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lyes jellegű forrásokat, naplókat és emlékiratokat is bevont a vizsgálatba, 
továbbá a forrásbázist gazdagítja a felhasznált sajtótermékek hatalmas tár-
haza is. Klestenitz bibliográfiája szintúgy roppant nagy olvasottságról teszt 
tanúbizonyságot: a jezsuitával kapcsolatos tanulmányok, életrajzok mellett 
a korszak egyház-, eszme-, sajtó- és köztörténetéről írt szakmunkák sokasá-
gát idézi könyve lapjain.

Több ponton is érzékeny témák felmerüléséről lévén szó a könyv 
értéke, hogy szerzője nem tabusít, azaz feltárja, körüljárja a Bangha-bio-
gráfia kényesebb, emiatt korábban esetleg elhallgatott pontjait is. Vizs-
gálja például a jezsuita antiszemitizmusát – aszemitizmusát –, és rávilágít 
ennek ellentmondásos jegyeire, de világosan elhatárolja könyve központi 
alakjának felfogásmódját az újabb korszak immár faji alapú antiszemita 
ideológiájától. Egyúttal bemutatja, hogyan és milyen gondolati pozícióból 
ostorozta Bangha a ’30-as évek szélsőjobboldali irányzatait, amelyek égisze 
alatt egy új pogányságot látott formálódni.

Klestenitz Tibor nem csupán újabb adatokkal gyarapítja és ezáltal 
finomhangolja a páter biográfiáját, hanem több ponton is cáfolja, illetve 
felülírja a Banghával kapcsolatos korábbi – nem egyszer persze elfogult-
ságokon alapuló – szakirodalmi álláspontokat. A könyv fontos olvasmány 
lehet a korszak egyház- és eszmetörténetével vagy sajtómozgalmaival fog-
lalkozó kutatók számára, sőt közérthetősége és olvasmányos nyelvezete 
folytán a történelem, ezen belül a XX. század eleje, illetve első fele iránt 
érdeklődő művelt közönség egészének bátran ajánlhatjuk.

(ism.: Rada János)
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A 18. század elején (1701) Mxit’ar Manuk Sebastac’i O.Mech. (1676−1749) 
által alapított örmény unitus vagy örménykatolikus mechitarista szerze-
tesrend (Ordo Mechitaristarum, Mxi’tareanner − Մխիթարեաններ) 
mindig is kiemelt figyelmet szentelt az örmény kultúra, a múlt ápolásának, 
illetve az örmény ifjúság nevelésének. Feladatuk, illetve tevékenységük a 
18−19. század fordulójára azonban jelentős változásokon ment keresztül. 
A tanítás, illetve a kultúra ápolása mellett a mechitaristákat komolyan fog-
lalkoztatta a modern tudományok művelése, valamint a modern örmény 



178 Egyháztörténeti Szemle XXI/4 (2020)

nemzettudat formálása is. Sőt a szerzetesrend ez idő tájt, mint nyugatos 
műveltségű szerzetesi közösség, az örmény nemzeti ébredés és megújulás 
zászlóshajójává vált. A szerzetesek ugyanis a 18. század közepére jelentős is-
kolahálózatot építettek ki az örmények lakta területeken, ahol „az új idők, 
új dalaira” tanították az örmény ifjúságot, akik erre igencsak fogékonynak 
mutatkoztak. Ez a szemléletváltozás kimondottan pozitív hatással járt: a 
szerzetesek élen jártak az örmény nyelvújítás terén, mert addig az iroda-
lomban és a szövegek lejegyzésében az erősen megmerevedett klasszikus 
örmény nyelvet használták, amelyet a kor örményei szinte alig értettek 
meg. Ugyanakkor fontos feladatnak tartották a mechitaristák azt is, hogy 
a klasszikus örmény nyelvet is modernizálják, és megtisztítsák. E nyelvé-
szeti változás ugyancsak jelentős hatással bírt a modern örmény történet-
írás alakulására is. A 18−19. század fordulójára már az elfogult történeti 
leírásokat a forráskritikai szemléletű vizsgálatok váltották fel. Ennek első 
fontos képviselője volt Mik’ayēl Čamčeanc’ O.Mech. (1738−1823) a 18. 
század végén, aki 1786-ban három kötetben a kor modern felfogásában, 
valamint enciklopédikus szemléletben adta ki az örménység történetét. 
Munkásságát a gyergyószentmiklósi születésű Kövér Ákoncz István 
(Step’annos Agonc’ Giwvēr) O.Mech. (1740−1824) folytatta. Ő azonban 
nem történetírás terén, hanem inkább földrajztudomány, könyvtár és levél-
társzervezői tevékenységével vívta ki az utókor tiszteletét és megbecsülését. 
Ezt a hagyományt vitte tovább Minas Bžškeanc’ O.Mech. (1771−1851) 
vardapet most tárgyalásra kerülő kötete, amely 1830-ban látott napvilágot 
Velencében, modernizált klasszikus örmény nyelven a következő címmel: 
Čanaparhordut’iwn i Lehastan ew yayl kołmans bnakeals i Haykazanc’ 
sereloy i naxneac’ Ani kałak’in. I Venetik, i Vans Srboy Łazaru [Utazás 
Lengyelországba és azon más országokba, ahol a régi Ani városából elszár-
mazott örmények lakoztak. Megjelent Velencében a San Lazzaro szigetén 
fekvő Apátság nyomdájában]. A munka, mint ahogyan az címéből is kide-
rül, ugyan útleírásnak készült, de ennél azért sokkalta nagyobb tudomá-
nyos jelentőséggel bírt. Tudniillik a kelet-európai, − úgymint a balkáni, a 
krími, az erdélyi, az lengyelországi vagy a moldvai, stb. − örmény kolóniák 
történetéről és akkori állapotáról adott pontos korképet a 19. század első 
évtizedeiben. Munkájának felbecsülhetetlen értéket jelzi az is, hogy szá-
mos olyan régi dokumentumot dolgozott fel a kelet-európai örménység 
múltjáról, amely sajnos a 20. század vérzivataros időszakában mindörökre 
az enyészet martalékává vált. 

A mechitaristákat alapításuktól kezdve szinte mindig foglalkoztatta a 
kelet-európai örménység múltja. Ennek oka az örménység hányatott tör-
ténelmével áll szoros összefüggésben. Ugyanis az örmények az 1045. évi 
bizánci hódítást követően elvesztették az önálló államiságukat. S ezzel kez-
detét vette az örménység nagy exodusa az óhazát jelentő Örmény-felföld-
ről és az Ararát-medencéből. Míg az anyaországi területeken csak néhány, 
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elszórtan elhelyezkedő perifériális egyházi központban vagy monostorban 
csupán pislákolt, addig a kelet-európai kolóniákban (gałut’k’, gałtavayrk’, 
gałt’ōǰaxk’) virágzott az örmény kultúra. Iskoláikkal, templomaikkal, 
nyomdáikkal, jól szervezett önkormányzataikkal és kereskedőtársasága-
ikkal (ełbayrut’iwnk’) a kelet-európai örmény kolóniák a nemzeti megma-
radás letéteményeseivé váltak. S ez keltette fel a 18. század végén a tudo-
mánnyal foglalkozó és tudomány megújításán szüntelenmód munkálkodó 
mechitarista atyák fokozott érdeklődését. 

Minas Bžškeanc’ kötete 200 évig szinte csak eredeti kiadásban, klasz-
szicizáló (közép) örmény nyelven (miǰin hayerēn) volt elérhető a tudo-
mány művelői számára, ám a közelmúltban megjelent német nyelvű for-
dítása mindenképp mérföldkőnek számít, és ezáltal még elérhetőbb lett a 
kelet-európai történetével foglalkozó, illetve érdeklődő tudósok részére. 
A könyv két kiváló kutató, az örmény Grigor Grigoryan (Grigorean) és a 
magyar Kovács Bálint armenista-történész tudományos együttműködése. 
Mindkettőjük lassan két évtizede kutatja a Kelet-Európa (úgymint erdé-
lyi, krími, lengyelországi és moldvai) kolóniák történelmét. A kötet két 
nagyobb részre különül el. Három különálló bevezető tanulmányt a klasz-
szikus örmény szöveg német nyelvű fordítása követ. A bevezető részben 
Grigor Grigoryan és Kovács Bálint bevezető írása után a kiadás körülmé-
nyeiről és a kötet szerkezetéről egy tanulmányt olvashatunk a 19. századi 
örmény irodalmat jól ismerő francia-örmény Marc Nchanian (Nšanean) 
professzortól, aki nemcsak szimplán az irodalomtörténet, hanem az 
örmény nemzeti ébredés eszmetörténeti aspektusának az avatott kutatója. 
Marc Nchanian írásában lényegében kortörténeti körképet ad az akkori 
örmény közgondolkodásáról, amely nagy befolyással bírt Minas Bžškeanc’ 
gondolkodására és munkásságára. Ezt követi Kovács Bálint hosszas tanul-
mánya a kelet-európai örmény kolóniák történetéről, illetve kialakulásá-
nak a történeti hátteréről. Ezen túlmenően a szerző behatóan foglalkozik 
az úgynevezett Ani mítosszal, amely a késő-középkor és koraújkor határán 
alakult ki az örmény kolóniák körében.Ugyanis ez idő tájt született meg 
az a nézet vagy származástörténet, hogy miszerint ők közvetlenül a közép-
kori Bagratida dinasztia által uralt 9−11. századi örmény fővárosból, 
az „ezertornyú” Aniból (ma romváros Törökországban közvetlenül az 
örmény határnál) elmenekült örményeknek a közvetlen leszármazottai. Ez 
a nézet már kialakulását követően is kérdéses volt, hiszen a 15−16. század 
fordulóján rengeteg örmény volt kénytelen a háborúságok és az éhínségek 
miatt elhagyni az óhazát, és többségük a korábban kialakult kelet-euró-
pai örmény kolóniák jelentős lélekszámát gyarapította. Az ő körükben 
alakult tehát az Aniból történő származás tudata, és terjedt el szinte az 
összes kelet-európai közösségben, így beleértve az erdélyit is. Sőt maga 
Minas Bžškeanc’ is ezt a nézetet hangoztatta művében. Ezzel szemben az 
igazság az, hogy a 15−16. században Ani már csak egy elhagyatott romvá-
ros volt az Oszmán Birodalom, valamint a türkmén Aq-Koyunlu és Qara-
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Koyunlu államalakulatok keleti peremvidékén. Azonban Ani városa a késő 
középkori örmény történeti és apokaliptikai irodalomban szimbolikus és 
allegorikus értelmet nyert. Az egykor volt „Aranykort”, a régi államiságot, 
más szóval a régvolt önálló örmény királyságot szimbolizálta. Ez a mítosz a 
17. század végén eljutott Erdélybe is, sőt az asszimilált erdélyi örmény szár-
mazékok körében még mind a mai napig szilárdan tartja magát az Aniból 
való közvetlen származás tudata. Érdekesség, hogy Erdélyben ez a mítosz 
a rekatolizációnak köszönhetően gyökeresedett meg. Ennek elterjeszté-
sében pedig két jezsuita páter, misszionárius és hitszónok, a cseh-morva 
Rudolf Bzensky SJ (1651−1715) és magyar Csete István SJ (1648−1718) 
(alias Vizkeleti Zsigmond) játszott jelentékeny szerepet, akik az erdélyi 
örmények konfesszionális történetéről készült írásaikban emlékeztek meg 
az Aniból történő közvetlen származásról. Ugyanakkor az utóbbi eszten-
dők kutatásai mutatták ki, hogy a két személy írásai mögött valójában az 
erdélyi örmény unitusok első s egyben utolsó püspöke és apostoli vikáriusa, 
Oxendio Step’annosean Virziresco (1654−1715) állt. Ő volt az a személy, 
aki adatközlőként információkkal látta el a két jezsuita pátert az örmények 
múltjáról. Azaz ő volt az a figura, aki az Aniból való származás mítoszát 
átadta nekik információként, mint történelmi tényt. Sőt ennek elterjesz-
téséért a kolozsvári kollégiumban is tanító bölcseleti tudós Illia András SJ 
(1694−1754) jezsuita páter is sokat tett. Ő ugyanis ezt a nézetet írta le 
az erdélyi örményekkel kapcsolatban 1764-ben Kolozsváron napvilágot 
látott Erdély történetéről szóló posztumusz munkájában (Ortus et progres-
sus variarum in Dacia gentium) is.

A fordításról is a dicséret hangján szólhatunk. A szerzőpáros egyik 
tagjáról, Kovács Bálintról már szóltunk, másik tagja Grigor Grigorjan 
teológusként, a hallei Martin-Luther Universität doktoranduszaként igen-
csak otthonosan mozog mind német, mind a klasszikus örmény filológiá-
ban, ami igazán ritkaságszámba megy. A fordítói zsenialitását jelzi többek 
között az is, hogy Minas Bžškeanc’ erős képi világgal rendelkező közép-ör-
mény nyelvű leírásait, igen precíz és olvasmányos németséggel adja vissza. 
A szövegkiadást az alkotók rengeteg és egyszersmind alapos filológiai, 
magyarázó, illetve tudományos jegyzetapparátussal látták el, mindez abból 
megfontolásból történt, hogy ne maradjon meg semminemű értelemza-
varó fehér folt e vaskos kötetben. Sőt ennek kapcsán a szerkesztők hihe-
tetlen nagy mennyiségű forrást és modern szakirodalmat mozgattak meg 
a forráskötet kiadása érdekében. A kötet alkotójának nagy segítségére volt 
az ukrán Alexandr Osipian történész is, akit jelent pillanatban a kelet-eu-
rópai örmény történeti kutatás legképzettebb szaktekintélyeként tartanak 
számon, és aki ugyancsak tanácsaival, építő jellegű kritikai megjegyzéseivel 
nagyban hozzájárult eme igényes és magas színvonalú kötet megjelenteté-
séhez. Őt is természetesen ezért a munkásságáért is komoly dicséret illeti. 

Összességében véve, egy nagyon igényes és magas színvonalú kötettel 
van dolgunk. A munka felbecsülhetetlen forrásértékkel bír, mert egy olyan 
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letűnt korból és letűnt kultúráról őrzött meg számos információt és adatot, 
amely szinte a feledés homályába merült. Értelemszerűen a kötet nemcsak 
kizárólag szimplán az armenológia vagy az örmény egyháztörténet, hanem 
a középkori, koraújkori és újkori kelet-európai történelem művelői szá-
mára is komoly forrásértékkel bír, különösen amiatt is, mert a megnevezett 
régiók nemcsak örmény, de a tatár és más etnikumú lakosságát, ezek ünne-
peit és mindennapi szokásait is megismerhetjük belőle. Reméljük, hogy ezt 
a kötetet idővel magyar nyelven is kezünkbe vehetjük, hiszen Minas Bžš-
keanc’ művében úgyszintén behatóan foglalkozott az erdélyi és magyaror-
szági örménység múltjával.

(ism.: Nagy Kornél)


