
Óé v,  ié v, naptán id számí tás

n z örmé nv né p bö]cs ie az Ör.né ny-í en nsí kon rin-
fton s az í lásos em]ekekné l jóva| korábban, a
Krisztus el tt V-I. é vezredb l, több olyan lelet áll ren-
delkezé sünkre, amely arról vall, hogy az örmé nvek is-
merté k a kozmogóniai ielensé geket, azok kapcsolata-
it, mozgását, A magas hegycsú csok az é gitestek meg-
figyelé sé re kiválóan alkalmasak voltak í az Araqac blegy,
Szjunik hegyei, a Geqham-hegyek\, AZ itt meg rz dött
kí naptárak (petroglyphek) tanú skodnak arró|, hogy a
fennsí kon é l k figyelemmel kí sé rté k a Nap mozgását,
Iögzí tetté k a holdfázisokat, a csillagok konste]]ációit,
az é gbolt Változásait, Az Ararát-Völgybe n, Me(,am\r te-
iepüié sen, ahol a sí k vidé k nem kí nált hasonló lehet -
sé geket, ké t é s fé l mé ter magasságban, háromszintes,
a f bb é gitestek felé  irányuló megfigyel állást -
bronzkori obszeí vatóriumot - alakí tottak ki.

A naptár nemcsak a mez gazdaságban volt né lkü-
lözhetetlen, kultikus arca is Volt, A naptár a közössé g
szellemi vezet inek kezé ben alakult, hiszen  k voltak
a tudás leté temé nyesei, köZvetí t k a földi é s az é gi
szfé ra között,  k hirdetté k ki a vailási ünnepek köze,
ledté t, é s  k jelölté k ki azoknak a rí tusoknak az id -
pontját, amelyek biZtosí tották az ember é s az istenek
ió Viszonyát, az é giek jóindulatát, a b  termé St, a gaz-
dag szaporulatot, Ezé It a naptárra vonatkozó informá-
ciókat aZ é let kultikus szfé rájában, illetve a mindenna-
pi használati tárgyakban is megtaláliuk. A Szeván-tavi
ásatások solán olyan bronztárgyat találtak (Kr_e. X-IX.
század), amelynek geocentrikus világké pe megmutat-
kozik a stí uktú rában. A köZé ps  ré sz a Földet jelké pe-
zi, az  t körú lvev  ví z-é s Jeveg  szfé rájával, körötte a
hé t f  é gitest, fölötte a Nap.

Unikális a Szanahinban (É szak,Armé nia) l946-ban
talált dí sztárgy,é kszeregyüttes, AZ öV, amely a blonz,
kortól kezdve a )ü, századig az örmé ny - ú gy a n i,
mint a fé rfi - viselet elmaradhatatlan kellé ke, a temet-
kezé sekné l rituális jelleget is nyer, Az 'ijv' szónak az ör-
mé nyben több megfelel je is van ('glti', 'cháis'|, s a
'ftamar' szó azé rt különös, mert alakilag egybeesik a
'szivárvány' 1eJenté s  szóval (szinté n'kamar' ), A ké t szó
köZótt pusztán metaforikus iS lehetne a kapcsolat, ha
a szanahini övlelet nem sugalmazna valami többletje-
lenté st, A bronzövön háromszor né gy, egy irányban
futó lovat látunk, köröttük spirál, nyí l, körkörös é s há,
romszög alakú  ornamentika. A spirálok száma 236, a
pontoké  l l8. Ósszegük 354, amely megegyezik a hold-
é v napjainak számával, amelyhez mé g l l napot adtak
hozzá, hogy egybeessen a napé wel. A háromszor né gy
ló, ilyen csoportosí tásban - kevé ssé  valószí n , hogy
az é vszakokat jelké pezné , annál is inkább, mert a
fennsí k nagy ré szé n a né gy é vszak világosan elkülöní t-
het  egymástól. Valószí nú bb, hogy a csoportokon be-
lül egyszerre van |elen a né gy é vszak,

A tiunké t hónapos drmé nq naptár meglé té r l í rásos for-
rások is vallanak, Anani|a SiraÉ ari, VIL századi örmé ny
matematikus é s csillagász Kozmogóniájában arra

utal, hogy az örmé ny hónapnevek keleszté nysé g el tti
korból szárnaznak. Hovhannesz Szarftavag, Xt. századi
törté netí róJilozófus leí rja, hogy HalÉ , az örmé nyek le-
gendás  satyja l2 gyermeké r l - fiairól é s leányairól -
nevezte el az é v l2 hónapját,
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(AVELJAC)

A tizenké t hónap 30-30 napot számlált, s az AveJjac
('aveli'- 'több') neve után í té ive is a ,,toáalé khónap", a
fennmaradó öt napot taí talmazza csupán. A nevek ma,
gyaráZatát azóta nyelvé szek é s törté né szek is megpró-
bálták,megközelí teni. Eredetük törté ne]mi homályba
vé sz, nagyon valószí n , hogy id járási ie|ensé gekkel,
mez gazdasági fogalmakJ<al vannak kapcsolatban_

Az é gitestek látszóJagos mozgása viszonyJag egyé r-
telm en határozta meg az id egysé geket (nap, hónap,
é vszakok). A kü]önböz  né pekné l az é v kezd napjánáJ
azonban nagyobb elté ré sek tapasztalhatók. Az ismert
civilizációknál (egyiptomi, iráni, hé bet római, kí nai)
az é vkezdet Vagy a tavaszi napé jegyenl sé gh ez, a ,,ter-
mé szet óbred,é sé hez" (március), vagy az  szi betakarí tások-
hoZ (augusztus-Szeptember) igazodik,

ff -'J[:T,i:i"'J:,:::,ilrr:X";:'"':,#;]'"i;"fr",;
s a legenda szerint ekkor gy zte le az örmé nyek  satyja,
Hajk az asszí r ellensé get, B?lt, Hovhannesz Szarkavag
szerint maga Haik ielölte meg gy zelme napját az ú ié v
kezdeté ül, Az ókorban é s a közé pkorban is gazdag é s fé -
nyes küls sé gek között ülté k meg ezt aZ ünnepet.

A másik tijé v - mórcius 2I -, Airrairor ünnepe_ Örmé -
nyül ez is ú lé vet lelent, A földm vel  né pekné l ez az
é vkezdet volt a legtermé szetesebbl mikor is kezd d-
hetne az ú j é v, ha nem akkot mikor a termé szet is fel-
é bred té li álmából, amikor minden ú iul, zöldül? En-
nek az ú iesztend nek az em]é ké t  rzi egy hú své ti ör-
mé ny né pdal isl

]alali, lJrunk ma feltámadott,
lalali, a taú k pirlsat t1iltt,
]alali, Poqhosz szé pet álmodott,

]alali, dlnod boldogsógot hoz,

]alali, boldog ú ié vet kí vánok. . .

A harmadih ú jé vi nap, január elseje, a Kaghand (kálenda)
már európai hatáSt mutat. A XVlll, században tette ál-
ta]ánosan é vkezd  nappá január elsejé t Szimeon
|erevanci örmé ny katholikosz. A január elsejei é vkezdet
ünneplé se nem volt idegen az örmé nyeknek, ezé rt
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mé g ebben a században átté rtek a Ianuár elselei ú j-
esztend  ünneplé sé re.

Lr apiainkban d lé |i örmenv ünrepkö. né g < é rdeke
l\rán o, europai szokastol elleröen a]akul, Ennek
hagyományai a közelmú lt törté nelmé ben gyökereznek.
Örmé nyország korán elvesztette önállóságát, s területé t
keleti é s nyugati verseng  nagyhatalmak köZött osztot-
ták fel, Ez a megosztottság megmaradt a -XX. századig.
Nyugat-Örmé nyország területeit a mohamedán Török-
ország, é szaki-keleti ré szeit a cári Oroszország, ilietve
lrán bií tokolták, lsmeletes, hogy az Oroszország terüle-
té n é ]  államok egysé ges id számí tásuk alapiául a

]ulianus-naptórt használták, amely ké t hé ttel ballag aZ
Európában elfogadott Cergeltl-naptár id számí tása után_

A naptárreform az |9|7-es forradalomhoz, az ú j ál-
Iam, a Sz1ví etunió akkori vezet jé nek, Lení nneh a nevé -
hez f z dik_ Lenin nemcsak azé rt vezetett be ú i nap-
tárt, mert ezze] is fel akarta ZárkóZtatni Európához
soknemzetisé g  államát; cé lja e]s sorban az volt,
hogy az ú j naptárrenddei a ré gi egyházi ünnepek sze-
repé t gyengí tse, megtörie az ortodox egyház befolyá-
sát az emberek mindennapi é ]eté ben, A hetven é v
alatt ez a törekvé s járt is né mi slkerrel, A karácsonq ün-
nepe í miután aZ oí todox egyház nem reformált nap-
táí t) január 6-ra esett, s az emberek karácsonyfát nem
karácsonyra, hanem ú jesztend í e, januáí  elsejé re álií -
tottak, AZ aiándé kozás, a terí tett asztal, a té lapó é s a
té li vidámságok január elsejé hez köt dtek, s ebben a
vonatkozásban január ó-a megmaradt szigorú an egy-
házi ünnepnek: a karácsonyi gyertyák fé nye elhalvá-
nyult az ú jesztend  államilag is hangsú lyozottan
pompáZatos küls sé gei mellett. A karácsonyi böjt is
é rteJmé t-jelent sé gé t VeSZtette, hiszen az ú jé vi asztal
hú sé telek né lkül bizony szegé nyes lett volna,

Pe ú jé v az örmé ngekné l csalddi ünnep. A nagycsalád ün-
nepe ez, ahol a legtávolabbi rokont sem haeyiák egye-
dül bú slakodni, Nem az ifiabb nemzedé k, hanem a

legid sebb családtag házában gy lnek össze az ú ié vet
megünnepelni, A naptáí reform sem tudta elhalványi
tani az emberekben a ré gi-ú jesztend , az ó-ú ié v emlé -
kelelé | fu örmenyekné l az ú jev ünnepe nem egy na-
pig, hanem pontosan hé t hé tiq, az ó-ú iesztend ig, jarru-

ár 13-iq tart. Addig nem szedik le az ünnepi asztalt; a
száraz csemegé k, gyümölcs é s é dessé g, s a dí szes terí -
té k mindig ott Van aZ asztalon - ha vendé g iön,,.fel-
frissí tik" a kí nálatot, ]anuár tizenharmadikán ismé t
öSSZeül a nagycsalád, mé gegyszer - most már né mi-
leg szeré nyebb é telsorra] - megköszöntik az ú jeszten-
d t, s ekkor szedik le az ünnepi terí té ket,

Ma már az örmé ny naptár sem követi az ókori, kö-
zé pkori hagyományokat, A hónapnevek az európaihoz
idomultak, akárcsak a hé t napjainak nevei is_ Egy-egy
örmé ny kalendárium azonban  rzj aZí  aZ id t, - s fel iS
tünteti a modern elnevezé sek mellett - amikor a hó-
nap minden napjának, s egy-egy nap minden órájának
nem száma, hanem saját neve volt,

IEGYzETEK:
Aragac: 4090 m magas hegy az Araráttal szemben, é szaki

irányban. Ma ttt található a hí res biutakani csillagvizsgáló.
Gegham-hegyek: az Araí át völgyet é szakkelett oldalról ha-

tároló hegyvonulat.
sziunik: tartomány a mai Órmé nyotszág dé lkeleti ré szé n.
szanahin: közé pkort kultüráIts központ, a Bagratida-

kií ályok (lx-xl. sz.) é pí tetté k ki.
Ananlia sirakaci: vII. századi örmé ny matematlküs, geográ-

fus, filozófus. Kozmogónláia szerlnt a gömb alakú  Föld kórül
forognak a többt é gttestek.,,Áskhaí acuic"(világatlasz) cí mí í
munkáiában az akkor ismert világ országait mutatia be,

Hovhanne§z szalkavag ( l0a5- | l29): Ant é s Haghbath ko-
lostoralban taní tott matematikát, asztronómiát, filozófiát é s
törté nettudománi,t.

Haik: a legenda §zednt az örmé nyek  §atyia, Asszí í tából
vándorolt ki é § telepedett le az Ararát völgyé ben. Az örmé -
nyek bels  né pneve ,,hai", otszáguk ,,Haiasztan".

Bel: a monda szellnt Haik ellensé ge, vele ví vott csatáia ml-
tikus rné retí í  gy zelemmel zárult. A moí da az asszí r - örrné ny
(Kre. IX-VI. sz.) ellensé geskedé sre vezethet  vissza.

MeneküIé § Egylptomba
Molnár c. Pá| fametszete
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