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I.

mi a mohamedánizmusnak a félhold, ugyanaz a 
keresztény világnak a kereszt jelvénye. Tulajdonképen 

egyszerű szimbólum ez, mely a keresztény vallás meg
alapítójának, Jézus Krisztusnak a keresztrefeszitése óta 
mint egy szent embléma a világ összes keresztény népei 
előtt tiszteletet vívott ki.

Nagy-Konstantin óta megszűnvén a gyalázat jelképe 
lenni, a kereszt hatalmába keríti az egész keresztény 
társadalom kulturéletét.

Mint Krisztus nemzetközi monogramra ja elfoglalja 
helyét a zászlókon, fejedelmi jelvényeken és érmeken s 
ezzel mintegy az Isten kegyelméből való uralkodást 
dokumentálja.

Föltűnik a templomtornyokon, sőt ebben az alakban 
kezdik építeni nemcsak az oltárokat, hanem az istenházait 
is. Tértülliánus már megemlékezik a keresztvetésről.

Kezdetben ugyanis a hüvelykujjal a homlokra a 
görög keresztet vonták, majd a VI. században ugyanígy 
a szájat és a mellett is keresztjellel illették s ezt germán 
kereszt vetésnek is nevezik a gondolat, beszéd és cselekvés 
felajánlásával.

A Vili. században terjedt el a latin kereszvetés a 
homlok, mell, bal és jobb váll keresztalakban való 
érintésével.

A
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A nyugati keresztények a kereszt haránt-vonal át balról 
jobbra, a keletiek pedig megfordítva, jobbról balra vetik.

Maga Aranyszáj ú-Szent-János, a kereszt egyik 
legnagyobb tisztelője bizonyítja, hogy a keresztet nemcsak 
homlokdíszül viselik az uralkodók, hanem nők és férfiak 
magukon és használati tárgyaikon ; háztetőkön, szabadban, 
hajókon és szigeteken, könyveken és fegyvereiken egyaránt 
a kereszt uralkodik.

Az élet minden fázisán át önkéntelenül mindenütt 
szemtöl-szembe találkozunk maiglan is a Megváltás e 
közel kétezer éves emlékjelével, melynek égisze alatt az 
emberbaráti intézmények egész sora működik.

Emitt a vigasztalás, amott a méltóság jelvénye; az 
érdem jutalmául is keresztet szoktak osztogatni, egyszóval 
ez a bennünket a bölcsőtől a koporsóig elkísérő szent 
szimbólum oly universalis jelleggel bír, hogy azt ma már 
senki se tagadhatja, sőt más vallásjelekkel összehasonlítva, 
a mai kereszt olyan motívumokból látszik kialakultnak, 
hogy annak formájában minden nemzet többé-kevésbbé 
ismerős vonásra lel.

A legtöbb nép írás-, szám- vagy hangjegyei közt 
föltalálható, nemkülönben némely tudományos műveletek
nél vagy ipari jelzéseknél is meghonosult.

Az irás nem tudók már a VI. század óta a kézvonás 
hiteléül használják, a püspökök ma is nevük elé Írják, sőt 
hajdan már az V. században az uralkodók pecsét vagy 
névaláírás helyett is különböző színű kereszttel hitelesítet
ték okirataikat, pl. a görög császárok a keresztet veres 
tintával (encaustum), a bizánczi császári herczegck ellenben 
zöld tintával, míg a normann hódítás előtti angol királyok 
arany-tintával írták.

Különösen a kereszt és a félhold kölcsönös küzdelmei 
úgy az emberi társadalomban, mint hajdan a hadjáratokban, 
ma is világszerte két homlokegyenest ellenkező erkölcsi 
világnézetnek, illetve irányzatnak a képviselői, melyek 
egymást hol fanatizmussal, hol kulturális fegyverekkel 
igyekeztek meghódítani.

Ezt czélozták az úgynevezett keresztesháborúk is.
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Azonban az emberbaráti intézmények és a kultúra 
terén ma már minden felekezeties színezettől eltekintve a
kereszté a diadal, mert az izlám távolról sem képes a 
czivilizáczió ösvényein annyi fényes példát és eredményt 
felmutatni, mint a kereszténység s ennek első soraiban a 
katholikus egyház.

Már pedig a kereszténység fogalmában benne foglal
tatik a kereszt jelentősége is, mint a melytől az nevét 
nyerte. Minthogy tehát a két fogalom egymással szoros 
kapcsolatban áll, a keresztényfele kezetek egymás közötti 
viszonyainak a tanulmányozásánál a kutató figyelmét el 
nem kerülheti a kereszt alakjának az a sokfélesége, mely 
az egyes népfajoknál és rítusoknál ma is fönmaradt.

Sőt hogy a kereszt alakja országonként, korszakonként 
és egyéb körülmények szerint is különböző volt, maga 
Seneca is bizonyítja, írván: „Cruces non unius quidem 
generis . . . alii brachia patibulo explicuerunt.“

Hajdan a kereszt alatt a rómaiak is szégyenfát (arbor, 
lignum infelix) értettek, a mennyiben az állítólag pun- 
phönicziai eredetű crux szó náluk is előbb oszlopot 
jelentett. Ezen végezték ki a gonosztevő rabszolgákat, 
mely halálbüntetés Cicero szerint „servitutis crudelissimum 
teterrimumque supplicium“ volt. Eredetileg egy hosszabb 
egyenes fa volt, melyre az összekötözött elítéltet kinyújtott 
karokkal fölszegezték avagy egyszerűen karóba húzták.

A halálbüntetés e neme a Kelet legvérengzőbb népétől, 
az asszyroktól ered, kiktől a többi népek is átvették.

így maczedoniai Nagy-Bán dór Fenicziában Tims 
bevételénél 2000 embert szögeztetek keresztre, nemkülön
ben Bethome palesztinai város diadalmas ostrománál I. 
Sándor Jannaeus, Judea királya 800 zsidó foglyot ítélt 
kereszthalálra. Nagy-Konstantin római császár itáliai 
hadjárata alatt, ki Byzánczot is elfoglalván, azt saját 
nevéről Konstantinápolyinak neveztette, 312-ben Kr. u. 
Róma mellett vívott döntő csata előtt — a hagyomány 
szerint égő kereszt tűnt fel a láthatáron ezzel az 
ismert felirattal: „ E jelben fogsz győzni.!“

Más verzió szerint a keresztes hadi jelvény egyenesen 
az égből hullott volna alá, melyet Konstántin hadi

5*



zászlóul használván, a Maxentiustől vezetett pártütök 
felett fényes győzelmet aratott.

Különben az arany-koszorú közé foglalt keresztjei 
méltán kiszoríthatta a „labarum" néven ismert ősi hadi- 
jelvényről az ezeréves római sast, mert pl. ó-asszyr 
királyképeken ez a „világközepét" szimbolizáló jel, már 
mint a mellen viselt uralkodói jelvény látható. Persze 
Nagy-Konstántin hálából már mintegy 320 táján, 
vagyis uralkodása 13-ik évében, tehát még jóval meg
keresztel tetése előtt a keresztrefeszitést eltörölte, sőt azt 
is elrendelte, hogy a rabszolga homlokára keresztbélyeget 
ne égessenek.

Ezechiel szerint ez a jel a t betűnek felelt meg, 
melyet Mesa, moabit király Kr. e. a 897. évből nemrég 
föltalált oszlopfelirása, továbbá a makkabeus korszak 
érmei Kr. e. 160—100 évekből szintén igazolják. Ezekhiel- 
nél olvassuk ezt a kitételt: „Sigma than super frontem 
virorum gementium et dolentium", mely azt jelenti, hogy 
mintegy nyilvános megbélyegzésül a t alakú jelt hasz
nálták. Ez azt is bizonyltja, hogy már Ezechiel idejében 
a héber t betűt, melyet a szent atyák signum filii homi- 
nis-nak magyaráznak, kereszt-alakban írták.

Ebhez hasonló jelek a hieratikus írásban is előfordul
nak, pl. az indiai buddhisták a svastika-keresztet, mely a 
fizikából ismert Segner-féle kerékhez hasonlít, a keleti 
paradicsom jelzésére használják.

Amerika öslakóinál pedig a vízszintes vonal az ég
boltot, a függélyes pedig az aláhulló esőt ábrázolván, az 
e kettőből összetett jel az esőisten jegyéül tekintendő.

Sokan a zsidóknál a Veres-tengert két részre osztó 
Mózes-vesszejében, mely „Virga Dei" néven emlittetik, a 
kereszt-típusát vélik föltalálni, míg az egyptömi szent 
vésetek magyarázói e jel ősi nyomait az életadó Oziris 
szimbólumaiban keresik. .

Ma már a kereszt fogalma alatt két egymást szögben 
átmetsző vonalat képzelünk. Még pedig mielőtt ilyenné 
fejlődött volna a kereszt, az egyenes bitófából vagy 
gyalázat-oszlopból, (crux simplex) az úgynevezett Szent- 
Antal-kereszt keletkezett, a mennyiben ezt két fából
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rótták össze l. i. az egyik gerendát (antenna, patibulum) 
vízszintesen a másik végére illesztették.

Ebből alakult aztán a felső gerendának lejebb való 
helyezésével a görög kereszt, melynek mind a négy karja 
egyenlő hosszú.

Továbbá a latin vagy római kereszt úgy jött létre, 
hogy a rövidebb haránt-gerendát a hossz-gerenda felső 
harmadához erősítették.

Ezt nevezték crux immissanak, mint a minőre állítólag 
Krisztust is fölfeszitették, az egyptomi vagy Antonius- 
kereszttel szemben, mely crux commissa nevet visel.

Latin kereszt. Görög kereszt.

Tényleg, ha a T alakú Antal-kereszt fölé képzeljük a 
hagyomány szerint Pilátustól a fölfeszitett Megváltó feje 
fölé tétetett feliratos táblát, akkor a kereszt-alak is meg
változik a crux immissa javára.

Az előbb Y majd X alakú András-kereszten kívül, 
továbbá a föl fordított Szt-Péter-, vagy oldalt döntött Fülöp- 
kereszítöl eltekintve, a haránt-szárak szaporítása és külön
böző elhelyezése szerint keletkeztek a kereszt többi ismert 
változatai. Ilyenek többek közt a lotháringiai és pátriárkái 
kettős keresztek, melyek abban különböznek egymástól, 
hogy előbbinél a haránt-gerendák egyenlő hosszúak, míg
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utóbbinál az alsó haránt-gerenda a felsőnél hosszabb s 
ez a magyar királyi apostoli keresztnek is az államczímerben 
használt alakja.

A pápai keresztnek három, fokozatosan növekvő 
haránt-karja van; ebből látszik mintegy vetélkedve kifejlődni 
az orthodox vagy orosz kereszt, mely tulajdonképpen 
nem egyéb, mint a görög kereszt, csakhogy annak felső 
és alsó karját még két egyenlő hosszú, de rövidebb vonal 
metszi középen át, miáltal hármas-keresztté válik.

Az orosz- és András-kereszt kombinácziói is ismere
tesek. Az András-kereszt (crux decussata) és a Iota 
összetételéből keletkezett egy, a keresztény-üldözések idején 
az Üdvözítő neve görög kezdőbetűinek megfelelő keresztjei, 
hasonló szimbolikus kereszt jelek (cruces dissimulatae) közé 
tartoznak az Antal-kereszt és a napkorongból kombinált 
úgynevezett hurkos kereszt (crux ansata) vagy másként 
nilus-kulcs, melyet Egyptomban díszítő motívumul is 
használtak, továbbá a reményt feltüntető horgonyos ke
reszt, stb.

Mint Elö-Ázsiában előforduló orn autentikus alakkal 
találkozunk a körbe foglalt kereszttel vagy napkerékkel, 
melynek a kör elhagyásával rövidített formája a későbbi 
görög keresztnek felel meg, mely jel az örök életnek volt 
a szimbóluma.

A rhombusos vagyis csúcsra állított négyszögbezárt 
kereszt (crux rhombo indusa) is előfordul. A jobbára csak 
heráldikai jelentőségű különböző élű és ismétlődő kereszt 
alakzatoktól eltekintve, a nyolczágú máltai vagy a görög 
és András-keresztek egyesítéséből származott csillag alakú, 
illetve összetett kereszt (crux composita) fölsorolásával 
elérkeztem ahhoz a kereszt-alakhoz, melynek ezúttal 
leendő felújítása nemcsak az önnénység, hanem 
bizonyára minden keresztény ember, sőt az egyházi ré
gészek érdeklődésére is számot tarthat. Ez pedig az 
úgynevezett örmény kereszt.

Szinte magam elé képzelem a kérdőjellé változott 
arczokat, hogy hát ilyesmi is léteznék? De szerencsésnek 
fogom érezni magamat, ha a keresztről általában elmondott
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bevezetés után, az alábbiakban e fölvetett kérdésre kielé- 
gitöleg megfelelhetek.

II.

Velencze közelében fekvő szentlázárszigeti Mechithá- 
rista-kolostor ritka-becsü örmény múzeumában van az a 
régi evángéliumos könyv, melynek művészi kivitelű ezüst 
kapcsos tábláján egy addig előttem ismeretlen kereszt-alak 
ragadta meg figyelmemet.

Majd ugyanazt a formájú keresztet láttam a Hümnüz 
György érseki pecsétjén, végre pedig a „Pénáschárhig

párárán" (՜=՜ ԲնաՓւպոիկ բառարան, t. ΐ.
örménylakta vidékek lexicona) czirnű 
niunka ezimképén bukkantam reá az 
örmény szellem Géniusza körül cso
portosuló műemlékek sorában.

Kezdett érdekelni a dolog, pláne a 
mikor egy, a Krisztus latin 1HS mo
nogrammjának örmény analogonja 
iránt tett kutatásaim negativ ered
ménynyel jártak, a mennyiben Há- 
tzuni Vártán atya szerint egy XIV. 
századbeli örmény írónál is csak az 
ostyalenyomat keresztjének a négy 
szögletén a következő sn m- au ли
(ՏԱր Umntuuid в/и/ուս Քրիստոս՝. — DomíllUS
Deus Iesus Christus) rövidítés, tehát 
nem az örmény átírásnak megfelelő 

В1ГФ volt olvasható. Ebből a fentiek alapján arra véltem 
következtetni, hogy vájjon nem-e a kereszt-alak is eltérő 
a latintól az örmény liturgiában?

Az itt-ott hallott ellentmondó vélemények nem tévesz
tettek meg, hiszen pl. az örmény nemzeti színek kérdé
sében is a legtöbb örmény ember tétovázik, míg végre a 
vörös színnél megállapodik, holott ez az 500 év óta 
nemzedékeken át meghonosodni látszó köztudat nem 
egyéb, mint a török uralom fél holdas vörös zászlajának 
a behatása, melyet nagy ünnepeken még az örmény

Örmény kereszt.
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szerzetesek is kitűznek szt-lázár-szigeti kolostoruk ormára. 
S habár alig van valami kézzel fogható biztos adat az 
örmény színek igazolására, mégis némi hagyomány meg
szentelte ös jelek arra vallanak, hogy az örmény trikolor: 
fehér-vörös-zöld, mely hitemben egy konstantinápolyi 
örmény pap is megerősített.

így kezdett bennem gyökeret verni az a hiedelem is, 
hogy hátha létezik egy örmény kereszt (chácsh háje- 
ren =» Խաչ հայէր էն), mely föltevésemet a rendelkezésemre 
álló adatokkal bizonyítani megkísérlem.

Ha tehát igaz az, a mit Szent-Ágoston mond, hogy 
„az evángelium szerint élő keresztény egész élete a kereszt", 
akkor a Saint-Martin szerint már Nagy-Konstántin meg
térése előtt 30 évvel kereszténynyé lett örmény nemzetre 
kiválóan talál ez a mondás, mely népfaj műemlékein 
fönmaradt keresztjelek ősi alakja, mint az Alisán Leont 
illusztrált diszmüveiben látható, méltán alkothatja érdek
lődésünk tárgyát.

Az örmény nyelv a kereszt fogalmát a chácsh {Խաչ) 
szóval fejezi ki, melyből a megfelelő családnevek is kelet
keztek. Pl. a Chácshádur (crucedatus, keresztadta), Chá- 
cshig (Kristóf) örmény keresztnevek, valamint az ezekből 
Chácshádurián vagy Chácshgián alakban képzett és Keleten 
maiglan is előforduló régi családnevek mind arról tanús
kodnak, hogy a kereszt fogalma mélyen belenyúlt az 
örménység életébe, mint Orosz-Örményország A rar át tar
tományának Chácshig nevű ma is létező falúja szintén 
bizonyítja. Pl. a Chácsherjész t. i. kereszt-vetésből kelet
kezett a gyergyó-szent-miklósi Keresztes örmény család-név; 
a Chácshun vagy Chácshumián (kereszttel bíró) név alatt 
beköltözött hazai örmény család utódai, kik most Jeremiásnak 
írják magukat, szintén a kereszttel vonatkozásban levő 
nevet viseltek, miként a Chácskó, Chácskuj vagy Chácskul 
formában módosult nevek viselői.

Ezt az eredeti szép kifejezést használja az erdélyi 
örmény „Chácshnásztudzó!“ (t. i. az Isten keresztjére !), 
a mikor ugyanis valamely állítás megerősítésére egyenesen 
az Istent akarja tanúbizonyságul felhívni.
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De most lássuk csak, hogy tulajdonképpen mit is 
nevezünk örmény kereszti: eк? Ha a latin kereszt 
rövidebb haránt-gerendáját a hossz-gerenda kellős közepébe 
helyezzük, akkor a latin és görög kereszt kölcsönhatásából 
előttünk áll az úgynevezett örmény kereszt. Ennek a 
kereszt-alaknak a legprimitívebb formája, mely a régi 
örmény templomok romjain máig is látható, a keleti és 
nyugati kereszt sajátságos kombinácziójának felel meg, 
mintegy önkéntelenül és mindennél ékes-szólóbban jelezni 
akarván azt a középső helyet, melyet az örmény liturgia 
a latin és görög között elfoglal.

Már az örmények ősi templomai az elütő alakú 
külön felekezeti jellegű örmény kereszt alakjában 
épültek, t. i. hosszanti hajójuknak egyenlő szárai a kereszt
hajó szárainál jóval hosszabbak.

Miután a templomoknak kereszt-alakban való építése 
a kereszténység terjedésével honosul! meg, tehát ilyen 
jellegű építkezés a pogány kornak nem lehet szüleménye.

Az örmény nemzet pedig első alapított monárchiát 
Ázsiában, melyet a királyi vérből származó Világositó-Szent- 
Gergely, Tiridát királyival együtt már 305-ben Kr. u. a 
kereszténység kebelébe vezetett. És már V. századbeli 
történeti emlékeken ott látjuk az ö r m é n у kereszt 
jellegzetes és specziális alakját.

Ennek az örmény felekezeti liturgiában és az egyházi 
építkezéseknél már ilyen korán fölfedezhető keresztalaknak 
a nyomai tudtommal az erdélyi örménységnél nem talál
hatók, mert míg egyfelől Szaruosújvár sz. kir. város 
hatósági czimerében, továbbá a Szárukén- és Vcrzár- 
család nemesi czim erében a latin, a Czáránok, Dánielek 
és Hollósiak czim erében pedig a görög kereszt fordul elő, 
másrészről a Karátsonyiak heráldikus hableánya kezében 
kettős kereszt látható.

Azonban úgy a velenczei (szent-lázárszigeti) Mechithá- 
rista-atyák kolostora czimerpajzsán, valamint az ottani 
főapát érseki czim erében háromszögben végződő száraival 
két század óta állandóan közhasználatnak örvend, mely 
oknál fogva M e eh ith árist a-к eresz tne к is volna 
nevezhető.
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Ez annyival is inkább jogosult, mert a kereszt ez ősi 
alakjának éppen a Mechitháristáknál való megőrzése, 
minden kétséget kizárólag az örmény eredet mellett szól, 
hiszen ez a szerzet, mint a legörményebb és legkonzer- 
vátivabb egyházi intézmény, alapítása óta az ar mén izmus 
páratlanul buzgó terjesztőjének és az ősi örmény hagyo
mányok utolérhetetlen ápolójának tekintendő.

Bizonyára nem véletlenül és nem ok nélkül foglalták 
le e keresztjeit a Mechitháristák saját czimerükben, hol 
,.a Szűz fogadott fia és a töredelem hittudora“ {ո,պեզլղ,
Կուսին Վստղապէսո Ապաշխարութեան) Szerzetesi jel ШОП dat kezdő
betűi u. m, // կ '/. и a keresztszárakon olvashatók. Érthető 
tehát, hogy a pogány invázió elől menekülő és a jelen 
korban már a közismeretből is kiszorult örmény kereszt 
a szintén sok viszontagságon keresztül ment Mechithárista 
rend czimerkesztjében a heraldika védőbástyái között lelt 
menedéket, melyen kívül napjainkban 
használatban — ez a keresztalak aligha volna másutt 
a maga ilyen eredeti épségében föltalálható.

És bár csodával határos, mégis megőrizték a keresztjei 
nyomait azok a rég letűnt századok épilletőmladványai, 
melyeket egy vallásos korszak hitbuzgó nemzete Isten 
dicsőségére emelt. Tekintve tehát az 500 év előtti dicső
séges múltra irigy s királyságot döntő rablóhadjáratok 
pusztításait, a földrengéseket és a jelen zsarnoki uralom 
kiapadhatatlan viszontagságait, valóban nem tehetünk 
egyebet, mint hogy az örmény kolostorokon kívül azokat 
a pusztulásukban is fenséges romhalmazokat keressük föl, 
melyek nagyszerűségének különösen Árúban ország-világ 
archeológusai és utazás kedvelői ma is bámulattal adóznak. 
És ime, tizenöt századdal visszalapozva a Kr. e. 2350 
évvel szereplő Hájkig, Jáfet ivadékáig az őskorba nyúló 
örmény történelem vérbetükkel írott könyvében, itt, éppen 
a kereszt uralmáért folyó hősi harczoktól megszentelt 
romok között az örmény kereszt nyomára is ráakadunk.

Ez a két vonalból álló egyszerű, de világtörténeti 
jelentőségű jelvény olt látható tehát a Tékor-ban (mw) 
fön maradt V. századbeli templomi maradványokon. Nem
különben az ecsmiádzini székesegyház, valamint az onnan

pláne hivatalos
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nem messzefekvö Szent-Ripszima (^фьфп.) temploma szin
tén az örmény kereszt alakjában épitvék vagyis 
hosszanti és kereszthajójuk szárainak egymáshoz való 
szárnyai az örmény kereszt már leirt alakját tün
tetik föl.

Ugyancsak itt említhetem meg az áchthámár-i templo
mot, nemkülönben az Ecsmiádzintól délre közel fekvő 
Szent-Gájána templomát, melyeknek az építési alakja 
szintén az ö rmény keresztre vall. Megjegyzendő, 
hogy utóbbi templom annak a zárdafőnöknőnek a nevéről 
van elnevezve, ki alatt Szent-Ripszima fölvette a fátyolt.

Sajnos, hogy az orosz kormány az örmény ásatásokat 
betiltotta. Európában tudtommal a lembergi örmény kath. 
érseki székesegyház az egyedüli, mely mint üjabbkori: XIV. 
századbeli építmény az örmény kereszt alakjában 
épült, mit az Osztrák-Magvar-Monarchia írásban és képben 
ez. munka Galicziát leiró XVI. kötete igazol.

Lübke Vilmos dr. „Geschichte der Architecture ez. 
alatt 1870-ben megjelent müvében határozottan egy, a 
bizánczitól eltérő örmény építészeti stylröl ir, sőt a faji 
jellegű vonal- vagy szalagdiszböl álló örmény ornamen
tikával is foglalkozik.

Szerinte az örmény templomok szabálvszerüleg de
rékszögű négyszöget alkotnak, melyből egy magasabb, 
közepén kupolával ellátott keresztalakú középrész emel
kedik ki, mely oldalszárnyainak rövidségénél fogva lénye
gesen különbözik az egyenlő hosszú szárnyakkal bíró 
görög kereszt alakjától, vagyis az ör mény kérész tneк 
felel meg. Ez a keresztalak kívülről legenergikusabban az 
1010-ban alapított áni-i székesegyház magasan emelkedő 
kupolájával ötlik szembe, minthogy itt minden rész meg
lehetősen csúcsosan égbetörő kőfedéllel van fedve.

Az ecsmiádzini kolostortemplom Lübke szerint 
szintén egy nagy négyzetet alkot, melynek közepéből 
négy oszlopon álló kupola emelkedik fel. Az ezzel jelzett 
keresztszárnyak mindnyájan egy széles ápsziszszal végződ
nek, mely kifelé mint poligon lép elő, fedelén különös 
lámpaszem kupolatoronynyal ellátva.
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Egyszerűbb alakban ugyanezen elrendezést mutatja 
az áchpáti templom. Eredeti tervet mutat ugyanezen 
városban az ország fejedelmeinek síremléke, melynek egy 
kis kupola templomhoz csatlakozó mélyebb és nagyobb 
középépitménye kifelé keresztalakú körrajzot jelez.

A többi örmény templomoknál ismételve látjuk a 
fennebbi szabályt, t. i. tervrajzát égy kupolával koronázott 
hosszépítménynek. Lübke idesorolja az usunlári és 
vághársábádi templomokat, utóbbi helyről pláne kettőt, 
melyek közül egyik az örmény szentegyházak belső 
tereinek eredeti elrendezését világosan feltüntető Szent- 
Rhipszima temploma, nemkülönben az ánii székesegyházon 
kívül még egy kis ánii templom keresztalakú alapon emelt 
kupola építményét.

Egyszóval az alaprajzban vagy a részletekben itt-ott 
előforduló lényegtelen változatok mellett az örmény főjelleg 
az, hogy a hosszanti hajó közepéből kinyúló rövidébb 
oldalszárnyak méretei az örmény kereszt haránt 
vonalának felelnek meg.

Különben megjegyzendő, hogy ez az örmény befolyás 
alatt kialakult keresztforma, mely Örményországon vagy 
az örménylakta vidékeken kívül másutt aligha előfordul: 
itt-ott párhuzamosan úgy a latin, mint a görög kereszttel 
váltakozva is meg van egyes örmény műemléken vagy 
kódexen örökítve.

Többek közt a körbe foglalt görög keresztre ismerünk 
az ezeregy tornyú Áni («%//), egykori királyszékes örmény 
főváros még most is impozáns bástyáin, sőt magának a 
lékori templomnak a homlokzatán is. A latin keresztre 
pedig szintén rábukkanunk az áni-i bazilikán és igen 
gyakran a későbbi századok szobor- és síremlékein.

Mindazonáltal, hogy a görög és latin keresztnek 
helyenként az örm én у kereszttel való párhuzamos 
használatából kifolyólag, nem hivatkozhatunk az itt szóvá 
tett új keresztalaknak az örményeknél való kizárólagos
ságára, sőt annak ellenére, hogy pl. a velenczeiböl kivált 
bécsi Mechithárista szerzetnek Szent-An tál emblémáitól 
körülvett czi merke rész tjében a törzskolostorétól elütő s 
tán csak megkülönböztetésül használt egyenlő karú görög
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keresztre kell ráismernünk: mindezek a körülmények nem 
homályosíthatják el egy minden eddig ismert alakú ke
reszttel szemben főn álló ősi jellegű úgynevezett örmény 
keresztnek a létezését. Sőt ez a keresztalak a külön
leges nemzeti alapon fejlődött örmény liturgia folyománya
ként, tagadhatatlanul az örmény egyház egyik itt-ott 
talán már elmosódott, de kiválóan eredeti sajátságának 
felel meg.

Ezzel is egygyel több a bizonyíték arra nézve, hogy 
az egyetemes római egyház kebelében virágzó örmény 
rítus úgy a latinnal, mint a göröggel szemben bizonyos 
külsőségekben is megnyilvánuló individuálitást őrizett meg, 
a mi egyebek közt úgy látszik, hogy még a keresztalak
jában is szembeötlik.

Hogy az általam leirt keresztalak létezik, az kétség
telen, de hogy az örmény kath., illetve örm. keleti felekezetű 
nép tudatában is főn maradt-e és milyen fokban, az még 
eldöntésre vár.

Sőt az sem lehetetlen, hogy az úgynevezett örmény 
kereszt képében egy ma már jóformán az örmény 
népfaj körében is feledésbe ment és nemcsak a szokásból, 
de talán még a köztudatból is kiveszett liturgikus jelvény
nyel, mint puszta historikummal állunk szemben.

Bármin! álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy ez 
ősi keresztalak nyomainak kutatása annyival is inkább 
nem csupán az örmény, de talán az egész keresztény 
archeológia feladatai közé tartozik, mert köztudomású 
dolog, hogy Ábkár örmény király, mint az Üdvözítő 
kortársa, volt a földkerekség összes fejedelmei közül az 
első, ki Krisztussal levelezésben ál Iván, annak hitét elfo
gadta s ezzel magát a kereszt legelső koronás bajnokává 
avatta.

Sőt ennek mintegy látható jeléül ma is az örmények 
birtokában van a kereszt fel tatásának a temploma 
Jeruzsálemben.

A főoltártól délre, a templom délre néző oldalában 
nyílás van, melyen át 13 lépcső vezet le az életadó szent 
kereszt valódi helyéhez. Itt mutatják azt a helyet is, hol



326-bän Szent-Ilona görög császárné ült, míg a keresztet 
kiásták.

Tehát a világ egyik legelső keresztény nemzete és a 
szent kereszt közti mély vonatkozások is indokolhatják 
egy örmény népfölfogás szülte külön formájú keresztjeinek 
a keletkezését.

Ezzel egyúttal azt akartam mondani, hogy abban az 
esetben is, ha netán egy jóformán csak az örményeknél 
található keresztalak elnevezésére más népek is igényt 
tarthatnának, alig hiszem, hogy szerénytelenséget követnék 
el, ha az elmondottak alapján ennek az itt tárgyalt 
keresztjeinek a hivatalos elnevezésénél az örménység, mint 
vallásosságban páratlan nép részére elsőséget kérek.

A midőn tehát az összes ismert avagy használatban 
lévő keresztek liturgikus, czimertani és egyházi méltóság
hoz vagy vértanúsághoz kötött változatainak sorába a 
jelen czikkely keretében bemutatott keresztalakot is beil
lesztettem : tettem ezt azzal a kegyeletes czélzattal, hogy 
a jobb sorsra érdemes és dicső múltú örmény nemzetnek 
a kereszténységhez fűződő ősrégi kapcsolata és czivilizá- 
torius hivatása egy róla elnevezett különleges örmény 
jelleg ü kér e s z t a 1 а к к а 1 is megörökittessék. Ez any- 
nyival is könnyebb feladat, mert minden Írásbeli bizonyí
téknál hitelesebbek és beszédesebbek az örményországi 
templomok rombadóit falai, melyekről mint másfélezer év 
tanúbizonyságairól valóban elmondhatjuk, hogy: „ S a x a 
lоqu urdu r“ t. i. a kövek beszélnek.

Ebbő! pedig az a tanulság, hogy az egész földkerek
ségén, a hol csak örmények laknak, kivált vallási téren, 
mindenütt jogosúlt és a legnagyobb kegyeletre méltó az 
ősi örmény szokásokhoz való törhetlen ragaszkodás; mert 
az annyi földi múlandóság közeped főn maradt örmény 
keresztről a remény és vigasztalás sugarai azt ra
gyogják az örménység felé, hogy: „In hoc signo 
vinces!"
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Illusztrácziók: 1. Crux simplex; 2. Antal к.; 3. 
Latin к.; 4 Görög к.; 5. Péter к.; 6. Fülöpk.; 7. Régi 
András к.; . Újabb András k.; 9. András k. és a Iota; 
10. András k. és a görög k.; 11. Közönséges kettős k.; 
12. Lotháringiai k.; 13. Pátriárkái k.; 14. Pápai k.; 15. 
Orosz k.; 16—17. Orosz- és András k.; 18. Nilus-kulcs; 
19. Horgonyos k.; 20—21. Színiből k.; 22. Napkerék; 23. 
Svastica k.; 24. Mankos к.; 25—26. Ismétlődő к.; 27. 
Rho mb usos к,; 28. Máltai к.; 29. Krisztus monogramul ja; 
30. Örmény к.; 31, Me chi th ári s t a kereszt.
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