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ÖRMJ:NY OLTÁRKÉPEK. 

D1·. llcJTman AntaltúL 

l doljaik ') után a lC)gjobban meg lehet ilél.ni egész núpc~~l 
és egye emberekeL Valamint az egy •gaz lsten ~ SaJat 

képérc ús hasonlato ságára terem telle az embereket, t~gy ~z 
emberek is a maauk képé r·e csináljitk neme ak ham1s bal
ványaikat, han cn~ az igazi islenitiszteleltel megférő és 
annak szolgáló kultu ·zképeiket is. 

Az örm ény nemzet keletnek l cgmüvcllcbb~ söl. eu ró~.ai 
szempontból egyedü l müvell eleme. yugalon. 1 ~mrlenu.tt 
a kultura, a czivilizáczió, a humánizm us képv•scloJe. Egytk 
fö jellemvonása az igazi, mély v~llásossúg kul.~uszúnak, ~ 
ritusz pompás, müvészi külsöséget melletl, fenko lt szellemu 
felvilágosodott tartalma. 

Jellemző c népre nézve, hogy nemzeli szcnljét, vérlö 
szellcmél, Szenl-Gcrgelyl, Világo ílónak neYezi. Világosság és 
felvilágo odás, ez az örmények jel zava világszerte; az 
ázsiai z arnokság és söté tség ellen a modcm forradalom 
fegyvereivel h tzdö vértanúktól kezdve az erd élyi falvakban 
a müvelt éget és hazafiságat képviselö egyes örmény csa
ládokig. 

Tcrmé ·zcte. , hogy ez a fenkölt szellem ü kullusz úr
zékelhe tő jelképezésl, mü vészi megalakulást, meglestesüté l 
is keresett és talált. Az oltár és oltárkép átvitt érlelemben 
is jellemző emberek és népek icleáljaira, legintimebb vá
gyaira nézve. 

Világosító-Szenl-Gergelynek szentcll oltár és oltárkép 
van a hazai örmény templomok minclcgyikébcn, za'!los
újvárt !jobbról az első kis oltár), Erz ébelváro on , Ujvi
déken, Gyergyó-Szent-l\Iikl6son, Csik-Szépvize n. A szamos
újvári Salamon-templomnak külön Szenl-Gergely kápolnája 
van (jobbról). Régi . zent-Gergely képe a főtemplom jobb
oldali első mellékoltára mellelt van. 

De több olyan helyen is, a hol az örmények nem 
állíthattak rítusuknak külön szentegyházal, gondoskodtak 
arról, hogy legalább egy mellékoltár hirdesse az ö hit-

1) Idol-um, i : kép, forma, Bild, Gesta!!. 
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buzgóságukat, a Szcnt-C:c•·gelv tiszteletN. Igy \'an ez pl. 
Désen, az udvarhclymcgy<:i l l omorodon é:; ,\l áramaros
Szigeten. 'zigctcn a pia ris ta· és plébánia-templom balfelöli 
középollárát dísziti egy nagy, igen :"zép 6,- régi . ·zen t
Gergely kép, mely körül számos medaillon alakú kis kép 
alkot mlivészi kereleL Er·röl az érdekes képről közelebbről 
külön czikkbcn emlékezem rneg. 

Az "Örmény ~ l úzcum --nak majd számba kell venn i 
ezen örmény tárgyú képeket, ös zegyüj leni, i~rnertelni, 
kiadn i másolataikaL Merl némelvikel az a \'C zély fenye
getheti, hogy minl avul t és fakull képet ki elejlezik é 
modern, persze más tárgyú festményekkel helyelle 1lik . 
Vagy pedig külfö ldi szakértők, a kik ismerik az ilyen ké
pek mi.ivészi és törléneli érlékét, pompá , dí~zes új képek
kel cserélik ki a halvány, kopott képeket, melyekhez talán 
nem füzödik löbbé semmi élő helyi hagyomány. :\Ierl 
meglehet, hogy rövid idő muh·a c ak a zent-Gergelyt 
ábrázoló régi oltárkép le z az egyedüli és utol 6 nyoma 
annak, hogy valamely városban Yalaha Yirágzó örmény 
kolónia volt. 

Az enyészésnek ez az iránya nemc~ak az örmény faj 
szempontjából nagyon szomorú, hanem igen ajnálato a 
magyar nemzeli nézőpontból i . r\ z észszerü m.agyar pol.~ 
likának egyik fo ntos feladala ,·olna megmentem •. megera-
ileni a hazai örmény elemet. Ennek magának IS e zmé

lelre, öntudatos, erélye közérzelre kell ébredni. 

Ha ped ia másképen van megi rva a végzel könyvében. 
gondoskodjut;k róla, hogy legalább a dic ö mul.l emlé~ei 
meamaradJ·anak a réai viráazó ötmény élet ztnhelyem. 

b o o .. kl 
vagy ha innen ki hortlalnak, az .. Ürmény ~ l úzeum" ere· ye-
tárában. 


