
Hagyom ány&zé s é s hagyományteremté s
az  rmé ny é pí té szetben

Ani é vszázadai

A hagyományok átvé tele, egyben a |elen kor alkotása-
ival ú j hagyományok teí emté se a törté neti é pí té szet
Salátla. Egy é pület nem csak az adott kor szellemi
struktú rá'át kifejez  m alkotás, eredetileg legtöbb-
ször nem is ilyennek ké szül, Az adott kor adott techni,
kai szí nvonalán az adott funkció maximáljs kieié gí té ,
sé re törekedett, figyelembe vé ve a már meg]é v , maid
a telyez  által elké pzelt kifejezé si formákat, A megva-
lósí táshoz a már meglé v  techn ikai-technológiai é s
formai eszközöket hasznáIta föl (hagyomány rzé s),
Vagy igyekezett ú jakat kltalálni. Ha SikerüIt id tá]ló é S
é rté kes ví vmányokkal el állnia, ezek már a következ 
generáció ré szé re jelenthettek pé ldát, é pí té Szeti ha-
gyományt,

A liturgia: é letforrna ós eqqbetartozás

Az  si keleti egyházak hí vei számára különben is a li-
turgia é S a templom több, mint egyszer  rí tus i]letve
iStentiszteleti hely: a liturgia é letformát, a templom a
közössé g egybetartozásának a jelké pé t ielentette - s
talán jelenti ma is, Csupán megemlí tend , hogy a
XVII XVilI. századi uniós törekvé sek során (görögkato,
likusok, örmé nykatolikusok stb_) az unióra lé p  egy-
házré szek egyik alapvet  kiköté se Volt a liturgia
(nyelv, rí tus, szokások) megtartása, Ez a szeliemisé g, a
hagyomány rzé s már ezer é we] korábban (V-VII. sz, ) s
ma is jellemz ie az örmé ny egyháznak,

sem a választott té ma, sem a rende]kezé sre álló
terjedelem nem teszi lehet vé  a cí mben szerepl  Aiti
templomé pí té szeté nek akár csak váZlatos áttekinté sé t
sem, A pé ldaválasztás mé gis tudatos vo]t, több okból,
Egy korábbi kiadványban olvastam a Budapest-Ani
rokoní tás fö]Veté sé r l, El ször megborzongtam a
gondolattól, milyen eszmei kapcsolat lehet egy mai,
ké tmil]iós világváros é S egy ó-700 é Ve fokozatosan ei-
né ptelened  romváros között? Vé giggondolva az é rve-
ket nem is olyan abszurd a társí tás - talán ezt mé g a
,,szerz k" sem gondolták akkor vé gig, Budapest egé -
sze, vagy el zmé nyé nek városré szei az elmú lt é vszá_
zadokban többszöí  voltak szánalmas, feledé sre í té lt
romok - a város mé gis é l, S egyes ré szei (pl, Aquin-
Cum) mé g mai, rom-mivoltukban is hagyományké nt,
pé ldaké nt é Inek a köztudatban. Ani a XIV száZadtól
vá]t fokozatosan romvárossá, mé gis az akkori elván,
dorlók ké sei utódajban is tovább é l, hagyományké nt,
pé ldaké nt, Azmár az é pí té szettörté né sz é s topográfus
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fantáziájának kapcsolatteremté se, hogy Ani földrajzi
é s tá|energiai adottságai kí sé rteties rokonságot mu-
tatnak a köZé pkori Buda Duna - Tabán - Ördögárok
{Krisztina körú t) Yé rmez  - Margit körú t által hatá-
rolt ré szé ve],

A hagyományápolás, hagyományteremté s gondo-
latköré ben pedig Ani X-XI századi törté nete, é pí té -
Szete modellé rté k , A hatalomban verseng  f ú ri csa-
ládok |Baqratuní , Pahlavuni) a f városban, Araiban
igyekeztek a köZössé gi é s családi reprezentációban az
é pületeikkel is tú lszárnyalni egymást, miközben - tu-
datosan vagy akaratlanu] - mindnyájan a Vl], századi
,.aranykor" é pí té szeti öröksé gé hez nyú ltak vissza.

Araj területé n az  skortól folyamatos lakottság csak
alapos fölté telezé s, az egé sz területre kiteried  ilyen-
irányú  ré gé szeti kutatás nem folyt, A IV századtól a
Kamszarakan család birtokaké nt már a kereszté ny Ör-
mé nyország ré sze volt. Az V-VL században - a közeli
Magaszberddel együtt - vára már szerepet iátszott a
perzsák elleni harcban, A mai fellegvár a lX század-
ban keletkezett {Asot Bagratuni é pí tkezé se,885 után),
A feIlegvár é s palota együttesé be befoglalt ú n. vár-
templom - tí pusa alapján ióval korábbi, talán mé g
azY. századi els  vár települé sé nek a hagyaté ka. Egy-
haiós, fé lkörös apszisú , dongabo]tozatos té r, mely az
örmé ny egyházszervezé s id szakában volt áltaiános:
ké s bb már nem é pí tettek ilyen teret. A ]ituí gikus té r-
kapcsolatok elemzé se ugyanezt mutatja: a mellé kte-
rek né Iküli a keleti szí r (kappadókiai) liturgia igé nyé ,
nek fele]t meg, Ezt viszonyt azY YL században (a 45l -

es kalkhedoni zsinat után) fokozatosan,fö]váltotta a
nyugati szí r (jakobita) í í tUS; általánossá vált az apszis
me]]etti me]]é kterek (protheszisZ, diakonikon] alkal-
mazása, Sajnos a vártemp]omot a X, század vé gé n
gyökeresen áté pí tetté k, a faragványok szerinti datálás
nem Vezethet  ViSSZa aZ alaprajzi rendszer korhatáro-
zására, Els  pé idánk mindenké ppen tanulságos: ha
igaz a IV-V századi alapí tás, akkor a meglé v  templo-
mot a hagyomány é s |ogfoiytonosság tiszteleté nek a
szellemé ben é pí tetté k be a Vár együttesé be, nem vál-
toztatva meg a korai té rszervezetet, Ha Viszont a vár-
templom té nylegesen ,,csak" lx,x, századi alapí tású
lenne, akkor megint a hagyomány rzé st jelzi, hogy
té rformá jával az egyházszervezé s korának templomait
tekintetté k mintaké pnek, Mindké t Vá]tozat beleillik a
Bagratida-dinasztia hagyománykeres  koncepciólába,

Az Aniban megfigyelhet  hagyomány rzé s é s -te-
remté S jgazán nagystí l  é pí té sze Trdat mester Volt.
M ködé sé t Clinrsií  katho]ikosz (972 999) szolgálatá-
ban kezdte Anginában, innen került Aniba, Caghik ki-



rály (989-1020) szolgálatába. Közben Kons-
tantinápolyban is iárt, s í é szt Vett a Hagia
Szophia szé kesegyház kupolájának ú  jláé pí -
té sé ben 989-100l köZött. Aniban a Gaghik-
templom (1001-13, Tldat mester) egyik fa-
ragványát 1900 körül |oset strzag1wsha pro-
fesszor mé g látta é S dokumentálta, A szabá-
lyos donációs domborm nek sajnos csak az
egyik alakja ismert: jóiöltözött turbános fé rfi
a templom (é leth ) makettié t tartia,

A ie]enet közismert, mé gis figyelmet é rde-
mel száz é wel korábban Aghtamarban lát-
ható hasonló je]enet a templom nyugati
homlokzatán {915-92))_ Itt a templom mo,
delljé t az alapí tó király tartja é S fölaiánlja
krisztusnak. Itt tehát a donátor é s krisztus a
szerepl  (ez az ikonográfiai jelké pek aiapján
egyé rtelm ), Mé g a X, századbó| másik ké t
donációs domborm  is ismert (Szanajin,
996-972,| Haghbat, 972-99l)- ltt a ielenet
már nem ennyire evidens. A turbános fé rfi tartja a
templommodellt, ám a szembelé v  alak nem Krisztus
(az ikonográfiai ieIvé nyek hiányoznak), },z ,!í vev "
alakok figurájában inkább a donátort, az ,fitadó" a]ak-
jában aZ é pí t mestert (tervez t) sejtjük, Sajnos Ani
eseté ben a jelenet másik alakja nem ismert, í gy csak
fölté te]ezni tudiuk, hogy a templommodellt tartó sze-
mé ]y nem a donátor (Gaghik király), hanem az é pí t -
mester {Trdat), aki a donátornak mutatia be templom,
tervé t, Ez esetben a dokumentált domborm ben az
é pí t mester aUtopoí tré ját tisztelhetjük! A nagy,,el d",
Hoylidn mester a vIL században zvartnocban szinté n
megörökí tette önmagát; s ezt a pé ldát, Zvartnoc ro-
mos templomát Trdat mester látta é s tanulmányozta
- erre mé g visszaté rünk,

H aq q o rn tinq tere mt  é p í té sze t

A kutatók vé lemé nye megegyezik abban, hogy Trdat
f m ve - a fiatalkori arginai é pí tkezé seket leszámí tva
._ Ani szé kesegyháza, l00l-ben szentelte föl Szarqisz
katho]ikosz, Gaghik király é s Katrinide királyn  jeJen-
lé té ben, Háromhaiós, közé pkupolás rendszere a ko-
rábbi egyházi központ, Dvin té rszervezé si hagyomá-
nyait köVeti. Vakárkádos homlokzati rendszere Viszont
a szinté n Vll. századi Zvartnoc püspöki pa]otatemplo-
mát idé zi, A homlokzaton több helyen is megjelen 
,,istenszem"-motí vum (körablak) vjszont ú i e]em, de
Ani ké s bbi é pí té szeté ben hagyomán}t teremtett, A
szé kesegyház é pí té sé nek é veire esik Trdat bizánci iá-
togatása ill a konstantinápolyi Hagia Szophia kupo-
lájának ú jjáé pí té se, Ennek ellené re Trdat alkotásain a
bizánci hatás maradandó nyoma nem fedezhet  föl:
nem akart Aniban bizánci .,importm Vé szetet" megho-
nosí tani, Trdat é leté r l, m vé szi hitva]lásáróI kevé s
adat maí adt fent, ez inkább m vei alapján rekonstru-
álható, A jelek szerint ielkes hí ve é s tanulmányozója
volt az örmé ny Yll. századi, ,,aranykori" é pí té szetnek,
Következ  m Ve ennek é kes bizonyí té ka,

A szé kesegyház fö]szentelé se után a mester azonnal

Anl, katedrálts

megbí zást kapott Gaghik király ilL a Bagratuni család
magánegyházának elké szí té sé re, A megbí zó é s az é pí -
t  szándé ka itt teljesen azonosult: a Vll, századi fé ny-
kor visszaidé zé se az ú j f városban. ill, (É pí t ) Nerszesz
katho]ikosz |64I-ó6l) zvartnoci pa]oiatemploma
í 64|452) akkor egyaránt volt nemzeti em]é khely (Sz,
Cergely kultusza) é s a,,Mennyei ]eruzsálem" örmé ny
megfogalmaZáSa,

Az é pület a X. század folyamári vált rommá, de
Trdat mesternek Vo]t a]kalma a romokat alaposan ta-
nulmányoznia, E tanulmányok nyomán é pí tette meg
Aniban a Gaghik templomot, mint az egykori
Zvartnoci palotatemplom pontos mását, Sajnos ma
már ez is í om, De a sors különös játé ka, hogy a ké t
Iomterülettel egyid ben foglalkozott l900 körül
Thorosz Thoramanian é pí té sz, s mindké t é pület elvi re-
konstrukcióját szinten egyid ben ké szí thette el.
Ugyanaz az eszmei mondanivaló (nemzeti öntudat,
önálló örmé ny állam) é s ugyanaz a fenyegetettsé g
(iszlám invázió e] retöré se) feiez dik ki a VIl, századi
é pület Xl. sZáZadi ú jí aé pí té sé ben, ,,szimbo]ikus föltá-
masztásában".

A memoriális é pí té szet telé n Ani é s környé ke in-
kább tí pusteremt , mint hagyomány rz  Volt, A hat-
karé jos centrális kápolnák tí pusa itt, Aniban é s kör,
nyé ké n alakult ki, konkré t el zmé nye sem az örmé ny,
sem más területen nem ismert, A fellegvár ké t kápol-
ná|a nyomán a Pah]avuni család szinté n ilyen hatka-
ré jos emlé ktemplomot emeltetett a polgárváros nyu-
gati felé ben (Abugamrenc-templom, 994), de ugyan-
ilyen rendszer  az apácák Sz. Hripszime-kápolná ja is
a város DK-i ré szé n. Ani hatókörzeté ben mé g né hány
helyen (Aragac, Coghiuba, Khiagmisz) taiálható ilyen
té rrendszer Ani l0ó4-es els  pusztulása miatt a tí pus
nem vá]hatott pé ldateremt vé , A városfalon kí vüli ú n,
Pásztorok temploma szinté n ezt az a]aprajzi rendszert
ké pviseli, A templomnak semmilyen adata nem is-
mert, í gy csak stí lusjegyei alapján következtetünk ar-
í a, hogy Szargisz kathoiikosz (+10]9) sí rkápolná|a
volt, s az Aniba irányuló zarándoklatoknak a falakon
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kí vüli els  állomása, Kecses arányaival, meré sz szer-
kezeté vel a Gaghik templomot idé zi, bár bizonyí tható-
an nem Trdat mester alkotása.

É rdekes módon az Anihoz köt d  zarándoklatok
Bedrosz katholikosz (l019-58) m ködé sé hez é s Pahla-
vuni család Bizánc-barát politikáiához kapcsolhatók
(1022, Trebizonti egyezmé ny: egyházi unió Bizánccal,
bizánci örökösödé s az örmé ny tlónon), Bedrosz
katholikosz magánegyháza, az Apostolok temploma
(103l) té rformáiában is idegen az örmé ny é pí té szet-
t l, Alaprajzilag né miké ppen emlé keztet aYll. századi
tetrakonchás-saí okteres megoldásra, az ú n,,,Hripszi-
me-tí pusra", de né lkülözi annak eleganciáiát, szerke-
zeti meré szsé gé t, Ötkupolás tömege már egyé rtelm -
en bizánci pé ldákra mutat. Sem Aniban, sem máshol
ennek a té rrendszernek nem volt hagyományteremt 
ereje, idegen maradt,

Már az Apostolok templomával kapcsolatban is lát-
ható, hogy az é pí ttet  Bedrosz katholjkosz a zarán-
dokhelyek sorát kí vánta Aniban megvalósí tani,

Ugyanilyen cé lból é pí ttette a r pap l03ó-l04l között
a város keleti ré szé n a Megváltó-templomot a Biuincból

í \) hapatt Sz. Kereszt-ereklye  rzé sé re. Piz eredetileg
nyolckaré jos templom homlokzata a szé kesegyház
Trdatjé le vakárkádos rendszeré t köVeti, a dé li kapu fö-
lötti köí ablakkal. kvalitását tekintve azonban csak hal-
vány másolata a pé ldaké pké nt Választott é pületnek. Za-
rándokhelyké nt csak egé szen rövid ideig m ködött.

A váí os 10ó4-es szeldzsuk elfoglalása után másfé l

é vszázadig hagyományórzé sr 1 nem beszé lhetünk, s t
egyáltalán aZ é pí té szeti tevé kenysé g sZünetelt, A
templomok egy ré szé t lerombolták, másik ré szú k üre-
sen állt, né hányaí  iszlám imaházzá alakí tottak. ISme-
reteink szelint kereszté ny templomké nt csak az Apos-
tolok temploma m ködött, de el csarnokában már vi-
lági rendelteté s  vámszed helyet rendeztek be. Mé g
egy rövid föllendú lé st a XIII. száZad eleje 1elentett:
Ani l l99-ben fölszabadult, s a Zakarida csa]ád ura]ma
alatt a mongol invázióig (l23I-35) ú ira Virágzott, E
korszak legielent sebb, egyben igen tanulságos é pí t-
kezé se az ú n, Honentesz-templom (l2l5). Az alapí tó
már nem az uralkodó család, hanem egy gazdag, vilá,
got .- látott keresked , Tigran Hlnentesz- A város ke]eti
ré szé ben alapí tott családi templommal mind mé ret-
ben, mind gazdagságban fölül akarta mú lni a korábbi
alapí tókat. Nagyravágyó tervé ben azonban ké nltelen
volt visszanyú lni az ezredforduló é pí té szeti hagyomá-
nyaihoz, lra nem akart Ani városában ,,idegen test"
maradni, Az ál-háromhaiós, közé pkupolás templom
szerkezeté ben követi a Bagratuni család ko]ostor-
templomainak megoldását (Horomosz, Marmasen,
Haghbat stb,), hom]okzatában viszont a szé kesegyház
szinte pontos mását adja, Mé g a ré szletké pzé sben, ka-
puk, ablak-keretek, körab]akok, é pületplasztika alkal-
mazásában iS Szinte szolgaian köVeti Trdat mester
megoldásait a XIII. századi ismeí etlen é pí té sz, Itt a
hagyomány rzé s talán nem is annyira tudatos, mint
ösztönös: ha a csa]ádi egyház a város szerves ré sze kí -
ván lenni, akkor alkalmazkodnia kell az Aniban megte-
remtett stí lushoz. A Bizánchoz való köt dé s csak a fal-
festé sben ill. a szenté lyben (choran) alkalmazott ,,ol-
társzekré ny" alkalmazásában fedezhet  föl, l235 után
sem Aniban, sem környé ké n számottev  é pí tkezé sr l
nincs tudomásunk, Ani fé nykora, az ,pzú stkor" lezá-
rult.

Fantdzia é s szakrális öntudat

Egy számszaki adat is ide kí viánkozik, Az é pí té szet- é s
kultú rtörté net Anit az ,,100l templom városa" né wel il-
leii. Javasolom, hogy ne számoliuk meg: bizonyára nem
ta]áiunk 1000-et. A keleti szóhasználatban aZ ,,l00l" a

,,nagyon Sokat" jelenti (Ilyen pé ldául Az 100l é iszaka
mesé i szóhasználata is!). Ani falain belül az eddigi ku,
tatások 35-40 templomot azonoSí tottak,

Legalább ugyanannyi az olyan templomok száma,
melyeket a források emlí tenek, de helyük nem azono-
sí tható, vagy ismert templomhelyek, de egykori nevük
ismeretlen, A városfalon kilé pve, s a vizsgálatot a sz -
kebb,tágabb környezetben vé gezve ez a szám már 200
körü] ]ehet- Ebb l teremtette aZ örmé ny fantáZia é s
szakrális öntudat az,,l001 templom" mí toszát, Fogad-
iuk el!

Ani egykori lakói, a donátorok é s az é pí t k hagyo-
mányt  riztek, s közben hagyományt teí emtettek, Al-
kotásuk ma romváros, de az egykori lakók ké sei leszár-
mazottai szelIemi öröksé get kaptak é s kapnak a város-
tól, itt, Budapesten is: ápolni,  rizni kell a hagyomá-
nyokat, miközben - é szrevé tlenül - talán mi is hagyo-
mányt teí emtünk,

Anl, szent Gergely templom
szabó László felvé telei
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