
ókori é pületek L Trdai uralkodása idejé n é pültek,

A templom, antik mintáIa é pült. alapja l3 x l8 mé -

Garni - az artasesziddk nqdn laka

Ierevánból é szakkeleti irányba indulunk Garniba, s
amint kié rünk a f városból, máris a Geghami-hegyek
vonulata tárul elé nk- Olyanok ezek a hegyek, mintha a
ví zözön utáni bibIiai korba lé pné nk hirtelen vissza:
mint hataimas dunyhák, puhán cy r döttek, Szí nük
az okkersárga é s a szalmaszí n áí nyalataiban játszik,
raituk megszáradt, gyé í  f , Bokot fa sehol, Mintha
Noé  után mé g nem ]ett volna ideiük kin ni a fóldb l.
AZtán Változik a táj, falvakon utazunk át. A m Velt, ön,
tözött földek zöldie é lesen elválik a
környez  táj okkersárga szí né t l,
Yoghcsaberd faluban az egyik kapu-
ban kenyeret árulnak, Olyan, mint
egy karika, a közepe lyukas, a ke-
nyé r mé g meleg, ropogós-friss.
Garniba é rve szinte mindenütt dió-
fa bólogat ki a kerí té sen. Annyi a
gyümölcsfa, hogy dú s lomblaikkal
nemcsak a kertekbe nem engednek
bepillantást, hanem ráboru]nak a
házak teteié re is. Amit ]átni szeret-
né nk, az nem a faluban, hanem at-
|ól é szakra van, A hí res ókori
templomot keressük, amely egy
háromszög  alapra é pült er dí t-
mé ny egyik csú csában é pült fel. A
vár mé g rom|aiban is nagyon im-
pozáns, A beiáratnál sikerült hely-
reállí tani az eredeti falmagasságot.
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ter, Huszonné gy ión oszlopa dí szí té s né lküli, A falak
jól csiszolt bazalttömbökb l é pültek, A k kockákat
nem habarcs, hanem vasszöges rögzí té s tartja össze,
A templom dí Szí té se a ión mintákat követi: növé nyi
ornamentika, akantuszlevelek, kazettás rózsák Iátha-
tók a frí zen é s a bejárati ré sz fölött, a mennyezeten is.
Belül egyszer , csiszolt kövek. Els sorban az arányok
puritán szé psé ge é s harmóniája ragad|a meg a látoga-
tót, A fé ny a mennyezeti nyí lásbóI é rkezik, A templom
a Napisten tempioma, illetve a Mithra-kultusZ Szenté -
lye lehetett, hiszen az é pí ttet , L Trdat nemcsak ör-
mé ny király, de egyben e kultusz legf bb papja is volt
Armé niában. A templomot fóldrengé s döntötte le a
XVII. században, Sokáig romokban hevert, mí g vé güla
hatvanas é vekben megkezdté k a helyreállí tást. A hiá-
nvokat eredeti minta szerint pótolták,

A templom mellett állt a királyi palota. Egyes ré sze-
it nagy bazaltkövek, más ré szeit habarccsal összera-
kott termé skövek alkották. A palotából, Va]amint a IIL
Trdat ideié n é pí tett - egyenl  szárú  örmé nykereszt
alaprajzú  - templomból mondhatni, csak az alapok
maradtak,

]óval több é pületelem maradt meg az antik fürd -
b, l, ezé rt is sikerült rekonstruálni ezt az egyedülálló
m emlé ket, Az öt helyisé gb l álló é pület els  nagy

termé t - az el szobát - tizenöt szí nb l kirakott moza-
ikpadló dí szí ti. Naládok, fé Imeztelen istenek é s isten-
n k fürdenek a tenger huIlámaiban, Kikkel é s hogyan
dolgoztathatott Trdat király, nem tudni, de a mozaik-
padlón görög bet kkel ez a felirat é keskedik a mai na-
pig: .,itt dolgoztunk a semmié rt ,,, A kapcsolódó kam-
rákban látható a padlóf té s, Mivel a padló beomlott,
most üveglap alatt szemlé lhetjük az egymásra rakott
cseré pkorongokat, amelyeket felheví tettek, s a ke]et-
kezett ví zg zl csöveken vezetté k a fürd termek padló-
zata a]á_ A fürd  sorsa már a közé pkorban megpecsé -
tel dött, mint pogány é pí tmé nyt nem használták töb-
bé ,

Mé g kószáIunk egy kicsit az er dí tmé nyben_ A fé lig
feltárt - va]ószí n leg raktárké nt használt - helyisé gek-
ben embermagasságú  agyagedé nyek állnak, a fö]dben
é getett cseré pedé nyek é s mázas edé nyek törmelé kei,

Hata]mas diófa alatt forrásví z tör fel egy kú tból,
iszunk bel le. A kapu beiáratánál helyi dióból ké szült
mustkolbászt é s örmé ny furulyát árulnak, Visszafordu-
lunk, Bú csú pillantásunk mé g utoliára egybeöleli
mindazt, amit egyetlen fé nyké pez gé p sem tud rögzí -
tenii a templom, mögötte hegyek, oldalt az alacso,
nyabb fennsí k, lent zú gó hegyi folyó, Mellettünk Vé -
delmez n ál]nak a hatalmas falak,

Arqisti királq vendé qeí  voltunk Erebuniban

|ereván neve - mint Sok más örmé ny városé  - urartu
kori elnevezé sb l (Erebuni) eredeztethet , Az urartui
birodalom, Tuspa (Ván) központtal az örmé ny fennsí -
kon iött lé tre a Kr e, Xlll, században, A dé li határán
é rezhet  rivalizáló-terjeszked  asszí r ielenlé t miatt el-
s sorban az é szaki területek meghódí tására töreke-
dett, Az Ararát völgye hamarosan a birodalom fontos
ré sze lett, s itt é pült meg számos olyan város, amely
az örmé ny törté nelemben (bár más né ven) a ké s bbi
századokban is nagy szerepet játszott,

Erebuni er dí tmé nye - noha magaslatra é pült -
nem tornyosul hivalkodón a város fölé , Cazdagságát,
szé psé gé t csak annak a turistának mutatja meg, aki
nem rest felgyalogolni a domboldal lé pcs során,
hogy belé phessen a palotába, amelyet Argisti király
é pí ttetett Kre. 782-ben,

Stí ]usosan kialakí tott mú zeum fogad a domb aliá,
ban. Hai]ottorrú , sastekintet , aZ asszí r divat szerint
gy r kbe göndörí tett szakállú  fé rfiarc reliefie köszönt
a homIokzaton. kiállí tási tárlóit nem most né zzük
meg: VonZ fölfelé  a csoda, aZ uí artui királyok palotáia,
az er d, Erebuni,

Sokáig nem is tudták, hogy mit reit a domb, amit
Arin-berdnek (Vé res várnak) neveztek az örmé nyek,
mí gnem a mú lt század hetvenes é veiben egy jereváni
öregember é kí rásos k táblára bukkant_ A feltárásokat
csak ötven é v mú lva kezdté k meg.

Erebuni - sok más urartui er dí tmé nyhez hasonló-
an - háromszög alaprajzú . Az é pí t k kihasználták a
földrajzi hely kí nálta straté giai-vé delmi lehet sé ge-Erebuni - felárás közben
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ket. Ké t oidalról meredek hegyoldal tette megközelí t-
hetetlenné  a várat, s a beiárati kapu fel l a falazatot
mé g magasabbra emelté k (maga az alap kett , a fal-
magasság pedig nyolc mé ter Volt), Látható aZ a vá-
lyogté glaso1 amelyb l a fal egyes ré szeit emelté k, s a
maid három é vezred viharát kiállt agyagra, törekre é s
szalmára tekintve, arra gondolok: hol a ké z, amely
megformázta, hol a kar, amely falat é pí tett bel le? Mi-
lyen jó volna csak egy pillanatra is visszarepülni id -
ben, é s látni aZ é letet, a sürgé sforgást a falak között,
Ta]álkozásunkat a mú lttal nem zavarja senki: egy lé lek
sincs a bejárati kapunál, aho1 emberarcú , oroszlántes-
t  bronzszobor üdvözöl bennünket archaikus moso-
lyával,

A palota é pen maradt é s rekonstruált ré szei asszí r
é s iIáni hatást mutatnak, A király fogadótermé t hatal-
mas faoszlopok tartiák, teteje sZinté n gerendákra er -
sí tett egyenes fatet . A puritán é pí té szeti megoldá-
sé rt ViSZont kárpótol a fal, amely csodás é gké k; frí zsor
é s mintázat (palmetták, háromszögek, stiliZált gránát-
almák)dí szí tik. Itt Volt Haldi, a legf bb isten templo-
ma is, Folyosón jutunk át egy másik udvarba, ahol a
falon é pen maradt freskó örvendeztet meg bennün-
ket. É gszí nké k alapon, szé lesebb dí szí t  frí zsor, orosz,
lán lé p a napkorongot szimboiizáló pajzs feJé , szem-
ben vele pedig té rdre ereszkedik egy gazella, Nyugod-
tabbak, harmonikusabbak a festmé nyek, nem olyan
,,barokkosak", mint az asszí r dí szí t m vé szetben, A
szegé lydí sz ismé telten palmetta, gránátalma, zikkurat.
Bolyongunk tovább a palotában. A fal közelé ben több,
szobanagyságú  helyisé gre bukkanunk - a szolgaszál-
lás lehetett itt. Váratlanul földbe süllyesztett tároló-
edé nyek szája ásí t felé nk: az urartui birodalomban,
melyben a gazdagságot els sorban a tárolt anyagi la-
vak mennyisé gé vel mé rté k, nagyon fontos volt, hogy a

begy itött gabona, szezámolaj, bor é s más magvak
könnyen ellen rizhet , biztos helyen, jó tárolóedé -
nyekben legyenek felhalmozva,

Letekintünk a nyári nap hevé ben izzó városra,
szemközt az Alaráí  hófödte kett s csú csa koronázza a
hegyvonulatot,

A mú zeumban mindaz elé nk tárui, amit az er dben
nem láthattunk, Lé gkondicionált tárlók konzerváliák
azt, ami a termé Szetes körülmé nyek köZött elpusztult
volna, A tárgyi emlé kek nyomán elé nk raizolódik az
urartui kor örmé nysé gé nek ké pe, Használati tárgyaik,
munkaeszközeik, edé nyeik láttán tudjuk, hogy dolgos,
földm vel  né p volt, s szerszámaik adnak bizonyságot
arról, hogy a kertkultú í át é s gyümölcstermeszté st is
magas szí nvonalon m velté k, Edé nyeik szé p formájú ,
vörösmázas korsók, tálak é s amforák, A dí szí té sben
nagyon mé rté kletesek voltak, többnyire csak három,
szögmintás dí szí t sorok é lé nkí tik az alapszí nt. lvóedé ,
nyeik gyakran lábbelit formáznak, hegyes orrú , sarkat-
lan, b rszí jjal f zött, magasí tott Szárú  csizmák Voltak-
Ezeket nem jehetett letenni, mí g tartalmukat ki nem
ürí tetté k,

A gazdagságot meg is kellett vé deni, Mennyi nyí l-
hegy, kard, lándzsa é s pajzs maradt a ré g elporladt ka-
tonák után a romok köZött! Argisti sisakja. hegyes é rc-
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sisak, ralta a hatalom jelké pe, hé t kí gyó. Emitt egy kör
alakú , domború  paizs - f emberé  lehetett -, szé pen
domborí tott bikák é s oroszlánok sora fut raita körbe,
Csinos szobrocska tekint ránk egy posztamensr l. ió
arasznyi, ha van. Fehé r a ruhája, övé ben kard, f zött
csizma a lábán, szé pen göndörí tett sóté t fürtieit
aranypánt szorí tja össze, nagy fekete szemé vel bátran
el repilJant, Nahát, ilyenek lehettek az urartu-kori ka-
tonák? Vagy egy istent ábrázol (talán é ppen Haldit) a
szobor? A n k már akkor is kedvelté k a szé p é kszere-
ket, Né hány f zött nyaklánc árulkodik az uí artui höl-
gyek pompaszereteté r l, Ruhájuk anyaga nem maradt
ránk, csak elké pzelé sünk lehet arról, hogy szé p szöve-
teket ké szí thettek a szöv szé ken. kis, archaikus moso-
lyú , ül  n i szobrocska üdvözöl az egyik tárlóból, Ru-
háiának anyagát né gyzetes minták dí szí tik, a haját
nem látjuk, ruháiáva] azonos mintájú  fátyol takarja,

Kifelé  menet már ré gi ismer ské nt tekint le ránk a
beiárat fölötti arc. l9ó8-ban faragták, akkor amikor a
város alapí tásának 2750, é vfordulójára em]é keztek,
Remé liük, mé g hosszú  századokon át  í zi maid
Erebuni emlé kezeté t!

Kraicsir Piroska
lEGYzETEK
t ,,Í gy mliltk el a vtlág dicsósé Be!" (A pápa-koronáá§i szel-

tartás latln nyelvú  szövegé b l sÁlmazó szállóige,)
2 Nekropollsz: nagy ktteriedé s  ókori temet  (a görög szó

ielenté se: a holtak városa).
3 Katholtkosz: a Iv századtól kezdve az örmé ny gregorlá-

nus é s a grú z pravoszláv egyház pátriárkátnák cí me.


