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BEVEZETÉS.

Értelem határozások. Egyetemes és nemzeti irodalomtörténet. 
Az irodalomtörténet haszna és szüksége.

Irodalom, alatt a nyelvben és írott termékekben nyilatkozó emberi 
szellem müveinek bizonyos összeségét értjük; az irodalomtörténet pedig az 
ily müvekben nyilatkozó szellem fejlődése s működéseinek összefüggő és 
о к fej tő előadása. Összefüggő leszen az, ha gondosan kimutatjuk azon lán
colatot, mely e szellemi nyilatkozatok közt létezik ; okfejtő pedig, ha mind 
a külső befolyásokat kellő figyelemre méltatjuk, mik az irodalom fejlődé
sére hatnak, milyenek az országos, vallási, s miveltségi állapotok, az iro
dalomra egyenesen ható intézvények és eszközök; mind a belsőket, t. i. a 
tudományosság állapotjait, s az irodalom tényezői t. i. a kitünőbb elmék 
fejlődése történetét.

Az örmény irodalmi történet, mint minden más népé, vagy mindent 
tárgyal, mit az összes nemzet a tudományok és művészetek bármily ágai
ban és bármily nyelven előállított: s ekkor egyetemesnek neveztetik; vagy 
kiválólag csak azokkal foglalkozik, miket a nemzeti szellem nemzeti nyel
ven létesített, s ez teszi tárgyát a nemzeti irodalomtörténetnek.

Az irodalomtörténet haszna és szükséges volta rég el van ismerve, úgy 
hogy külföldön ez még az alsóbb, sőt a nőtanodákban is előadatik. És mi
ként a jeles magyar irodalmár, Toldy mondja: „ez adja a nemzet legben
sőbb, t. i. szellemi életének képét; ez ismerteti azon müveket, mik a mű
veltségnek, tehát a valódi emberisedésnek legnemesebb termékeit teszik. 
Mert valamint a polgári történetből az öszves társadalom, vagy valamely 
egyes nemzet külső tetteit tanuljuk ismerni; úgy az irodolomból belső, 
szellemi fejlődése menetelével és müveivel barátkozunk meg; amabból 
mint nemzet tanulunk cselekedni, ebben a társaságnak úgy, mint az egyén
nek mivelődési utjai és eszközeivel ismerkedünk meg. Nélküle a tanulás

2



2

olyan, mint a tengeren hajózás mágnestű nélkül; az iró pedig, ki iroda
lomtörténetet nem űz, oly statusférfiuhoz hasonló, ki történeti és földrajzi 
jártasság nélkül akarna nemzet és ország felett kormányt vinni. De a 
nemzeti irodalom történet helyes ismerete, nem lcevésbbé, mint a polgári 
história, képes a nemzeti önérzetet ápolni, a hazafiságot táplálni, s a nem
zeti haladás célszerű előmozdítására biztos útmutatást nyújtani.

A negyedik századelőit! századok.
Történeti és vallási előzmények. Az örmény irodalom eredete. Az 

első részint hazai —, részint külföldi örmény írók. Katinai Már-Ábas. 
Lerubnasz. Ulip. Bardezánes. Arditheos. Chorhobud. A kereszténység fel
vétele előtti és utáni örmény irodalmi művek elveszésének okai.

A régi népek eredetét el nem oszlatható homály fedi: így az örmé
nyét is. Saját régi emlékeik, ha voltakis, elemésztette a viszontagságos idő, 
s a későbbi hódítók rombolásai. De még azért is elvesztek ezek, mivel az Ör
ményhon birtokára vágyó szomszédnépek, s a telhetetlen ázsiai hódítók foly
tonosan az örmények szép és dús hazája elfoglalására törekedvén, teljes nem
zeti önállósággal ritkán bírtak. Mindazonáltal Armenia korán történt népe
sedése mellett tanúskodik mind magas fekvése, ezért a vizek leggyorsabb 
leapadása, mind e vidéknek, kivált Ararát környékének a szt. történettel 
és a legrégibb zsidó hagyományokkal szoros összefüggése, melyeket e vi
dék lakosai mindig ismertek s népmodáikban megőriztek. Nemzeti tör
ténetíróink szerint Jáphetnek, Noé fiának egyik dédunokájától szár
mazott legidősebb fiúnak , Japhet-Gomernek, harmadik fia Thor gom 
volt, kinek fia Haik vagy Haig az örmények ősatyja; ez a baby- 
loni torony építése alkalmával támadt nyelvzavar folytán mintegy 
1893-dik évkörül a teremtés után, Krisztus előtt 2700 évvel vándo
rolt többed magával az Ararát aljára, s ott birodalmat alapított utódai 
számára. Haik uralkodó családjából ennek Aram nevű dédunokájáig, ki 
a zsidó Abráhám kortársa volt, öt király követte egymást örményhon 
trónján. Aram pedig nem volt Ninus hűbérese, mint némelyek állítják, 
hanem győztes ellenfele. Ezen időtől Örményhon egész Szardananal, assy- 
rus királyig ezek hübértartománya lett; következőleg alaptalan mese, mit 
Herodot regél az örményekről, hogy a phrygiusoktól származnak; még 
inkább az, mit Strabo akar elhitetni, hogy az örmények a Thessaliabeli
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(Göröghon egy tartománya) ősnép ivadékai, miután Jason egyik cimborája 
Armenos, vagy Armenios az argonauta*) kaland alkalmával e vidékre 
jővén itt maradt és az örmények ősatyjává lett. Szardanapal megbukása 
után, vége vettetvén az assyr-uralomnak, az örmények mint a medusok ro
konai Arbaces vagy az örmények szerint Bar bak méd király alatt ezek
kel tartottak.

így látjuk ezen idő óta az örményeket majd függetlenítve, majd ismét a 
perzsák, vagy a syrusok védnöksége alatt, míg Artaxias, Nagy-Örményben 
helytartója, kivívta a syrusoktól az örmények függetlenségét. Artaxias csa
ládja azonban nem sokáig uralkodhatott Örményország felett, mert Krisz
tus előtt a 150-dik évben az örmények Valarsace-st, a parthusok királyának 
öcsét, hívták meg Nagy-Örményország trónjára, ki a második uralkodó 
család alapítója volt.

Az arsacidák családjából Nagy-Tigranes nem csak Nagy-Örményhon 
ura volt, hanem egyidore Mediát, Syriát, Mesopotámlát, Phöniciát, sőt 
még Kis-Örmény hont is elfoglalta. De miután ipájának, Mithridates pontusi 
királynak védelmére Krisztus előtt 63-ban a rómaiak ellen viselt szeren
csétlen háborúban megveretett, utódait pedig többszörös hűtlenségük miatt 
megutálták a rómaiak : Örményország Tráján római császár koráig a ró
maiak és pávthusok hódítási vágyainak tárgya, az ázsiai folytonos hábo
rúk színhelye volt. Ezen időtől Örmény hon a római császároktól függvén, 
ezek kényük szerint osztogatták az örménytrónt, ügy, hogy most folytonos 
trónváltozások és belháboruk gyengítették az örmény nemzet erejét; mi
nél fogva 232-ben Er. u. Perzsa urainak könnyű volt az amúgy is elfajult 
nemzetet elnyomni és hazájokat meghódítani. De a perzsák csak 28 évig 
bírták Nagy-Örményországot, mert III. Tiridates, ki alatt a keresztény-

* A görög ősmonda szerint; Athamas gyermekei. Phryxos és Helle, mostoha any
juk üldözése elöl menekülendők egy aranygyapjas koson úsztak át az Európa és Ázsia 
közti tenger szoroson. Helle a tengerbe esvén elmerült, Phryxos azonban szerencsésen 
eljutott Colchisba, hol a kost Zeusnak áldozatul ajánlotta fel, az aranvgyapjut pedig a 
colchisi fejedelemnek adta, ki azt egy Zeusnak szentelt berekben iszonyú sárkány által 
őriztette. — Thessaliában ekkortájt Aeson uralkodott, kit Pelias megfosztott trónjától : 
hanem Aesonnak kiskorú fia, Jáson Chiron centaurhoz menekült, s ez a fiút felnevelte. 
Peliást e közben, kit a lelkiismeret is folytonosan bántott, egy jóslat arra inti, hogy 
vigyázzon oly vendégtől, ki saru nélkül fogna nála jelentkezni. — Jáson 20-ik évét el
érvén, atyai örökségét visszakövetelendő, útra indul, s midőn útjában egy csermelyen 
lábolt keresztül, egyik saruját a vízben elvesztette, s igy Peliás előtt saru nélkül jelent 
meg. Peliás megértvén Jáson kívánságát, megígérte hogy telyesitendi azt, ha az elébb 
említett arany gyapjat neki visszahozza. Mire Jáson az Argó nevű hajót felszerelve, 
bajtársaival útnak indult, s ezen hajótól a vállalkozók argonautáknak mondatnak.
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ség vert gyökereket Örményhonban, 286 ban a rómaiak segítségével újra 
visszaszerezte ősei trónját.

Vallási tekintetben az őskori örmények, mint a többi velők szomszéd 
népek, több istent imádtak, s vallásos szertartásaikat a többi pogány né
pek külistentiszteletéhez idomították. így a chaldeusoktól a csillagok, a 
perzsáktól az elemek, a syrusoktól pedig és a görögöktől a bálványok 
tisztelete ragadt rájok. Áramaid főbálványukban, az ég, föld és az embe
riség urát imádták, ki telyes bölcseséggel és igazsággal megjutalmazza 
az érdemeseket, megbünteti pedig a gonoszakat. Anaitis, vagy Pantis-öк 
kit Aramazd leányaként, s mint az istenített asszonyi nemző-erő istenét 
imádtak; miért egyszersmind az ő temploma a nyilvános kéjvadászat helye 
volt, s Anaitikében nagy jószágokkal megajándékozott, rendszeresített pap
sággal bírt. Tisztelték ezenkívül a babylonok Beljét is és Wahageu-t mint 
a testierő istenét. Mindezen bálványok szobrait ép úgy, mint szomszé
daik, saját nevük szerint nevezett templomaikban állították fel és barom
áldozatokkal s más pogány szertartásokkal tisztelték. Az örmények kö
zött első, ki a kereszténységre tért Abgár király volt. Megtérése körül
ményeit a belföldi írók az Abgár és Krisztus között az egyház által hite
lesnek el nem ismert levelezés szerint adják elő. Ezek szerint Abgár 
bélpoklosságtól gyötörtetve, külön követ által levelet küldött Krisztushoz, 
melyben kéri, hogy jönne hozzá és gyógyítaná őt meg, mire Krisztus vá
laszában Abgár hitét megdicsérve, kérelmét illetőleg azt felelte: hogy ne
ki a zsidók országában kell telyesitnie mind azt, mivégett küldetett, az
után visszatérnie ahhoz, ki öt küldte, de mihelyt ez megtörténendett, ta
nítványai egyikét fogja hozzá küldeni, hogy őt meggyógyítsa és véle s 
Övéivel az élettanát közölje; sőt Chorene szerint Krisztus még egy kendő
re csodaszerben lenyomott arcképét is megküldte Abgárnak. — Krisztus 
menybemenetele után, a legenda szerint, Tamás apostol Tádét, a 72 tanít
vány egyikét küldte legottan Abgárhoz, ki általa meggyógyittatván, egész 
országával együtt kereszténynyé lett. — Ekkor a bálványok kákával be- 
födettek s templomaik bezárattak. Tádé pedig az örmény hagyomány 
szerint Addeus tanítványát szentelte fel és hagyta Örményhonban utódául. 
De a mily hirtelen történt az örmények megtérítése, ép oly kevéssé volt 
tartós. Mert az örmény föbbrendűek nem meggyőződésből, de királyuk 
iránti tiszteletből vevén fel a keresztséget, annak halála után csakhamar 
visszatértek a pogány babonára. Erre a keresztények üldözése követke
zett be, míg végre Nagy-Tiridates, ki elébb maga is a keresztények kér
lelhetetlen üldözője volt, később a kereszténységre térvén, annak véget 
vetett és a kereszténységet Örményhonban megszilárdította.
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Az, örmény irodalom eredcie. Egy nemzet irodalma sem vezethető 
vissza keletkezésének első idejére, az irodalom eredete a néperedetével 
azonos ; mivel egyátalában nem gondolható nép minden irodalom, vagyis 
szavakban nyilvánuló szellemi cselekvés nélkül. Dalok legrégibb termé
kei az emberi szellemnek és valamely érzelmet vagy csodálatos eseményt 
leiró ének első versszakával kezdődik az irodalom. Dalok képezik tehát 
legtöbb nép irodalmának és történelmének alapját; s igy a többi között 
az örmény nemzet irodalma is a dalokkal veszi kezdetét.

az örmény nemzet a legrégibb időkben dalokkal bírt, melyek
kel hőseit, vezéreit vagy fejedelmeit s ezeknek hős tetteit dicsőítette, bizo
nyítja Chorene Mózes, ki az örményekről szóló történelmében ezen dalok 
nagy részét, — némelyeket szórul-szóra, másoknak csak tartalmát — szá
munkra fentartotta. Ezen dalok a többi között azon hősöket is megének- 
lik, kiknek tettei a Shah-nameh, vagy a perzsa hösökkönyvének legna
gyobb részét betöltik.

Mind az örmény, mind pedig a perzsa énekekben legtöbbször nem 
csak ugyanazon hős nevek, de ugyanazon vitézi tettek is vannak megéne
kelve, mit egyedül onnan magyarázhatunk meg, miszerint e két nemzet, 
az örmény és perzsa, egy és ugyanazon törzsből származik. Azon idő, 
melyben az örmény irodalom küzdterén neveket említhetünk fel, Kr. u. a 
százötvenedik évvel kezdődik, midőn az örményirók azon hitben, hogy va
lamely nemzet irodalmának leirt könyvekben kell foglaltatnia, nemzetük 
szellemi és tudományos fejlődésének történetét kezdették leírni; ezen tö
rekvést nagyban elősegítette II. vagy Nagy Arság fivére, Vachárság ö 
ményhon helytartója, a művészetek és tudományok nagy barátja és be
csülője, ki az élénk vágy miatt, hogy elődjeinek dicséretes tetteit tanul
mányozhassa és azokat népe számára megörökíthesse, magához hívta a 
syrus eredetű cat inai Már-Abaszt vagy Ihászt, ki igen müveit férfiú, s mint 
állítják, korának egyik legnagyobb szelleme volt. Ezt ö Ninivébe küldötte 
bátyjához, a párthus Arsághoz, a perzsák királyához, azon kérelemmel, 
miszerint engedné meg küldöttjének, Abásznak, hogy az örmény nemzet 
történelmének kidolgozásánál ezen város nagyhírű levéltárának legrégibb 
kéziratait felhasználhassa.

Már Abasz ezen levéltárban egy kéziratot talált, mely Nagy Sándor 
idejében íratott görög nyelven és igy kezdődött : „Ezen mü Nagy Sán
dor parancsára a chaldeai nyelvből fordittatott görögre, s a régiek valódi 
történetét és az elődök tudósításait tartalmazza.“ — Ezen kéziratból ki
szedte Abász mindazokat, melyek az örmény nemzet történelmére vonat՛

Hogy

r-
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koztak s ezekhez még más, az örmény nemzet történelmével összeköttetés
ben álló eseményeket is csatolt, melyeket ő különféle helyeken felfedezett 
kéziratokból gyűjtött össze; s végül, hogy munkáját tökéletessé tegye, ide 
csatolta az ő korában uralkodott örmény és perzsa királyok történetét. 
Az örmény nemzet ezen első történeti müve, fájdalom ! elveszett, azonban 
néhány töredéket ebből Chorene Mózes az általa irt örmények történelmé
ben fentartott számunkra.

Az örmények második történetírója erfesszai Lerubnász v. Cherub- 
nász, Afsatársz egyik fia volt, ki az első század kezdetén virágzott. Ez az ő 
idejében élt Abgár Uchomo (fekete), és Szanadrug örmény királyok tetteit 
leírván, a teljesen bevégzett müvet az edessai királyi levéltárba helyezte 
el, hol az a monda szerint több századon keresztül fentartatott.

Az örmény mythologiára vonatkozó ismereteinket az örmények har
madik történészének Ulsp-nak köszönhetjük, ki Nagy·Örményhon Ani ne
vű fővárosának templomában a pogány istenek papja leven, nagy gond
dal gyűjtötte össze és irta le a régi mythologiai nevezetességeket vonat
kozólag azon szertartásokra, melyekkel a pontusi városban, Szinopéban, 
hol a pogányság az örmény nép között oly hosszú ideig fenállott, az iste
nek legtöbbjei imádtattak.

Ulip az első század végefelé Darius Vologézes perzsa és Artasir v. 
Artaxerxes örmény királyok idejében élt.

Edesszai Bardezáiies, a negyedik történész, Chorene határozott állí
tása szerint 211. év körül Antonius Karakalla császár idejében élt. Ez 
is szerzett egy történelmet azon iratok alapján, melyeket az említett ör
mény városnak, Annak, levéltárában talált meg, s melyek az örmény király ok 
történelmét és mindenféle mythologiai és ezen hely tiszteletére vonatkozó 
nevezetességeket tartalmaznak. Ezen történelemhez csatolta Bardezánes 
saját korának eseményeit is, s az igy kiegészített művet syrus nyelven 
adta ki, mely mű később jelessége miatt görögre fordittatott le.

Arditheosz, egy pogány pap, volt az ötödik történész, ki a keresz
ténységre térvén, a 300-dik évben Világosító szt. Gergely által püspökké 
kenettetett. . Arditheosz Világosító szt. Gergely és fiainak : Aristages és 
Varthanesznek életét irta le, mely műből csak a Chorene által fentartott 
töredékek maradtak fenn.

Végül a perzsa születésit Chorhobud emlittetik még fel, mint törté
nész. Ó II. Sapuh v. Szapor perzsa királynak (uralkodott 305—389.) 
titoknokav. levéltárnoka lévén, részt vett ama háborúkban, melyek Szapor 
és hitehagvott Julián császár között folytak, hol elfogatván, Julián 
halála után Konstantinápolyba vitetett és itt a kereszténységre térve,



7

Eleázár nevet vett fel. Göröghonban alkalma nyílt neki a görög nyelv 
tanulmányozására, melyet annyira sajátjává tett, hogy e nyelven írhatta 
meg a két nevezett fejedelemnek, nem különben Chosro v. II. Chosroes 
örmény királynak történelmét. Ezeken kívül görögre fordította a perzsa 
Bársumász által irt történelmet, melyet Chorene Mózes, művének szerkesz
tésénél felhasznált.

Az itt előszámlált történeti müvek, melyek közül hihetőleg egyik v. 
másik már örmény nyelven is le volt írva, egész az ötödik századig még 
léteztek, mert ezen időben szolgáltak forrásul Chorene Mózesnek hazai 
történelme kidolgozásánál. Azonban jelenleg valamint ezek, úgy több 
görög iró által szerkesztett egyéb örmény történelmi müvek is elvesztek, 
s fájdalom! remény sincs, hogy ezek közül egyiket v. másikat megtalál
hassuk.

Az említett irodalmi müvek megsemmisülését előidéző okok igen 
külömbözők voltak, melyek között a főszerepet némely fejedelmek dics- 
vágya,
a térítés nagy munkájánál és a perzsa zsarnokság játszották. így pél
dául Már-Abasz tanúsága szerint Ninus kevélység és dicsvágytól ösztö- 
nöztetve megparancsolta, hogy mindep történeti mű, mely a régi uralko
dók fényes tetteiről és dicső győzelmeiről beszél, megégettessék, és csak 
saját tettei s az ő idejének eseményei jegyeztessenek fel; így lett sok mű 
Ninus kevélységének áldozata, melyeknek szükségét mai nap mi érezzük 
legfájdalmasabban. Ninus dicsvágyát a rombolásban a téritők helytelen 
eljárása követte, mert ők egyesülve a fejedelmekkel, hogy az újonnan 
megtért örmény nemzettől a visszaesés veszedelmét távol tarthassák, 302 
év körül mindazon kéziratokat, melyekben a régi vallás csak legkevésbbé is 
érintve volt, összeszedték és azokat a lángok martalékává tették. Ezen 
nem épen óvatos eljárás által hihetőleg egyéb s az örmények hazai törté
netére vonatkozó könyvek is lettek áldozattá, melyeket a pogány papok 
a térítők által lerombolt templomokban őriztek. Végre az utolsó csapást 
a hassi Merusán v. Mrusán mérte az eddigi örmény müvekre egy a perzsa 
udvartól kieszközlött tilalom által, melyet leginkább a kereszténység és 
örmények ellen intézett izgatásai által nyert meg, melyben határozottan 
megtiitatik az örmény vagy görög könyvek olvasása. Merusán, hogy ter
vét, az egész nemzetet a pogányságra ismét visszatéríteni, annál biztosab
ban és mihamarább kivihesse, minden szintúgy görög, mint örmény köny
vet, melyeknek birtokába juthatott, megégetett. Ez történt 381. körül 
Krisztus után.

Sok örmény irat veszett el azon iszonyú zsákmányolásokkal össze

egyházi férfiaknak a régi iratokra vonatkozó téves felfogásaaz
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kötött beütések és hódítási törekvések alkalmával is, melyeket a szomszéd 
pogány és nem pogány szomszédok Örménybon ellen intéztek ; sőt, mint 
a történelem bizonyítja, Örményhon nemcsak egyes beütéseknek volt ki
téve a szomszéd népek részéről, hanem igen gyakran megtörtént, misze
rint négy-öt hatalmasság küzdött egymással ezen határország birtokáért 
ugyanennek virágzó téréin ; s mi természetesebb, mint hogy ilyenkor Ör
ményhon iszonyú pusztítások színhelye volt, hol az ellenséges kezek, nem 
tekintve sem tudományt, sem művészetet, mindent mi eléjük került, a meg
semmisülés végtelen mélységébe dönteni kétszeres erővel iparkodtak. Ily 
pusztítások történtek a Szasszanida családból származott 11. Jezdegárd 
perzsa király alatt 439-ben és Alp-Arszlán alatt, ki második szultánja 
(császár) volt a Seldsuk-dynásztiának Iránban; ez 1064-dik évben Ani 
városát, — Sirágh tartomány legnépesebb helyét, hol közel ezer templo
mot számláltak, melyek mindegyike nagy számú, igen régi kéziratokat 
őrzött meg, — kizsákmányolta és felégette. A legnagyobb mértékben 
iszonya volt a zsákmányolás és rombolás akkor is, midőn 1144-dik év
ben Edessza városa a mohamedánoktól ostrommal bevétetett, s midőn ama 
nagyszerű levéltár, mely Edessza fő kincsei egyikét képezte, melyben már 
több század óta gyűjtött kéziratok őriztettek, feldúlatott.

Nem kevésbbé volt iszonyteljes ama pusztítás, melyet Mélik Asiráf 
egyptomi szultán vitt véghez 1292-ben, midőn Örményhon patriarchal szé
kén IV. István, kis Örményország királyi székén pedig II. Iletiim vagy 
Ilaiíon ült; ekkor ugyanis az említett szultán beütést intézett Ciciliába 
és más az örmény királyoknak alárendelt tartományokba, roppant pusztí
tást idézve elő, lerombolta a többi között Rom-Clah-t, vagyis a római vá
rat, hol azon időben az örmény patriarchák székeltek s hová ezek minden 
irodalmi kincset takarítottak.

Tamerlán hasonlóképen több örmény irodalmi és művészeti müvet 
juttatott az enyészethez. Ezen hóditó ugyanis, mint állítják, 1402. év körül 
minden örmény iratot, mely kezei közé jutott birodalma fővárosába Sa- 
markandba vitt, hol ezek, mint mesélik, a mi azonban hihetetlen, még 
most is léteznének.

Végül még két ok fordult elő, mely az örmény irodalmi müvek
az örmények gyakran

ezen
elveszését elősegítette; ugyan is tudjuk, miszerint
szükségtől kényszerittetve igen messze tájékokba vándoroltak ki, hol 
után gyarmatokat alakítottak. Ezek sok müvet vittek magukkal, s így 

• nagyon könnyen megtörténhetett, hogy ezen müvek néhány évszázad után 
vagy elvesztek, vagy az emberek kezei között szétszakadtak, mivel érté-

az-
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kök ismeretlen leven, nem részesültek kellő gondosságban, hogy fennma
radhassanak.

A második ok Nagy-Armeniában máig is fennálló azon nagyon hi
bás, babonás vagy vallásos szokásban rejlik, hogy mindazon könyvek, 
melyek régi keletkezési évszámmal bírtak és nehezen voltak olvashatók, 
különösebb kegyeletből elásattak. Ezen szokásnak az volt célja, hogy az elő
dök iratai az ellenséges kezektől megóvassanak. A cél igen szép volt, csak
hogy óvatosabban kellett volna elődeinknek eljárniok ; mert ők az iratokat, 
nem biztosítva az enyészet ellen, falba, valamely üregbe vagy verembe rej
tették el s a helyeket szilárdan titokban tartották, hol aztán vagy a ned
vesség és idő pusztította el azokat, vagy többé rájok nem találhattak. Né
hányat ezen elrejtett iratokból a későbbi időkben nagy részt elporladva 
találtak meg; a mi csak bizonyítékul szolgál előbbi állításunkra nézve.

Dacára azonban az itt előszámlált szerencsétlen eseményeknek, né
melyek ezen idő munkái közül kézről kézre jutva egész napjainkig fenn
maradtak ; melyekből eiegendőleg meglehet ítélni, hogy az örmény iroda
lom rövid idő alatt mily haladást tett; rövid idő alatt pedig, mert az ör
mény irodalom ezen kora csak a negyedik századig terjedt.

Negyedik évszázad.

Történelmi és vallási állapotok. Valami kevés az örmény nyelvről. Vilá 
gosító szt. Gergely. Agáthángelosz. Nizibisi szt. Jakab. Klag Zenobius 

Nagy szt. Nerzes. Byzanci Fausztus.

A negyedik század a dicsőbbek, de egyszersmind a legküzdelme
sebbek egyike az örmény történelemben. Több nagy és erős király ural
kodott e században a függetlenségét III. Tiridátes király alatt kivívott nem
zeten, kik valamint a külhatalmak hódítási vágyait, úgy a kereszténység 
felvétele miatt pártoskodó főurakat is a kellő korlátok közé tudták szorí
tani, s kivinni a jeles örmény egyházatyák közreműködésével, hogy a ke
reszténység, bár sok mozgalom kiütésével, az egész nép szivében gyökeret 
vert. Igaz ugyan, hogy sok hazafinak kellett áldozatul esnie, mig ez 
megtörtént; mert maga III. Tiridátes is, mielőtt kereszténynyé lett, iszo
nyú kínzásokat követett el a keresztényeken, és sok későbbi király, neve
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zetesen, kik a szomszédok főhatalmát egészen lerázni nem tudták, számos 
keresztény örmény honfi kivégeztetése által szaporították az örmény vér
tanuk gazdag sorát.

Világosító (Luszávorics) szt. Gergely, kit előbb Tiridates iszonyúan 
elkinoztatott és egy szemét- s kígyóktól hemzsegő borzasztó mély gödör
be dobatott, de onnét csodálatosan kiszabadult, lett az örmény nemzet 
apostolává, kit a király országa nagyjaival s egész népével együtt köve
tett. Mire Gergely a bálvány templomokat szétdúíatván, püspökségeket, 
zárdákat, papnöveldéket és a népnevelésére iskolákat alapított. Ekkor 
fiát, Aristágest utódjául felkenvén, a magányba vonult. E tájt történt 
Nagy Konstantin császár megtérése is. Ez esemény következtében Tiri- 
dátes Luszávorics Gergely és több előkelő örmény kíséretében Rómába 
utazott, szt. Péter utódja és Konstantin látogatására. Rómában Konstan
tin Tiridátest nagy kitüntetéssel fogadta, s vele barátságos viszonyba lé
pett ; másrészt pedig Sylveszter pápa és Luszávorics Gergely barátságot 
kötöttek, s írásban kötelezték egymást, hogy mindkét egyház között min
denkor tökéletes egyetértés lesz, s az örmények híven fognak ragaszkodni 
az egyetemes római egyházhoz Sylveszter pápa Gergelyt patriárchai 
méltóságában megerősítette s a többi patriarchát illető jogokkal felru
házta. Ily módon virágzott az örmény egyház jó ideig, azonban Tiridá- 
tes halála után Tirán, II. Ársag és Fara királyok alatt a legnagyobb ül
döztetésnek volt kitéve, sőt az utóbbi alatt Nerzes patríárcha kivégeztet
vén, az ezen kitűnő egyházatya áltál alapított iskolák, árva- és özvegy- 
ápoldák és zárdák leromboltattak és alapítványaik elraboltalak. Csak 
Nagy-Isaah v. Sahag patríárcha alatt virradt ismét kedvezőbb korszak 
az örmény keresztényekre.

Daczára azonban eme viszálkodásoknak és zavaroknak, a negyedik 
század kezdetével szebb időkre virradóit az előbbi századokban annyit 
szenvedett irodalom. Ezen század joggal nevezhető az örmény nyelv és 
irodalom aranykorszaka előzőjének, mert különösen a nyelv oly haladást 
tett ezen században, hogy valamennyi a XIV. századig élt iró műve írásá
nál ezen nyelvezetet használhatta.

Haik fiainak régibb nyelve egy tagja a nagy kiterjedésű indo-ger
mán csoportnak vagy is inkább az árjanyelvcsaládnak. Gyökei szerint 
igen hasonlít a méd-perzsa nyelvhez. Nyelvtani képzései mutatják, hogy 
némely egészen eredeti sajátságokkal is bír, melyek helyesen itt-ott az 
örmény abc sajátságaiból fejthetők meg. Legkülönösebb a többes szám 
képzése k-által szintúgy a főnevek, valamint az igéknél is. Itt alkalma
sint a k a rokon nyelvek és dialektusok (szójárások) s-ébői változott át,
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mint megfordítva a szláv nyelvekben а к változott át más tájnyelvek s ebe. 
Akoluth András, — kiről majd, midőn az európaiak fáradozását az ör
mény nyelv és irodalom ismeretének terjesztése ügyében előadjuk, még 
emlékezni fogunk, — vitatja, hogy az örmény nyelv ugyanegy a régi 
eyу tusival vagy a mai Koptokéval, mit azonban már Leibnitz, helyesen 
kétségbe von. Schröder Joachim János hasztalanul iparkodik az örmény 
nyelvet főnyelvé emelni. La-Croze ellenben a valódisághoz meglehető
sen közel jőve, azt hitte, hogy ez a szó szoros értelmében nem más, mint 
a régi médnyelv. Jóllehet, hogy La-Croze állítása 
azonban az örmény nyelv, tekintve gyökeit, csakugyan a régi méd-perzsa 
nyelvcsaládba tartozik, úgy hogy a legtöbb méd szó Herodotnál az ör
mény nyelv közvetítése folytán magyarázható meg.

Az örmény népnyelv, mely tulajdonképen most a közlekedési nyel
vet képezi, lényegére nézve nem külömbözik az írói nyelvtől. Igen sok 
nyelvtani szólásmód, melyek a régi nyelvben velősen és helyesen használ
tattak, századok múltával vagy elkoptak, vagy, miként ezt más nyelvek 
történelmében is láthatjuk, az újabb nemzedék által többé nem értettek. 
A népnyelv azért gyakran használja a partikulákat (bizonyos szócskák, 
melyeket a szókhoz ragasztunk, mi által a szó jelentése átváltozik) ott, 
hol az ó-nyelv pusztán a hajlitással vagy a szók belsejében és végén esz- 
közlött változtatásokkal éri be. Azonkívül a népnyelv számos idegen 
szót vett át az örmények egykori urai a perzsáktól és törököktől. Ezen 
dolgok képezik a két nyelv közötti külömbséget. Magától értetődik, hogy 
az egyes kerületek társalgási nyelve többé vagy kevésbbé külömbözik az 
ó-ldassikus szójárástól, s igv dialektusok vannak, melyek közül, mint 
állítják, legtisztább és az ötödik és hatodik század írói nyelvét legjobban 
megközelíti az Araratvidéki szójárás, mely tartomány lakóinak hű emlé
kezetében volt még az uralkodók különféle zavargásai között is számos 
régi népdal, melyek itt sokáig fenmaradtak a nép között.

Minthogy ez időben, melyről beszélünk, az örmény nyelv sok osztá
lyú torok és sziszegő hangjainak megfelelő írásjegyekkel még nem bír
tunk, kénytelenek voltak az írók görög, perzsa vagy syrus betűket hasz
nálni, miért figyelmüket különösen az említett nemzetek irodalmára és 
nyelvére kellett forditaniok.

A görög műveltség és irodalmi termékek a harmadik és negyedik 
század lefolyása alatt mintául szolgáltak Eiő-Ázsia mindazon népeinek, kik 
a kereszténységre térve, magukat tovább képezni kívánták. Ezek közé 
tartoztak az örmények is, kik mióta Nagy Sándor által — ki egyszers
mind a görögök felett is főúri hatalmat gyakorolt — meghódoitatva, az ő

egészen helyes,nem
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utódjainak védurasága alatt belső viszonyba léptek a görög néppel, még 
mielőtt a kereszténységre tértek volna, felkeresték a legjelesebb görög 
iskolákat Caesarea-, Konstantinápoly-, Alexandria- és Athénben és itt 
mindazon tudományokkal foglalkoztak, melyeket a görögök ezen időben 
legtöbbre becsűitek. így a sophista Julián életrajzában emlittetik, hogy 
hozzá Elő-Azsia minden részéből tanítványok sereglettek Athénbe ; névsze- 
rint említetnek: syriai Epiphanes, arábiai Diophantes é s az örmény Proae- 
resios. Eunapius egyik helyéből pedig azt tudjuk, hogy a negyedik szá
zadban Athénbe összegyűlt fiatalok nagy része a külömböző földiség sze
rint csoportokra oszlott, mely csoportok mindegyike a tanítók közül egy 
elöljárót választott magának ; így a többi között Pontus, Bithynia és Elö- 
Azsia egyéb országai fiaikat Proaeresioshoz küldöttek, mivel ezen ország 
lakói őt, — örményszármazásu lévén, — mint földijüket legtöbbre becsül
ték. Egyébiránt arra nézve, hogy Örményhon műveltségét és irodalmát 
görög minta alapján fejtette ki, elég bizonyítékot nyújtanak azon nagy
számú istenészeti, bölcsészeti és történelmi munkák, melyek daczára az 
idő viszontagságainak és Örményhont annyiszor romboló eseményeknek, 
még most is léteznek, s melyeket egyenként megfogunk említeni; vala
mint megemlítjük azon írókat is, kik ezen munkákat készítették vagy 
átfordították.

Ezen század írói között első helyen áll az örmények Luszávorics, 
azaz világosító melléknévvel díszített apostola, szt. Gergely, Anag párthus 
fejedelem fia. Szülét. 257 körül Kr. u.; a keresztény vallás tudományát Cae- 
sareában, Kappadocia városában tanulmányozta, s ezután a térítés nagy 
munkájára adta magát és különösen Örményhont tűzte ki működése he
lyéül, hol fáradhatlan szorgalmát kitűnő siker követé, mert az evangélium 
tana oly haladást tett az örmények között, hogy végre maga a király is 
az ország nagyjaival együtt felvette a keresztséget. Szt. Grergely ekkor 
nagy és fényes kísérettel Caesareába, ezen város püspökéhez, szt. Leon- 
tiushoz ment, hogy ez őt az újonnan keletkezett örmény egyház pász
torává szentelné fel. Szt. Leontius, kit eyzikusi Gfalasius a kappadociai, 
galáciai-, pontusi- és paphlagoniai-, a kis és nagy örményhoni egyházak 
ékességének nevez, örömmel fogadta a küldöttséget és szt. Gergelyt, az 
örmény egyház alapitóját, örményhon patriárchájává kente fel. Ezen 
események folytán Caesarea, mely várost az örmények Masak-nak nevez
tek, sokáig Örményhon érseki székhelyének tekintetett és Örményhon 
minden püspöke vagy patriárchája itt szenteltetett fel egészen Záhák v. 
is hsakig (390-től 428-ig), ki magát 390 körül függetlenítvén Caesareától, 
egy valódi patriárcha hatalmával kormányozta az örmény egyházat.
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Szt. Gergely térítési munkáját az által koronázta, hogy különféle 
munkákat hagyott hátra, melyeknek nagy része mai napig fenmaradt. 
Ilyenek :

A „ Hasachap adum“ vagy is Stromata címmel ellátott szt. beszédek 
gyűjteménye, melyből eddig csak egy kiadás látott napvilágot Konstanti
nápolyban, 1731. Kéziratilag feltalálható a párisi királyi könyvtárban 
örmény és görög nyelven. Ezen beszédek, feltéve, hogy valódiságukat 
a történelmi ítészét (kritika) minden kifogása ellen bebizonyitni lehetne, 
nagy fontosságúak volnának valamint a tudományra, úgy az örmény egy
ház régi szertartásaira vonatkozólag is. Ezen beszédek utolsója egy ok
tatást tartalmaz a szerzetesek számára, melynek megemlítése ily korán 
a mű valódiságát nagyon kétségessé teszi.

Az örmény egyház alapítójának több ima is tulajdonittatik, 
melyek az örmény breviáriumban találhatók, és a fegyelem s jó er
kölcsök előmozdítását célozzák. Ezekhez van csatolva ama húsz kanon, 
mely az első nicaeai egyetemes zsinaton készíttetett, s melyeknek hiteles
sége fölött az örmény és nyugat-tartományi bírálók egyaránt nagy küzde
lemben voltak.

Szt. Gergely dicséretére szükséges itt különösen megjegyeznünk, 
hogy azon szorgalmas munkásság, melyet ez időben a fiatalság az iroda
lom terén tanúsított, az ő atyai gondosságának tulajdonítandó ; mivel köz
reműködése folytán Örményhon minden nevezetesebb városában nyilvá
nos iskolák és zárdák alapitattak ; mely utóbbiak, mint az a középkorban 
keleten és Európában is szokásban volt, a mai szemináriumok helyét pó
tolták és képezdéül szolgáltak a nép kiművelésére. Ezen iskolákba és 
zárdákba szt. Gergely kiválólag a pogány papok fiait és rokonait vette 
fel, hogy őket az uj tannak megnyerhesse. Ugyanezen okból hagyta meg 
a bálványképek papjait előbbi jövedelmeikben azon feltétel mellett, ha ők 
megtérnek és korábbi hitüket, szokásaikat, erkölcseiket és babonáikat egé
szen elhagyják.

Ezen század második írója Ágáthángelosz. Született Rómában. Hosz- 
szas tanulása alatt nagy jártasságot szerzett a görög és római irodalom
ban; később őt mint Nagy Tiridates örmény király (286—342) titoknokát 
látjuk föllépni. Hogy mélyen beavatva volt a görög és római irodalomba, 
dicsekedve mondja történeti munkája előszavában, melyet ő ura és paran
csolja meghagyása folytán irt. Fő feladata ezen az idők folytán sokféle
kép elferdített műnek előadni Tiridátes király megtérése történetét, és 
leírni Világosító szt. Gergely életrajzát, kinek oly sok viszontagságot 
kellett szenvednie, mig kivihette, hogy a király és vallásos nézeteiben
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magát zavartatni nem engedő nemzet elfogadta az előbbi nézeteivel annyira 
ellenkező keresztény vallást. És mivel ezen események Dioldecian és 
Konstantin császárok s I. Sylvester pápa korában történtek, a szerző nem 
mulasztotta el az említett egyházi és világi fejedelmek olyan tényei felől 
is tudósításokat hozni, melyek a mellett, hogy az ő különös céljaival össze
köttetésben állottak, még ránk nézve is nagy fontossággal bírnak. Hogy mily 
szemtelenséggel és tudatlansággal hamisíttatott meg a későbbi időkben 
Agáthángelos ezen történeti müve, mutatja egy barátságos szövetkezés egy 
részről Nagy Konstantin és Sylveszter pápa-, másrészről Tiridát örmény ki
rály és Világosító szt Gergely között, mely szövetkezésről többet lehet ol
vasni az 1709-dik évben Konstantinápolyban kinyomatott azon mü végén, 
melyben Agáthángelosz szt. Gergely életrajzát nyújtja. A hamisító tudat
lansága oly magas fokon állott, hogy nem átallotta az örmény királyt 
Konstantin fivérének nevezni. Egyébiránt bizonytalan, hogy e mű erede
tije mely nyelven íratott legyen; mivel Agáthángelosz ép oly helyesen 
beszélte a görögöt, mint az örményt; s ehhez járul még azon körülmény 
is, hogy az előszavak, melyek a görög és örmény szöveg előtt állanak, 
egészen különböznek egymástól; sőt azon örmény szöveg előszava is, 
mely kéziratban a párisi könyvtárban található, lényegesen eltér attól, 
mely Konstántinápolyban nyomatott ki. Az örmény szöveg különben sok 
oly közbeszurásokat tartalmaz, melyek a görögben nem találhatók, és az 
irály oly tökéletes az örmény szövegben, hogy a mechitáristák el nem 
mulaszthatták vitatni, miszerint Agáthángelosz ezen müvének eredetije 
szükségképen örmény nyelven íratott. Bármint legyen is a dolog, annyi 
bizonyos, hogy Agáthángelosz szt. Gergelylyel egyidejű író volt és semmi 
esetre egy csaló a nyolcadik vagy kilencedik századból. Az ő történelmi és 
földrajzi tudósításai egyáltalán valók, melyek más oldalról is ismeretes 
eseményekkel és helyekkel öszhangzanak.

A jelen században kitűnt még Esskon v. bölcs szt. Jakab, Nisibis- 
nek, Mezopotámia ismeretes városának püspöke, ki vérrokona volt világo
sító szt. Gergelynek és egyike azon szt. atyáknak, kik a nicaeai egyete- 
temes zsinaton jelen voltak. Tőle örmény nyelven egy munka maradt fenn, 
mely az ő díszneve után „Eszkon“ címet kapott, s tizennyolc részint dog
matikai, részint morál tartalmú beszédet foglal magában. Hogy ezen 
beszédek az örményirodalom számára fennmaradtak , Mechitárnah, a 
mechitáristák rendje alapítójának köszönhetjük, ki azokat lemásolta; mivel 
szt. Jakab ezen említett művének eredetije elveszvén, azt csak Mechitár 
másolata nyomán ismerjük. Latinra lefordítva és Antonelli tudományos 
jegyzeteivel ellátva megjelent a szt. atyák műveinek gyűjteményében.
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Végül az örmény eredeti magánosán 1842-ben Konstantinápolyban adatott 
ki. Nisibisi szt. Jakab köztudomás szerint Maximinus alatt volt Nisibis

az ő tanítványa volt; meghalt 338-ban K. u.püspöke, hol syriai Ephrem
Világosító sz. Gergely — mint már egyszer megjegyeztük, hogy a 

keresztény vallás annál erősebb gyökereket verjen Örményhonban, melyet 
úgy eszközölhetett legjobban, ha a kereszténység elleneit a lehetőleg 
csekély számra szállítja alá, — eléggé észszerűleg járt el akkor, midőn a 
pogány papoknak ott és akkor, ahol és midőn tűrhető volt, azon haszno
kat és jogokat, melyekkel az előbbi időkben éltek, átengedte, nehogy 
ezeknek elvesztése miatt a kétségbeesés gyászos örvényébe ragadtassanak,
vagy legalább a kereszténység dühödt ellenségeivé váljanak. Különösen

V. rokonait iparkodott felkenni az evan
gélium papjaivá. Es mert a világosító, miként maga is panaszkodva írja 
Leontiusnak, a kereszténység behozatala első éveiben nagy szükséget érzett 
a lelki pásztorokban, felkereste tehát a görög, syrus és egyptomi papokat 
és szerzeteseket, s ezeket a térítés nehéz müve alatt az ország lelkészségé
hez vette fel. Örményhon ezen sok syrus eredetű papjai közé tartozott

Klag V. Klághetsi Zénob, szerzője egy történelmi műnek ily cím
mel „Ճ kereszténység behozatalának története Odron örmény tarto
mányba.“ Ö kezdetben, mint maga is beszéli, püspök volt Nisztrában, 
Kisázsia egyik helységében; később püspöki hivatalát Eleazár testvéré
nek átadván, maga Arméuia apostolát követé, ki őt később, Báron 
tartományban a keresztelő szt. Jánosról címzett zárda alapíttatván, ennek 
első apátjává tette, mely zárda csakugyan az ö nevéről Klág-nsik nevez
tetik. Világosító szt. Gergely parancsára szerkesztett, s syrus nyelven irt 
művének eredetije nemsokára örményre is íefordíttatott és több századon 
keresztül az utánna következő apátok által mindig folytattatott. Ezen mű
nek a VII. században élő Mamigoni János általeszközlött folytatása valamint 
a kéziratokban, úgy a még létező két nyomtatásban is mindjárt Zénob műve 
után található. Egyébiránt az ilyen kiás tr о mi krónikáknál egyáltalában 
nehéz megmondani, hogy mi ered ettől vagy amattól a szerzőtől. A mily 
szorgalmatosán vezette Mamigoni János Zénob e művének folytatását, 
oly buzgalommal ösztönözte utódait is ugyanerre, de hasztalanul, mivel a 
még szt. János előtt ismeretes klastromkvónika további folytatását sehol 
még csak megemlítve sem találjuk.

Zénob műve bevezetéssel kezdődik, mely a többi közt szt. Gergely
nek Leonciushoz intézett levelét és a caesariai püspöknek e levélre adott 
válaszát tartalmazza, mely utóbbit Zénob kevéssel halála előtt osztott be 
szt. Gergely iratai közé. A mű többi részének keletkezési története ez:

pogány papok fiaitGergely eme
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némely lelkészek kérték szt. Gergelyt, — mint ezt Zenob a bevezetés
ben előadja, — hogy írná le nekik ama két ütközet történetét, melyet a 
Neophiták a régi kultus követői ellen vívtak; úgy szintén keresztelő 
szt. János ereklyéinek áthelyezését Caesáreából Dáronba. Gergely 
ezt tenni nem akarván a dolgot Zénobra bízta oly meghagyással, 
hogy csak is az ide vonatkozó eseményeket írja le, de a lehetőleg körül
ményesen és kimerítően ; nem úgy azonban, mint azt az assyrusok akarták : 
tudniillik az Anagtól 259-ben megölt fejedelem, I. Chosró király halálával 
elkezdeni. „Ne csodálkozzatok“, — mondja Zénob a lelkészekhez intézett 
egyik levelében, — „ezen elbeszélés rövidsége fölött, és a fölött se, hogy 
ti az itt előadottakat Agáthángelosznál nem találjátok, mivel én előbb 
írtam, mint ő; a királyok idejéről pedig azért nem beszélek, mivel szt. 
Gergely megparancsolta, hogy csak arról írjak, a mit ti kérdeztetek; 
különben azért is szükségtelennek tartottam a királyokról Írni, mivel szt. 
Gergely maga kívánja mindazon eseményeket, melyeket az arcassidák 
családjából származott vitéz királyok története magában foglal, Haik nem
zetének hátrahagyni.“ Dáron tartomány történelmét igen sok jegyzet 
követi, melyeket Mamigoni János szerzett, s melyek Örményhon mivelő- 
désének és irodalmának történelmére vonatkozólag oly nyomatékos ese
ményeket közölnek, hogy azokat ide Írni igen hasznosnak véljük :

„Ezen chrónikát assyriai Zénob kezdette írni, előadván benne a szt. 
Gergelyre vonatkozó eseményeket és mindent, mit ez Zénob megyéjében 
végezett az utókor számára írásban hagyta hátra. Ezen szokásnak az 
utánna következő atyák hódolva, azt annyira iparkodtak fentartani, hogy 
egyik sem mulasztotta volna el ezen egyház atyái közül mindazokat felje
gyezni, melyek a mamigoni uralkodó család vitéz hercegeinek történel
mére vagy idejüknek eseményeire vonatkoztak. Ezen chrónika általában 
csak az assyrusok történelmének neveztetett, mivel mindazon klastromi 
atyák egészen Tkokig-ig (600 év körül a mi számításunk szerint), kik 
ezen chrónikát folytatták, kiválólag assyrus eredetűek voltak, és azon 
kívül maga a zárda is mindaddig, míg eme Tkokig fejedelme nem lett, az 
assyrus írást és lithurgiát használta. Ezen apát változtatta meg a zárda 
rendszabályait és kiűzte mindazokat onnan, kik az assyrus nemzetiségből 
voltak.“

„Azonban a mü azon részét“, — mondja tovább Mamigoni János, — 
„mely Derdat vagy Tiridátestől a Mamigoni házból származott Chosró 
perzsa királyig történt eseményeket tartalmazza, egyelőre sehol sem talál
hattam meg. Hallván később némelyektől, hogy egy bizonyos Urha vágy- 
másképpen Mármárhá nevű pap bírja e művet, felkerestem őt és nála
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ugyanazon iratokat láttam, melyek a kilencszeres zárdában írattak volt, 
s melyeket ö egy perzsa katonától, vagy egyiktől azok közül, kik az orszá
got dúlták, kapott meg; — legalább én azt igy gondolom. — Ezen papnál 
levő iratokból fordítottam én 28 fejezetet, melyhez az általam irt 10 feje
zetet hozzá csatolván, az egész 38 fejezetet tesz, melyeket egy könyvbe 
foglalva az örmény egyház fiainak hagyom hátra.“

„Heraklius uralkodásának idejétől és Chosró halálától nem különben 
mamigoni Váhán uralkodásának idejétől kezdve, ki anyja után Kámzár- 
nak is neveztetik és harminckettedik volt a másképen Kácságoronak is 
nevezett líusechtől számítva, korom történetét Nerzes örmény patriarcha 
parancsára magam rendeztem és írtam le a Klágkolostorban a szt. 
hirdető ajtajára, — hol mint a szögek tanúsítják, a szt. hirdető ereklyéi 
nyugszanak, — örök emlékűi magamnak és enyéimnek. Én, János, vagyok a 
mamigonok harmincötödik püspöke Zénóktól számítva, ki az első püspök 
volt, s ki körülbelül Sámuel patriárchasága előtt 50 évvel viselte hivatalát. 
Mindazon testvérek, kik hivatalomban utánnam következnek, mindent 
följegyezhetnek eme könyvben, a mi napjaikban egyházukban történni 
fog 5 annál is inkább, mivel elődünk (t. i. Zénob) ezt igy határozta.“

„Egyébiránt én, János, a mamigonok püspöke kérem Isten egyhá
zának fiait, hogy ha ők ezen iratot lemásolják, ne tekintsenek benne sem
mit csekélynek, hanem munkámat egészen és sértetlenül hagyják, ha ők a 
szt. hirdető áldásában részesülni kívánnak stb.“

Sok tekintetben kitűnő ember volt e korszakban. I. vagy Szent 
Nerzes, kit különben nagy-пак is neveztek; ő szt. Gergely kis-unokája, 
s az örmények hatodik patriárchája volt, mely méltóságra 364-ben Fár- 
nerzeh után emeltetett. Egyike volt a legkiválóbb tudományossága fér
fiaknak, ki egyszersmind valódi atyai gondosságot tanúsított a szegények 
iránt, kiknek számára számtalan intézetet alapított. Neki köszönik lételü
ket amaz egyházak, kollégiumok és zárdák is, melyek később Orményhon- 
ban a tudományok minta-iskoláivá nőttek ki magukat. Mielőtt pappá lett 
volna, egy görög herceg testvérét vette feleségül, kivel egy fiút nemzett, 
ki később a patriárchaszéken utódja lett, mint azt majd alább látni fogjuk. 
Nagy részt vett az örmény birodalom különféle politikai zavaraiban. S 
különösen egy alkalommal mint követ küldetvén Rómába, őt Valens csá
szár elfogatta, s mivel nem akart az áriánizmusra (Arius vallása) térni, 
Byzánci Fausztus elbeszélése szerint, az Aegei tengeren egy puszta szi
getre száműzte. Jelen volt Nerzes a Macedonius tévelygése ellen Kon- 
stáncban tartott egyetemes zsinaton is. Neve alatt némely klastromi 
szabályok és más a liturgiához tartozó müvecskék is vannak kéznél.

3
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Nerzes képezte ki az örmény irodalom két legkitűnőbb bajnokát, Izsák és 
Mesropot, kik az ő tanítványai voltak, s kik működésükkel 
irodalom aranykorszakát alapították meg. Nerzes ama különféle zavarok 
és szerencsétlenségek alatt, melyek az ö korán végig húzódtak, patriárchiai 
kötelmeit 30 évig tiszteletre méltólag betöltve, 384-ben mérgezés követ
keztében halt el. 4

Byzaiici Faliszt Agáthángelosz müvét folytatólag egy történeti 
munkát irt, a 380-dik évig vezetve le az eseményeket. Azon alapos nyo
mozásokból, melyeket a velencei örmény tudományos társulat Pauszt mü
vének 1832-ben eszközölt kiadásában előrebocsátott, tisztán látható, hogy 
ezen mü szerzője, Pauszt, az örmény Száhárhuni családból származott. 
Különben Pauszt maga is említi ezt azon esemény körül, midőn II. Dyrán 
(353 — 365) király kormányzása kezdetével gyűlésre hívta 
róit és nagyjait, így szólván: „a száhárhuni család fejét, egy herceget a mi 
családunkból.“ Fausztnak tehát a mint innen látszik, valahonnan tudnia kel
lett, hogy ezen családdal rokonságban áll. Hihető, miszerint ö mint a szá
hárhuni család valamelyik tagjának fia Konstantinápolyban született; min 
ismét nem lehet csodálkoznunk, mivel tudva levöleg már a negyedik és 
ötödik századok alatt igen sok örmény vándorolt ki Konstántinápolyba. 
Ivülömben a mü címe, valamint a majd nem egykorú Párbi Lázár bizonyí
tása, úgy szintén a mü némely belső alapjai eléggé megerősítik azon tényt, 
hogy ezen örmény történeti mü szerzője byzánciumi volt.

Most azon kérdés merül fel, valyon Pauszt Konstantinápolyban szü
letett müvét görög vagy örmény nyelven fogalmazta-e ? Ezen kérdést más 
adatok hiányában egyedül a mü irályának tekintetbe vétele által vagyunk 
kénytelenek eldönteni ; s csakugyan a mechitaristák bizonysága szerint 
ezen mü oly tiszta örmény irályt mutat, hogy benne idegen formának vagy 
fordításnak nyomát sem találhatni; pedig ha görögből lenne fordítva, meg
látszanék rajta, mert a fordítás mindig, keletkezzen bár a legügyesebb 
írótól vagy fordítótól, magán hordja azon nyelv jellegét, melyből az eszkö
zöltetett. Mit Prokop a perzsa háborúkról szóló történeti müvében, ör
ményhon egyik történelméből merítve, elbeszél, azt vagy egy másik görö
gül irt műből, vagy az örményül irt Fausztnak görög fordításából kellett 
vennie, de korántsem Pauszt eredeti müvéből.

Pauszt ezen történeti müvének első könyve „harmadik könyvnek“ ne
veztetik, mivel a szerző művét, mint Agáthángelosz történeti művének 
folytatását tekintette, s mely ezen tekintetben csakugyan az előbb említett 
történeti mü harmadik részét képezné. „Thadeusz apostoli küldetésének 
és a kereszténység Örményhonba való behozatalának története világosító

örményaz

ország bá-az



19

szt. Gergely haláláig (332-ben),“— igy szól Fauszt az első, vagy szerinte a 
harmadik könyv első fejezetében — „másoknak fáradozása által már régóta 
ismeretessé lett.“ О tehát csak azon eseményeket adja elő, melyek II. Chozró 
(344—353),II.Dyráw(353—363), II.Arsó# (863-881), (381—384),
Várásztád (384—386), III. Arság (386), II. Váchárság (386 — 388), és III. 
Choz-rő (388 — 392) királyok alatt történtek, egészben tehát 50 év történe
tét. Az ezen idő alatt uralkodott örmény királyok hasonlítottak azon népek 
vezéreihez, kik népeikkel jelenleg China és Oroszhon közötti hegyeken 
csatongolva, az említett két birodalomnak adót fizetnek; így fizetvén adót 
ők is a perzsák és byzanciumiaknak. Mindezek daczára az örmény feje
delmek korántsem voltak az ország korlátlan urai, mivel Örményhon, mint 
a párthusok által alapított birodalmak mindegyike, hűbér tartomány volt 
és igy ez a többivel egyetemben kénytelen volt a negyedik században 
170 bíróságot vagy családot, mint örökös uraságot az országba befogadni. 
Fauszt nem egészen alaptalanul tartatik mértéket nem ismerő és józan 
ítéletben szűkölködő történet Írónak; a mi különösen kitűnik a számokra 
vonatkozó adataiból, melyeket vagy ő maga egész az iszonyúságig túloz 
vagy jobb esetben talán a későbbi másolók hamisítottak meg.

Kiadások. ÁgáthángeloSZ történeti müve először Konstantinápolyban 
1709-ben nyomatott ki, melyet ugyanott 1824-ben egy második kiadás követett. 
Sokkal jelesebb ezeknél ama kiadás, mely a mechitaristák hosszas fáradozás! után 
Velencében 1834-ben jelent meg, s melynek a párizsi királyi könyvtárban levő 
jeles kézirat vétetett alapul.

Zéliob és folytatói müvének egy kiadása megjelent Konstantinápolyban 
1719-ben, mely a mechitáristák állítása szerint több közbeszurást tartalmaz. A 
mechitaristák magok Zénob és Mamigoni János munkáinak régi kéziratok után 
kijavított kiadását eszközölték, melynek szövege azonban még mindig hibákkal 
tele van.

Fauszt müvének első kiadása Konstantinápolyban látott napvilágot 1730- 
ban, még pedig egyetlen kézirat alapján, mely sem valami pontossággal nem volt 
írva, sem ment nem volt azon különféle elferdítésektől, melyek az örmény irodalom 
во к jó termékét valódi becsétől fosztja meg. A mechitáristák többször említett újabb 
к iadásánál öt különféle kézirat vétetett alapúi, s a nevezetesebb eltérések, melyek 
e kéziratokban előfordultak, a szöveg között itt-ott fe'jegyeztettek.

3*
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Ötödik évszázad,

Történelmi és vallási előzmények. Záhák vagy Izsák. Hácági Mesrop. 
Golpei Esnig. Szkáncseli Goriun. Chorene Mózes. Verdzánoch Mámbre. 
Anháchth Dávid. I. Kind. Mántágun János, Elizeus. Parbi Lázár. Ankel

Ezra. Névtelen fordítók.

Az ötödik század mély sebeket ejtett a nemzet polgári életében. A trón- 
viszálkodások, mik eddig sem hiányoztak ugyan, de a nemzetet nyílt csa
tákba vezetvén, annak edzésére s a kül befolyástól ovakodásra szolgáltak: 
most az erkölcsileg elaljasult perzsa udvar folytonos beleavatkozásai által 
inkább a nemzeti jellem megvesztegetésére hatottak, s oda vitték a dolgot, 
hogy 412-ben Tigránes Nagy-Örmény hon királya Jezdedserd perzsa ki
rály javára lemondván trónjáról, aszaszanidák uralkodó családja ismét el
foglalta Nagy-Örmény ország keleti részét és azt Persarmenia néven per
zsa tartománynyá változtatta. A megmaradt másik részt a rómaiak és par- 
tliusok osztották fel egymás közt. 428-ban pedig Bahram perzsa fejede
lem mindig tovább hatott s IV Artesirt, az arszacidák örmény uralkodó 
családjának utolsó ivadékát, ki még egy kis környéken uralkodott, trón
jától megfosztván, egészen megszüntette egyidőre a nagy örmény országi ki
rályságot.

A mily szomorú e század az örmények polgári életére, oly derék és
kitűnő a nemzet egyházi életére és irodalmára vonatkozólag. Nagy-Isaák, 
e minden tekintetben valóban nagy férfiú, lelkes főpásztor és legjobb ha
zafi Szt. Mesrop erélyes közreműködése mellett az örmény egyházat előbbi 
virágzó állapotára emelte. A hitehagyottak és a perzsák által feldúlt temp
lomok, zárdák, iskolák, kórházak, papnöveldék ismét felépültek; kivált a 
lángbuzgalmu Isaak patriárcha és a roppant tudományéi Mesrop alapította 
tanintézetek az örmények vallási és szellemi életére igen fontosakká 
váltak, midőn ő az örmények számára saját, eddig nem bírt, nemzete szel
leméhez és sajátságaihoz idomított betürendszerfc talált fel és szerkesztett 
össze.Több zsinat is tartott e században: igy 42G-ban Valarsapatban, 432-ben 
és 435-ben Astisatban, melyeken a római egyházzal kötött egyes ség 
mindig megujíttatott. Isaak halála után Mesrop vette át az örmény egyház 

rmányát, melyet egész haláláig megtartott; utánna pedig, nem említve 
aely cselszövőket József következett, kinek kormánya a vardani há- 
ú által lett nevezetessé, melynek folytán az örmények nem egyszer ja-
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tottak végveszélybe , de hithagyásra is és Zoroászter tévtanának elfogadá
sára mindenféle kínzásokkal és csalárdsággal kényszeritettek. E borzssztó 
háborúnak, mely alatt, mellőzve a csatákban hitök védelmére elvérzett ör
mények roppant számát, számtalan örmény vérzett el iszonyú kinoztatás 
között, s nyerte el a vértanúi babért, a katholika egyháznak győzelme vala 
eredménye Örményországban. Mert valamint előbb némely elkorcsosúlt fő
urak és pártjának, úgy később a nestoriánusok- és más eretnekeknek kí
sérletei sem valának képesek az örmények igazhitüségét és a római egy
házhoz! ragaszkodását egészen megszüntetni.

Ily körülmények létesíthették tehát,՜ hogy ezen századot valóban az 
örmény irodalom arany korának lehet nevezni: minthogy ez az örmény
irodalom lefolyt és még következendő korait a jeles írók és remek fordítók 
által messze felülmúlja. Es nyíltan állíthatjuk, hogy csak most létesítették 
mindazon segédeszközöket, melyek egy nemzeti önálló irodalmi fejlődés 
megállapítására szükségesek. Most találtattak fel az örmény betűk, mely
nek folytán nagy mozgalom keletkezett az örmény irodalom terén s külö
nösen számos szentirati és jelesebb görög klassikai mü fordíttatott ör
ményre ; most alapították ama tanintézeteket, melyek később Örmény hon 
minta iskolái s a tudományok tárházai lettek ; ekkor keletkeztek amaz 
irodalmi társulatok, melyek a csinos és velős szólásmódok teremtése, köl
tészeti kísérletek, s a szépirodalmi próza tovább fejlesztése által, a mellett? 
hogy irodalmunkra s nyelvünk fejlesztésére nagy hatást gyakoroltak, egy
szersmind sok jeles görög s más müvet ültettek át az örmény irodalomba.

Nagy vagy párthus Izsák, Örményhon tizedik patriárchája, szüle
tett Konstantinápolyban. Ö volt nagy Nerzes azon fia, kiről atyja életraj
zában említést tettünk, s kit atyja nevelvén és oktatván a tudományokra, 
annyira kitüntette magát, hogy később 390-ben annak halála után a pa- 
triárchai méltóságra emeltetett; s miután az örmény egyházat ama viharos 
időkben 50 évig a legnagyobb éberséggel kormányozta, meghalt 440-dik 
évben. Messze vezetne minket ezen híres egyénnek élettörténetét kimeri- 
tőleg elbeszélni, mert oly bensőleg összefügg korának történetével, hogy 
e nélkül azt sem eléggé érteni sem becsülni nem lehet. Tudományosságát, 
nagy érdemeit és az örmény nemzet műveltségi állapotát müveiből lehet 
megismerni; s ezek a következők :

Az ó-szövetség kitűnő fordítása a hetvenesek fordítása után, melyre 
mi alább, hol a forditmányokról általában szóiandunk, még vissza fogunk 
térni. Értekezés
külső istentiszteletet jobban rendszeresíteni, a zsoltár-éneklést szabály
szerű rendszerre visszavezetni, valamint az ünnepnapokat is egy jól ren

egyház és papok fegyelméről. Ezen munka célja volt aaz
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dezett naptár meghatározott törvényei szerint kijelölni. — Chorene Mózes 
nehány levelet tartott fönn e tárgyban számunkra az általa irt Örmény
hon története harmadik könyvében, melyeket Izsák ifjabb Theodozius 
császárhoz, Attikus konstantinápoli patriárchához és Anatolius helytartó
hoz irt. — Ezeken kívül az ő neve alatt nehány hymnusra is találunk az 
örmény egyházi énekek között.

Mindazon iratok, melyek e kitűnő férfiú tollából erednek, a mechitá- 
risták ítélete szerint, valódi remekei a tiszta haikán nyelven irt műveknek, 
melyekben az irály tartalomdús, nemes és csinos; és különösen az örmény 
íróknál ritkán található tisztaság által tűnnek ki.

Nagy Nerzesnek egy másik tanítványa Másdoc Mesrop, az örmény 
írás föltalálója, volt. Ő, — miként azt Groriun, s utárma Párbi Lázár e ne
vezetes férfiú életrajzában előadja — a többször említett Daron kerület 
Hácig falujában született. Ezen helység még most is létezik, és a kurdok- 
tól Ghásignak neveztetik. Egy templom áll itt Mesrop sírjával, melyet In- 
dsidseán szerint, a kurdok oly szentnek tartanak, hogy közönségesen e fö
lött végezik esküjöket. — Atyja Vártánnak neveztetett, ki fiát ifjúságától 
fogva a görög tudományokra tanittatá. Később Mesrop III. Chozroesz ki
rály udvarába kerülvén, a királyi írnokok közt szolgált. Már ekkor fájdal
masan tapasztalta Mesrop, hogy örmény írásjegyek hiányában a királyok 
minden parancsai, röpiratai és tanácskozásai, s egyátalán a tudományos 
műveltség minden termékei görög, syrus vagy perzsa betűkkel íratván le, 
igy a nagy többségre nézve azok érthetetlenek maradnak. Nem segíthet
vén, azonban még e hiányon s kidolgozott terve sem lévén, elébbi hivata
lát még több évig, s folyvást becsülettel viselte. Azonban valamint a ten
ger hullámaitól hányatott hajó a kikötőbe siet, úgy vágyott ő a magányba, 
hogy távol a nagy világ zajától és gondjaitól láng lelkét tovább művel
hesse. E vágyától zaklattatva, odahagyta hivatalát és Kochten vagy Kol
iken kerületbe ment az Araxes folyó mellé, hol remete életet élt, s a ko
rábbi idők óta ott élő, vagy Cerdust hajdani hitét újabban elfogadó ör
ményeket Krisztus tanaira térítette. Ekkép a térítéssel foglalkozva, 
Mesrop egész III Chozroesz testvérének, Vrhámsapuh (397-ben) király 
uralkodásának ötödig évéig Örményhon különféle vidékein tartózko
dott; ekkor azonban elhagyta a remetéskedést és Száhág pátriárchához 
ment.

Utazása közben és Örményhon különféle vidékein tett tartózkodása 
alatt elég alkalma volt Mesropnak mind a tanuló ifjúságot, mind pedig az 
egész örménynép műveltségi állapotát megismerhetni. Es sajnálkozva vette 
észre, hogy az imádságok és minden az istentisztelethez tartozó iratok
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nemcsak syriai betűkkel, hanem ugyan oly nyelven is vannak írva, Meh- 
rusán ugyan is megtiltotta a görög könyvek használatát és hogy a görö
gökkel minden közlekedésnek véget vessen, erélyesen lépett fel az örmé
nyeknél a görög-nyelv tanulása ellen. Minthogy pedig az örmény nép a 
syrus nyelvet nem értette, természetes, hogy mindazon iratokat is, melyek 
e nyelven voltak szerkesztve, szintén nem értette, úgy hogy a tanulni vá
gyó fiatalságnak és a papságnak igen nagy fáradságba került a szent- 
írást csak némileg is értelmezhetni. Ez okokból Mesrop sokat gondolko
dott egy nemzeti írásjegy készítésén, vagy hogy más nyelvekből egy olyan 
abc-1 állíthasson össze, mely az örmény nyelv változatos és sokféle hang
jaival leginkább megegyeztethető legyen. Izsák patriarcha, ki hasonlólag 
ily vágyakat tápiák keblében, megismerkedvén Mesrop nézeteivel ezeket 
Vrhámsápuh királynak tudtára adta. A királynak azonnal eszébe jutott, 
mit neki bizonyos Hábel nevű pap mondott, hogy ugyanis az ő rokona Dá
niel assyriai püspök írásjegyeket talált fel, melyek az örmény nyelvre egé
szen alkalmazhatók.

Azonnal gazdag követség küldetett Dániel püspökhöz, ki Váris kö
vetet Hábel rokona által a feltalált Írásjegyekkel megismertetvén, ezáltal 
ismét Izsák és Mesropnak jutottak azok birtokába, kik két telyes évig te
vének kísérleteket, hogy a felfedezett betűket az örmény nyelvre alkal
mazhassák, de végre is azt találták, hogy azok nem felelnek meg eléggé 
az örmény nyelv sok oldalú torok és sziszegő hangjainak. Ekkor Mesrop 
nehány növendékével fölkerekedvén, Arám tartományba, vagy máskép 
Mezopotámiába utazott, mely tartománynak a vándor csoport leginkább 
Edessa és Amida városaiban tartózkodott. Az elsőben ismeretséget kötött 
Mesrop Plátó pogány szónokkal, Edessza híres könyvtárának elnökével, 
kivel újabb kísérleteket tőn egy az előbbinél tökéletesebb abc szerkeszté 
sere, ki azonban belátván tehetetlenségét e dologban, meghagyta Mesop- 
nak, hogy keresse fel az ő (t. i. Plato) tanítóját, Epiphániust, ki bizonyára 
többet tehet ez ügyben. Mesrop tehát elhagyván Edessát, Számoszba vagy 
«Szaruokratéba ment, hol ő, minthogy Epiphanius már halva volt, ennek 
tanítványához, fíufánushoz, ki a görögökkel nagy ismeretségben volt és 
ezen szigeten remete életet élt, csatlakozott. Rufánus segedelmével Mes
rop egy teljes abc-t készített, és a mint ez megtörtént, rögtön egyesült 
Mesrop Orményhon tanulói és barátaival a szt. írás egyes részeinek lefor
dítására. Az első könyv, mely az újonnan feltalált írásjegyekkel írva ör
ményre fordíttatott, Salamon példabeszédei voltak. Ekkép beszéli el Go- 
riun a Párbi Lázár, Chorene Mózes és mások előadásában előforduló vi- 
siók és csodák nélkül az örmény Írásjegyek feltalálásának történetét. Ám
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bár Chorene Mózes az örmény abc feltalását egy Mesropnak adott isteni 
kinyilatkoztatásnak tulajdonítja, mégis elismeri, hogy Rufánus az egyes 
betűk alkotásánál Mesropnak segítségére volt. így Mesrop kénytelen az 
örmény irás feltalálásáért nyert dicsőségét Rufánussal megosztani. Ezeken 
kívül Chorene és Párbi összesen bizonyítják, miszerint Mesrop aóc-jét а 
görögökének mintája szerint rendezte; azonban ezen állítás a mai örmény 
aöc-ben sehogy sem található fel, sőt inkább Mesrop 37 betűje oly rendet
lenül következnek egymás után, hogy nehezen fog valaki itt alapot talál
hatni, mely szerint az örmény abc rendeztetett legyen. Honnan akarták 
Mesrop és Rufánus az örmény betűk alakját venni, még eddig kitudni nem 
lehetett. Hihető, miszerint a betűk alakjainak képzésénél több most már 
elveszett régi előázsiai írásjegy szolgált mintául. Ezén abc а XIII. szá
zadban, midőn az örmények a keresztes háborúk alatt a nyugatiakkal 
érintkezésbe jöttek, még két betűvel, egy О és egy F-el szaporodott; mert 
a Mesropféle О mindig hehezetes és úgy hangzik mint az angol who; a 
görögből vett Ф pedig, mely szintén bent van a Mesrop féle abc ben, tulaj
donképen a P helyét pótolja.

Mig Mesrop az örmény abc feltalálásán törte fejét, egyszersmind a 
szomszéd nemzetek nyelvét is tanulmányozó, s ezekben oly jártasságot 
szerzett magának, hogy miután hazájának ama nagy hasznot szerzetté, 
képes volt a georgiaiaknak is sajátn yelvükhöz illő abc-1, melylyel ezek mai 
napig élnek, alkotni. Az álbániaiak, egy a Kaukázus innenső részén élő 
és Pompeiusnak ezen tájékon viselt hadjárataiból ismert régi nép szá
mára Mesrop hasonlóképen önálló abc-t szerkesztett, melyről ép oly 
keveset tudunk, mint egykor magáról a népről s annak irodalmáról.

Az örmény betűk feltalálása a balkán népre nagy politikai és val
lási fontossággal bírt és bír még jelenleg is; mert az örmények felhasználva 
a sajátságos nyelvüknek annyira megfelelő közeget, nemzeti irodalmat és 
önálló szellemi mivelődést létesítettek mely által túlemelkedve a szom
széd s különösen az Őket annyiszor megtámadó műveletlenebb nemzeteken, 
képesek voltak ama zivatarok alatt, melyeknek az V. század óta Előázsia 
nevezetesen pedig Örményhon kitéve volt, csekély anyagi veszteséggel 
ugyan, de azért függetlenül magukat fentartani. Szintén az örmény abc- 
век köszönhető, hogy az örmények, dacára az őket minden oldalról kör
nyező pogánynépek azon törekvéseinek, miszerint az örmény nép ismét 
a pogányságra téríttessék, keresztény hitűkhez hívek maradtak; mert az 
újbetürendszer segedelmével vallási munkák keletkezvén, ez által az úgy 
is vallásos nép hitében még jobban megerősödve, képes volt a hite ellen in
tézett támadásokat erélyesen visszautasítani.
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Miután már az örményeknek saját абс-jük volt — Mózes és Goriun 
előadása szerint — a szellemi tehetségre legkitűnőbb ifjakat az azon idő
ben keleten legjelesebb iskolákba, Görögország, Egyptom és Syriába kül
dötték, hogy ott a nevezetesebb keleti nyelvek és irodalmakban alapos 
ismereteket szerezzenek maguknak és ezen irodalmaknak az örmények 
szellemi és vallásos képzésére leghasználhatóbb müveit leírják és vissza
térvén a hazába, azokat örményre fordítsák. Ezen évszázad legtöbb írója, 
s közöttük Goriun és Chorene Mózes is az Izsák és Mesrop által saját ki- 
képeztetésük végett idegen tartományba küldött örmény ifjakhoz tartoz
tak. Ezek a syrus és görög irodalom nagy részét az örmény nép számára 
megközelíthetővé tették és ezen időtől fogva a byzántinok és syrusok iro
dalma az örmény írók szemei előtt példányképül lebegett szüntelen azon 
időkig, midőn az örmény nép a mechitáristák kifogyhatatlan fáradsága 
által Európa szellemi müveivel megismerkedvén, az örmény irodalom 
az V. században elkezdet irányát evvel váltotta fel.

Az örmény abc, mennyiben az örményiró к hiányos chronologiai 
adataiból meghatározható, körülbelül a 400-ik évben állíttatott össze és 
ezen időtől fogva az örmény írók a legnagyobb buzgalommal adták magu
kat ászt. irás fordítására. így Izsák és néhány tanítványa közös erővel az 
ó-szövetséget fordították örményre; ők a fordításban a hetveneseket követték, 
összehasonlítva ezt azonban a héber szöveggel, sőt némely történészek ál
lítása szerint, a Persitó-nak nevezett ó-syrus fordítás is vezérül használta
tott. Az új-testamentomfordításáranézve pedig a mechitáristák egyetlen alap 
és forrás említése nélkül állítják, miszerint az egyenesen Mesroptól ered ; és ezt 
összehasonlítván az eredetivel, ki tetszik, miszerint a görög szöveg után van 
fordítva. La-Croze és utánna Húg állítják, hogy az újszövetség örmény 
fordítása az egyptomi bírálat után készíttetett, de nem oly szigorúan, 
hogy mellette más oly munkák is ne használtattak volna, melyek már vala
mely bírálat behozatala előtt voltak használatban. Az ó szövetség fordítása, 
Chorene állítása szerint, 22 könyvből áll, s az új-testamentommal 410 év 
körül egészíttetett ki; s minthogy most az örmény bibliának régi kézira
tok után megbírált és az eltérésekkel (warianten) ellátott kiadását bírjuk, 
ezt a 70-esek után készített fordítás és a Mesropféle újszövetség szövegé
nek megbirálására nagy előnynyel használhatjuk. Mielőtt az örmény biblia 
sajtó alá került — miként arról Uzgán püspök Simont, az uj-testamentom 
fordításának bírálóját és egyéb tudományos müvek készítőjét bizonyossá 
teszi, — a biblia helyes kézirata 500 régi francia tallérral fizettetett meg.

Azon egyházi törvények után ítélve, melyek a negyedik és ötödik 
században a szt. iratokra vonatkozólag fenállottak, kitetszik, miszerint
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Izsák, Mesrop és ezek tanítványai majd minden az ó szövetségi szt. írás 
héber nyelven meglevő iratait örményre fordították. Az apokriph iratok 
közül pedig: Judith és Tóbiás könyvét, a Machabeusok három könyvét 
és Baruch leveit. Mind ezek, melyek mindnyájan az örmény biblia ó-szö
vetségi könyvei között olvashatók, az előbbieknél sokkal szabadabban és 
nagy körülírásokkal vannak átfordítva. Azonban az említett, valamint más 
apokriph iratok is, melyek az örmény egyháznak ép úgy birtokában 
nak, mint a nyugatiaknak, ugv látszik csak a következő időkben, hihető
leg csak XIII. vagy XIV. században, midőn az örmények a latin egyház 
irodalmával megismerkedtek, fordíttattak örményre. Zóráb János, mechi- 
tárista, megbírált bibliai-kiadásában nem csak az említett ó szövetségi apo
kriph iratok találhatók, hanem egyszersmind az egész ó- és uj-szövetségi 
biblia végén egy függelék (apendix) is, mely a következő műveket tar
talmazza : 1. Sirách könyvét; 2. Sirách példabeszédeit; 3. Ezra harma
dik »könyvét, melyet most a latin apokriphek közt negyedik-nek ne
veznek; 4. Manesse imáját; 5. A korinthusiak levelét Pál apostolhoz és 
ennek feleletét. Ezen leveleket a Vhiston-testvérek Chorene Mózesnek 
általuk eszközölt kiadásában a munka végén görög és latinra fordítva ki
nyomatták. Ifjabb Aucher örmény-angol grammatikájában (nyelvtanában) 
ezen levelek angol fordítását találhatjuk, melynek Lord Byron-tói kellett 
származnia, ki Velencében töltött ideje alatt a mechitáristákat sokszor 
meglátogatta és nagy figyelmet tanúsított az örmény nyelv irányában ; 6. 
János evángelistának úgy nevezett testamentjét, mely azonban egészen 
különbözik attól, melyet Lessing, „János testamentjének“ nevezett; végül 7. 
Euthália imáját. A biblia első örmény kiadását Uzgán püspök eszközölte, 
ki az örmény egyház pásztorai által tartott nemzeti zsinat határozata kö
vetkeztében 1662-ben az akkori patriárcbától csak is azért küldetett Eu
rópába, hogy az örmény bibliát sajtó alá bocsássa. A biblia sokszorosan 
megcsonkítva és mint La-Croze eléggé kimutatta, a Vulgáta szerint ido
mítva, Amsterdámban látott napvilágot 1666-ban.

Vrhamsapuh király (392 — 414), kit már egyszer említettünk, nagy
ban támogatta Izsák és Mesrop fáradozásait; több magasabb kiképezteté- 
sök végett külföldre küldött örmény ifjat látottéi anyagi szükségesekkel, 
kik mivel később Izsák és Mesrop vezetése alatt leginkább a fordítással 
foglalkoztak ,.szent fordítóknak neveztettek.Ezek 40-nél többen vannak, s 
mint nemsokára látni fogjuk, görög vagy syrus példák után önálló műveket 
is írtak.

van-

Golpi vagy Goehpi Esztiig egyike volt Izsák pátriáimba legkitű
nőbb tanítványainak, s igen jártas az örmény, görög, syrus és perzsa
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nyelvekben. Visszatérvén utazásából, melyet ő, hogy ászt. atyák munkáit 
megszereshesse, Mezopotámián és Konstantinápoly on keresztül tett, ezen 
munkák nagy részének átfordítására határozta el magát, melyeken kívül 
még a következő önálló munkái vannak : 1. A különféle felekezetek cáfo
lása V. Az eretnekek pusztítása, melyet ö négy könyvre osztott fel : az 
első a pogányok, a második a perzsák v. tüzimádók, a negyedik Harcion kö
vetői és a Manicheusok ellen van irányozva. Ezen könyvekben a mechi- 
taristák bizonysága szerint egész theologiai szigorral értekezik a legne
hezebb tbeologiai tételek: isten mindenhatósága és az ember szabad
akaratáról. Esznig ezen müvében különféle elbeszélések és tudósítások 
találhatók a babylonok bálványozásáról, a perzsák hittanáról és Márcion 
tévelyeiröl, melyek más jelenleg ismeretes forrásokban nem találhatók. 
Neumann „Die Zeitschrift für die historische Theologie“ cimüfolyóirat ne
gyedik kötetében a Márcion hittanára, és azon viszonyra vonatkozó helye
ket, mely létezett Mánes tanai és a parsismus között, szabadon németre 
fordította. Ugyanezen helyeket részenként Dr. Windischmann a Hortigs 
által irt „Keresztény egyháztörténet kézi könyve“ második kiadásának bí
rálatához felhasználván, némely helyeken pontosabban lefordította. Ezen 
mű egy másik töredékét Neumann a Hermes cimü folyóirat 33-ik kötetében 
201 lapon adta lefordítva. Esznig ezen kívül még némely erkölcsi okta
tásokat v. rendszabályokat is irt, melyek a fentnevezett cáfolásokhoz van
nak a kiadásokban csatolva. Ezen oktatásokat némelyek helytelenül szt. 
Nílusnak tulajdonítják. · Az irály tekintetében Esznig oly szépen kezeli 
az örmény nyelvet, mikép az örmény nemzet legkitűnőbb klassikusai közé 
sorolható.

Eszniggel ugyanazon időben tette magát ismeretessé Goriun, szkán- 
cseli (csodálatra méltó) melléknévvel. О szinte azon ifjak közül volt, kik 
a külföldre küldettek magukat a külföldi jeles iskolákban kiképzendők. 
Miután ő a görög tudományos müvek átfordításán szorgalmatosán fárado
zott és ily módón a fordításban tanítóinak Izsák és Mesropnak segítségére 
volt, Mesrop halála után feltette magában, hogy ezen kitűnő férfiú életraj
zát fogja szerkeszteni, melyben egyszersmind tudósításokat is adott Izsák 
és ezen kitűnő lelkész tanítványai, önönmaga és az örmény írás felta
lálásáról. Ezen müvecske szerzője a legjobb örmény történészek közé tar
tozik, nemcsak az események hű előadására nézve, hanem az irály tekin
tetéből is; úgy hogy méltán számítható az örmény klassikusok közé. A 
Goriun által irt Mesrop életrajzának egyik jeles kézirata, melyet Uzgán 
püspök latinra fordított, Párisban található fel.

Az örmény történetírók között Európában legismertebb és felhasz-
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nálhatóbb Chorene Mózes a történész, íszák és Mesrop tudorok (vártá- 
pied) legkitűnőbb tanítványa, ki méltán kiérdemelve tiszteltetett meg honfiai
tól nem csak a költő és tudor, hanem egyszersmind az irodalom atyja nevé
vel is. О fiatalabb éveiben mintegy 8 évig tartózkodott Mezopotámia, Ale
xandria, Róma, Athén és Konstantinápolyban és ezen helyeken aziskolákat 
és a tudósok gyűléseit felkeresvén, lelkét számos tudományokkal gazdagí
totta; némely keleti nyelveket pedig sajátjává tevén, azon helyzetbe jutott, 
hogy visszatérve hazájába Görögország és Syria legjelesebb íróinak kü
lönféle klassikus müveit örményre fordíthatta. Ezért akarták némelyek 
a többi között Eusebius chronikájának és Nagy Sándor mesés életének 
örmény fordítását is neki tulajdonítani.

Mózes Choren v. Chorni nevű faluban, Duroperán tartományban a 
370-dik év körül született s már kora ifjúságától Izsák és Mesroppal ösz- 
szeköttetésben állott, kiknek Mózes az irodalmi vállalatoknál mindig se
gítségükre volt és saját elbeszélése szerint, igen sok görög müvet fordított 
le örményre. Igen hosszú életnek örvendett, úgy hogy Ardzruni Tamás 
szerint 120 évig élt. Ani Sámuel ebronista szerint, Mózes 489-ben
halt meg.

Mózes legnevezetesebb müve az ,, Örmény történelemu, a Bágrátida 
uralkodó házból származott Izsák meghagyása folytán íratva, melyet 3 
könyvre osztott fel. Az első könyvben beszél Mózes mindazokról, melyek 
Haiktó 1 az örmény nemzet mesés ősatyjától az árcászidáк uralkodó házá
nak Arménia trónjára helyezéséig történtek. A párthus Váchársággal, ezen 
családból az első örmény királylyal kezdi el a második könyvet és az ese
ményeket levezeti Tiridátes v. Derdát örmény király haláláig, ki a ke
reszténységet hozta be Örménybonba. A harmadik könyvben végre leírja
ama vesztélyes eseményeket, melyek II. Chozrótól a két praela tusnak, 
Izsák és Mesropnak haláláig, vagy is 441 évig Kr. u. gyilokként húzód
tak végig Örményhonon, melyet majd a végenyészethez juttatnak vala. 
Ezen önmagában telyes egészet képező munka egy az örmény ural
kodóház szerencsétlen sorsa fölött irt megradó gyászbeszéddel és a vilá
gosító utódainak romlásáról irt panaszkodással záratik be.

Mózes ezen műve annál érdekesebb ránk nézve, mivel több tudósítást 
tartalmaz oly különböző régi görög és syrus írókról, kikről jelenleg ne
vüknél nlig tudunk egyebet. Némelyeket ezen írók közül, a mennyiben 
azok az örmény irodalommal összeköttetésben állanak, a bevezetésben 
már említettük. A nevezett történet több helyein beszél Mózes egy másik 
általa irt könyvről, mely Örményhon legnevezetesebb időszakát tár
gyalta, s beszélt az árcászidák örményhoni egyeduralmának hanyatlásá-
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tói Zénó császár idejéig lefolyt történeti eseményekről; azonban úgy lát
szik, hogy ez is, mint az örmény irodalom több műve az Örménybont 
számtalanszor megrázkódtató zavarok áldozatává lett; mivel dacára a fá- 
radhatlan kutatásoknak maguk a Mechitáristák sem voltak képesek ebből 
csak egyetlen kéziratot felfedezni.

Chórene Mózes a külföldön tett utazása alatt megismerkedve a gö
rög kútforrásokkal, ezek után kezdette írni azon minden tekintetben nagy
szerű müvét, mely őt halhatlanítja s történészeink elsejévé emeli; értjük 
Örményhon történetét, melyet a legújabb idők örmény történészét, Luká
csi Kristóf, Számosujvár munkás lelkészét kivéve, ki müveit részint latinul 
részint magyarul irta, még senki sem irt közöttünk oly átölelő szempont
ból s annyi készültséggel, mint Chórene ; s bár tudósításai néha összeüt
köznek azokkal, melyeket a görög vagy római íróknál olvasunk, még 
sem lehet őt azonnal hamisítással vádolni. Mózes az igazság kedvelője és szi
gorúan buzgó volt honfitársainak művelődését illetőleg ; fel nem tehető tehát 
hogy ö csalni akart volna. Egyetlen hibája, hogy nem mindig volt kutatá
saiban óvatos a forrásokat illetőleg; és igy néhol roszul lett értesítve. Ó 
nyiltszívüleg beismeri müve első fejezetében, hogy hazájának történelmét 
legnagyobb részt görög források után kellett írnia; mivel földijei a ko
rábbi időkben igen hanyagok voltak arra nézve, hogy az elődök és kor
társak tetteiről valami értesítést hagytak volna hátra. Ily szelíd ítéletet 
hoztak a Vhiston testvérek is e kitűnő örmény történész fölött. La-Croze 
ellentmondva a mü minden belső bizonyítékaival, csak azért, mert Mózes 
a bolgárokat kétszer említi meg müveiben (II, 6 és 8), némileg hirtelen
kedve bizonyítja, hogy emez írónak csak a nyolcadik században kellett 
élnie. Azonban habár a bolgárok csak a VII. században lettek ismerete
sekké az európai írók előtt, még sem cáfoltatik ez által az örmény írók 
öszhangzó azon tudósítása, hogy Ars ág (127—124 Kr. e.), v. 1. Arzácesz 
idejében, körülbelül 120 évvel Kr. sz. e. a bolgárok egy töredéke bizonyos 
Vent vezetése alatt az örmény Ararát vidék egyik kerületét elfoglalván, 
azt Yánántnak nevezték el, mely ugyan is előbb Ánpácidnak neveztetett.

Mózes nem csak a történelemmel, de az ékesszólással is foglalkozott. 
Ö egy szónoklattant —- „oktatás a szónoklatra" — című müvet is irt, me
lyet tiz könyvre osztott fel, és egyik tanítványának, bizonyos Tódornak 
ajánlotta. Ebbenő a görög szónokok ízlését követte és példa képen sok be
szédet szőtt be, melyeket ő maga készített, hogy ezek által a szabályok 
alkalmazását tanítványainak tényleg megmutassa. Ezen szónoklattan na
gyon hasonlít alexandriai Theon ugyan ily tárgyban irt munkájához, nem 
külömben a kitűnő sophista Libaniusnak következő című iratához is:
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,,Progymnasmata v. szónoki előgyakorlatok.“ Az örmény szöveg nehezen 
érthető, részint a tömött-, részint a szónoklatilag felcifrázott irály miatt. 
Eme munkát azon körülmény teszi nevezetessé, hogy benne sok jeles gö
rög ldassikus műveiből töredékek találhatók ; sőt előfordulnak benne egyes 
részek olyan munkákból is, melyek már régen elvesztek; ilyen a többi 
között Euripides tragaediája (szomorú játék) „A Peliadok“, mely töredék 
tartalmát rövidségénél fogva ide igtathatjuk.

„Medea — igy szól Euripides — bizonyos Jázont követvén, a szittyák 
országából kivitozlázott és Thesszáliába jött, hol varázs munkáját végezte 
el. О ugyan is azon gondolkodott, hogy mikép lehetne a királyt, ki 
szágban uralkodott csel által megölni? És kivitte, hogy a király lányai 
atyjukat öregsége miatt félteni kezdették, mivel egyetlen fia sem volt, ki 
az atyai örökséget átvevén herceggé lehetett volna. „Ha ti azonban sza
vaimnak engedelmeskedtek“ — mondá Medea a lányoknak — „azon le
szek, hogy atyátoknak ifjú életkorát visszaszerezzem, s őt oly ifjúvá te
gyem, mint ti magatok.“ Ezeket mondván, szavait külömböző példák által 
bizonyította be ՛ ugyanis a többi között vett egy kost, melyet összevágva 
üstbe helyezett el, ezután az üst alá tüzet élesztvén, e fölé hajolt és az üst 
belsejében levő, s a tűz által mozgásba hozott kost varázs erejénél fogva 
úgy állította a nézők elé, mintha az élne. Ezen csalárdság által a Peliádokat 
rávette, hogy az öreg királyt, Peliástisszétvágdalván üstbe helyezzék el;“

Chorene szükségesnek találta történeti műve mellé egy földirati 
munkát is készíteni, mely az előbbit kiegészítse. Ezen munka nem csak 
régisége miatt nevezetes, hanem azért is, mert a régi földleirók és mennyi
ségtudósok egyes helyeinek pontos feljegyzését tartalmazza. Saint-Martin 
véleménye szerint Mózes földirata a IV. századvége felé virágzó alexandriai 
Pappus általános tájrajzának nagyrészét magában foglalja, s a bevezetés 
Ptolemeus földiratának mennyiségtan! részéből van merítve. Ha ezen 
munka csakugyan Chorene müve, akkor bizonyos, hogy a leírók és olva
sók idők folytán számtalan változtatást létesítettek rajta. Azon kellett te
hát fáradozni, hogy régi s közbeszurások által meg nem rongált kéziratok 
fedeztessenek fel az eredeti szövegnek, mennyire az lehetséges, helyreállí
tására. Hogy ily kéziratok vannak és hogy maguk a mechitaristák is 
bírnak ilyenekkel, kitűnik Schaffariknak a szlávok eredete fölött Suro- 
wieki Lorinchez Budán, 1828-ban irt értekezésének egyik helyéből, hol 
az említett kéziratok után a szlávok eredetéről szóló tudósítások egé
szen másként hangzanak, mint Mózes kinyomatott földiratában. Tökéle
tesen elfogadható Schaffarik azon állítása, miszerint ezen földrajz írását, 
dacára a közbeszurásoknak és változtatásoknak, Mózestől eltagadni nem

az or-
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lehet. Az olyan világos közbeszurások, minő Krimm, Siádách stb., a me- 
chitárista P. Anthimozián bizonysága szerint, a még kéznél levő régi kéz
iratokban nem találhatók föl.

Mózes fáradhatlan szorgalmának és termékeny tollának még más 
müveeskék is köszönik létüket; ilyen Andrásuni Izsákhoz irt levele, mely
ből szintén a történelemben mély jártassága tűnik ki; továbbá két egy
házi beszéde, vagy jobban mondva, két dicsőítő beszéde, melyek közül 
egyikét szűz szt. Hripszime (Rebeka) mártír dicsőítésére szerzetté, kinek 
egyszersmind Rómából Arméniába több társnőivel tett utazását Mózes 
egy külön munkában irta le. Hripszime és Gaiána szt. szüzeknek — Agá- 
thángelosz tudósítása szerint — Dioklecián császár idejében ugyanennek 
vétkes leselkedései miatt menekülniük kedvén, Arméniába futottak és 
ott, mivel magukat a fajtalanságra felhasználtatni nem engedték, Tirida
tes parancsára, ki még ekkor pogány volt, mártír halált szenvedtek. Az 
örmény egyház most őket szentekül tiszteli és tiszteletükre külön ünnepet 
rendelt. A második dicsőítő beszéd Krisztus mennybemeneteléről szól. Hi
szik, hogy Mózes még sok egyházi beszédet irt, melyek azonban most 
már nem léteznek.

Mózes ezeken kívül még némely az örmény nyelvtanra vonatkozó 
magyarázatokat is szerzett, melyekből azonban csak a XIII. században élő 
iró, Erszengaci János nyelvtanába beszőtt töredékek maradtak fen. Neki 
tulajdonítják az örmény egyház liturgiájának (szertartásainak) magyará
zatát is, melyből egy kis töredéket Arzsáruni Gergely a hetedik században 
ugyanezen tárgy felől írván, tartott fenn munkájában számunkra. Végül 
ö az egyházi költészetben is nagy érdemeket szerzett magának; hymnu- 
sai, melyek ép oly becsesek az örmények előtt, mint próza-iratai, megha
tározott napokon énekeltetnek és az örmény egyházi énekek között talál
hatók.

Az örmény írók öszhangzó állítása szerint Mózes igen sok görög 
művet fordított örményre; s hihető miként létezik sok fordítás, mely je
lenleg nem hordván Mózes nevét magán, nem is tulajdoníttatik neki.

Mi Chorene általános irodalmi érdemét illeti, ő az örmény prózának 
eghatalmasabb előmozdítója s a valódilag örmény irály nagymestere volt. 
Müvei tudósok s közönséges emberek által egy iránt élvezhetők, s tanul
mányul szolgálhat mindazoknak, kik az örmény nyelv szépségeivel meg
ismerkedni akarnak. Oly bőség és erő, oly hajlékonyság és valódi örmény- 
ség van szófüzésében, a minőt az eddig virágzó örmény íróknál hasztalan 
keresünk. E mellett észtani és történeti tárgyalása is kitűnőnek mondható. 
Minden szava bő tapasztalás, nagy ismeretkör, s roppant tudományra
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mutat. Hátra hagyott müvei minden időkön keresztül elő kincsei marad
nak nemzeti irodalmunknak.

Mózes által sok tekintetben felül nem múlva tűnt ki e korszakban an
nak fivére V erdzánoch (vagyis az olvasó) Mambre.Izsák és Mesrop atyák
nak tanítványa, ki a görög nyelv és irodalom ismeretének alánját Örmény- 
honban megvetvén, magát tovább képzendő Athénbe s innen Konstanti- 
nápolyba utazott, hol nehány évi tartózkodása alatt a külömböző görög 
klassikusok legjobb műveinek fordításával foglalatoskodott, melyek közül 
azonban saját neve alatt egyetlen munka sem maradt fenn, vagy jobban 
mondva, még eddig egy sem volt feltalálható. Mámbre eredeti müveket 
is irt, melyek közül csak a következők maradtak fen: 1. Lázár feltá
madásáról irt egyházi beszéd, melyet az irály tisztasága, az erő, ékesszó
lás és a gondolatok nemessége tesz dicséretessé; 2. Krisztusnak Jeruzsá
lembe vonulásáról szóló egyházi beszéd. Az elsőben egy leírás van, melyben 
bizonyos több nádból álló sípnak szerkezetét ismerteti, melynek feltaláló
jául a költők Pán istent állították ; ezen leírás különösen azoknak érde
mes az olvasásra, kik a régiség ismeretében különös élvezetet találván, 
eme hangszerrel szintén megismerkedni kívánnak. Vannak tőle még 
némely nyelvtani töredékek is; s a fent nevezett történész, Ardzeruni Ta
más, Mámbre történelmet is említi, melyben mint látszik idejének esemé
nyeit adja elő, mely munka azonban már nem létezik.

Ezen század jeles írói közé tartozik Ánháchth Dávid, a le nem 
győzött és bölcsész. Született Herth, Herean v. Nerken helységben, Du- 
roperan tartomány Hark kerületében és egyike volt Izsák ésMesroptanít
ványainak ; követve nagy atyja Chorene példáját, az örmény ifjúság azon 
részéhez csatlakozott, kik Alexandria, Athén és Konstantinápoly iskoláiba 
küldettek, hogy ott a görög nyelv és irodalmat tanulmányozzák. Athénben 
az isteni Sziriánust, Proklus tanítóját hallgatta. Dávid Ani-Sámuel chroni- 
kája után virágzott; halálának éve ismeretlen. Fordításain kívül a követ
kező eredeti müvei maradtak fen. 1. Minden dolgok alapelveinek (princip) 
meghatározásai, v. a mint a Párisban kéziratban fekvő munka címezve 
van, „A létezők könyve, Dávid a bölcsésztől“ Ezen müvecske bölcsészünk
nek sem Madrásban, sem Velencében kinyomatott munkái között nem ta
tálható; 2. A bölcsészet alaptételei, melyben önálló rendszert alkotva,
Pyrrho párthívei ellen bizonyította be, hogy a dolgok bizonyos ismerete 
lehetséges. Ezen müve által Dávid korának összes bölcsei között jelenté
keny helyet szerzett magának; 3. Egy igen rövid beszéd, mely eme sza
vakkal kezdődik: „Minden rósz sajnálatra méltó.“ Jóllehet ezen néhány 
mondat Nyssai Gergely görög nyelven irt munkái között is megtalálható,
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a mechitár stak mégis azt tartják, hogy eredetileg Dávid irta azokat örmény 
nyelven és görögre, miként müveinek mindenike, csak későbben fordittattak 
le. Nerzes jegyzeteket irt ezen műhöz, melyekben bizonyítja, hogy az ör
mény szöveg az eredeti. 4. Két müveeske: „Öt példabeszéd“ 
beosztásról“, címmel. 5. Dicsőítő egyházi beszéd a szt. keresztről, melyet 
némelyek szerint Kind patri áréba meghagyása folytán a nestoriánok ellen 
készített. Ezen inkább költői és bölcsészeti, mint szónoklati irályban szer
kesztett beszédet később Klajenzi szt. Nerzes a XII. században tudományos 
jegyzetekkel látta el, s azonkívül ezen beszédet még jól rímelő versekbe is 
foglalta. 6. Felelet Kiud örmény patriárcha levelére, ki őt a fentebbi levél 
másolatáért kereste fel. Dávid irálya igen darabos és földiéit nem igen 
gyönyörködtetheti. Olvasván müvét, nem annyira egy örményt, ki nyelvün
kön ir, vélünk hallani, mint inkább egy görögöt, ki örmény frázisokat 
farag.

„A rend és

Dávid a fordítással is foglalkozva, Aristoteles müvei közül a követke
zőket tette át örményre: 1. Katégoriai. 2. Peri Herméneiai. 3. Analytiken prote* 
ron kai hysteron biblia. 4. Peri komm. 5. Peri ton áreton kai kakon. Nem külön
ben neki tulajdonittatik Porphirius Eisagogé-jának fordítása is az ugyanezen 
munkára vonatkozó jegyzetekkel együtt.

Dáviddal egy időben munkálkodott Daik tartomány Áráhesz helysé
géből származott Kiud pátriárcha, ki szintén Mezrop egyik tanítványa 
volt. Párbi Lázár nyilatkozata szerint Kiud igen szépen beszélt görögül és 
örményül, valamint a tudományokban is igen jártas férfiú volt. ő tanítójá
nak Mezropnak, midőn ez az örmény egyház szertartásait rendszeresítette, 
segítő társául ajánlkozván, ez alkalommal számos imádságot készített, me= 
lyek még napjainkban is használatban vannak. Ezen imákon és Dávidhoz 
irt levelén kívül, melyben mint már mondottuk, őt a szt. kereszt fölött irt 
egyházi beszéd másolatának elküldésére kéri, tőle más müvei nem rendel
kezünk Kiud 465 -475-ig kormányozta az örmény egyházat.

Kevéssel Kiud patriárcha halála után 480-ban Örményhon pátriárahai 
székére a Montagun családból származott I. JállO§ emeltetett, ki Duroperán 
tartomány Dzahnad várában született s szintén Mezrop tanítványa volt. Ő 
az örmény egyházat 487-ig oly buzgósággal és éberséggel kormányozta, 
hogy nem csak a belföldi, hanem még az idegen történészek dicséretét is 
megnyerte. Ily dicséről eg emlékeznek róla a többi között az ismeretes Ghi- 
Janus és a tudós Le-Quien ki imigy szól: „Dominus Johannes Montacunen- 
sis nobilis genere. Hic primus sacras Ecclesiae armenae preces et liturgiám 
miro ordine disposuit et ampliavit, ediditque ad Dei gloriam conciones, 
orationes, cantica, spiritualia etc. — Oriens Christ. T. 8. Cal. 1380.

I. János, daczára annak, hogy az örmények és perzsák között kiütött 
h áboruk miatt oly annyira összekuszált nyilvános ügyekkel volt legtöbb
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nyíre elfoglalva, még sem késett különféle tudományos és vallásos munká
kat is készíteni, melyek közül azonban csak a következük maradtak fenn :
1. Húsz erkölcs vallásos egyházi beszéd, Somai szerint oly díszes és tiszta 
irályban szerkesztve, hogy mellettük minden más müve érdektelenné lesz, 
kivéve mégis 2. azon dicsőítő szt. beszédeket és imádságokat, mely az ör
mény breviáriumba vétettek föl és a mechitaristák bizonysága szerint oly 
magasztos irályban szerkesztvék, hogy minden félelem nélkül összeírásom 
lithatók a legtudósabb szt. atyák legszebb imáival. 3. A böjtről irt egyházi 
beszéd és az u. n. „Praeconium praecepti“ imádság, mely nagy csütörtökön a 
lábmosásnál mondatik el. 4. Egy másik egyházi beszéd, melyet Örmény hon 
összegyűlt főnemeseinek jelenlétében mamigoni Vahánnok örmény marsz 
pánná vagyis határgróffá felavatása ünnepélyénél a templomban tartott. 
Végre 5. a kanon-ok. gyűjteménye, melyeket egyszersmind általa írtaknak 
állítanak ; és két egyházi beszéd a szt. háromság és Krisztus születéséről, 
melyek 1828=ban Levántéban találtattak fel.

Örményország jelesebb történetírói közé tartozik Elizeus is, ki szintén 
Izsák és Mezrop praelatusok alatt végezte tanulmányait, s később Vártán- 
nak, a mamigoni herceg és a perzsák ellen indított háború főhadvezérének 
titokuoka lett. Jelen volt a 449-ben II. Jezdegárd ellen Árdazádbau tartott 
nemzeti gyűlésen, melyen az örmények eme perzsa király eljárása ellen til
takoztak, ki őket arra akarta «kényszeríteni, hogy Jézus tanát a Zoroaszter 
félével cseréljék fel. Elizeus 480-ban halt meg. Több munkát hagyott hátra, 
melyek közt tartalom tekintetében legdúsabb és minden tekintetben legbe
csesebb az üldözés története, melyet a keresztény religioért a fennemlitett 
Vártán vezetése alatt lévő örmények és georgiaiak szenvedtek, mivel Zoro
aszter vagyis a tűz tanát elfogadni vonakodtak. Ezen mü, mely „Vártán 
története és az örmények háborúja* címmel bír, maga elég arra, hogy Eli
zeus nevét az örmény irodalom terén hallhatatlanná tegye. Elbeszélései többnyire 
tiszták és egyszerűek; ítéletei legtöbbnyive igazságosak és telvék józan phi- 
losophiával; leírásai pedig élethüek és kifejezés teljesek. Csak az kár, hogy 
a történelmében szét szórt egyházi beszédek és erkölcsi elmélkedések 
osztozhatnak hasonló dicséretben. Elizeus, miként azt müvének Dávid atyá
hoz intézett ajánlásából tudjuk, ezen munkáját hét fejezetre osztotta fel, 
lyek közül ámbár a későbbi kiadók vagy lemásolok valamelyike az ötödiket 
kihagyta, mégis a műben, miként az most létezik, semmi hiány sem tűnik 
fel, mert a kiadó az első kiadásban a hatodik fejezetet két részre osztotta, 
melyet azután a későbbi kiadók pontosan követtek és ez az oka, hogy az 
ötödik és hatodik fejezetek összehasonlítva a többivel, oly rövideknek lát
szanak. Váljon valóban hiányzik e ebből valamelyik fejezet és mi volt annak 
tartalma, azt most nehéz meghatározni. Pontosabb vizsgálat után azonban az is 
kitűnik, hogy ezen munka nemcsak megrövidittetett, de egyéb tekintetben
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is szándékosan megvon gáltatott, melyekre e munka Írója, Neumann, Elizeus 
nkájának fordításához csatolt jegyzeteiben figyelmessé tesz bennünket. 

A szorgalmas Csámicsián szintén adott némely hasonló nemű kimutatásokat. 
Egyébiránt, ha Elizeus kéziratának másolói egy fejezetet csakugyan meg
semmisítettek, úgy mi egész bizonyossággal állíthatjuk, hogy 
apostoli egyházat ellenségesen érintette, mivel Elizeus Ardzruni Tamás 
tudósítása szerint némi összeköttetésben állott a syrus Bardzumaival, Nesto՛ 
rius jeles követével és ez lehetett helyes oka, hogy az általános egyháztól 
eltérő nézeteit a későbbi idők orthodox papsága a munka másolatából ki
hagyta. Ardzruni Tamás ide vonatkozó helyeit adni szükségesnek találjuk, 
melyek következőleg hangzanak: „II. Perózesperzsa király idejében (459 
483.) élt Nestorius egyik követője, Bardzumai, ki magát püspöknek nevezte, 
és a Nestor-féle eretnekséget, terjeszteni igyekezett, ö az 
Peróses elleni árulással vádolván, sok veszélyt és vérontást idézett elő.

Ama napokban I. Krisztapor (475--480.) Örményhon patriárchája ülvén 
világosító azt. Gergely dicsteljes székén, levelet irt az assyrus tarto
mányokba, melyben azok lakóit intette, hogy a nesterianusokkal társaságba 
ne elegyedjenek. Haso ló leveleket küldött Kusoszdan és Tersán tartomá
nyok orthodox egyházainak is, valamint Chachdatczor lakóinak, az ország 
hercegei- és püspökeinek. Csalárdság által Bardzumai eme levél birtokába 
jutván, azt Perózeshez, a királyok királyához küldte a következő sorok kí
séretében : „Mindent, mit az örmény patriarch a irt, arra van irányozva, 
hogy forradalmat támasszon ellened és az örmény hercegeket a görög csá 
szárok hatalma alá kerítse. Lásd tehát, mit vagy teendő!“ És hogy a maga ár
tatlanságát kimutassa, Bardzumai személyesen Arznárzinba, a mágusok orszá
gába utazott és a Nestori us-féle eretnekek gyülhelyeit kereste fel. Ugyanekkor 
ami szt. vartapiedünk, Elizeus, a mágusok országában tartózkodván, megjelent 
nála Bardzumai és tőle a szt. Vártán parancsára irt örmények történetét kérte, 
melyet Elizeus örömmel teljesített. “

Ardzruni Tamás ezen tudósításai nagy fontossággal bírnak, mert ezek 
által a syrus ivóknak Bardzumai gyalázatos magaviseleté felől hozott helyei 
tökéletesen bebizonyittatnak; s ezenkívül az is látható, miszerint Elizeus Vár
tán parancsára, kinek tetteit most is létező müvében irta le, még Örmény- 
hon általános történetét is kidolgozta. Ezen általános történelem alatt pedig 
nem érthető: „Az örmények háborújának története“, mivel ezt Vártán pa
rancsára nem írhatta, mert mint a Dávid paphoz intézett ajánlásból tudjuk, 
ez bírta őt rá, hogy az örmények háborújának történetét leírni elvállalja. 
„Vártán története és az örmények háborújaépen annyira különbözik 
„örményhon általános történelmétől11, a mennyire a Martyrologiumtól, 
melyet mégis a kiadók „Vártán története és az Örmények háborujá“-huz 
csatoltak a következő elég különös címmel: „Nyolcadik fejezet, mely a
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szenvedéseiről SZÓlu. Elég viszáson tették a két mü összefüzését a kiadók, 
mert hisz elég világosan mondja Elizeus a Dávid paphoz intézett ajánlásá
ban, miszerint történeti müvét az örmények által elveszített ütközetnek és 
az ebből következő anarchiának lerajzolásával fogja végezni, melyet ő a hete
dik fejezetben meg is tett és igy ezzel müvét bevégezte. Innen tisztán lát= 
ható, hogy a kiadók két egészen különböző munkát tűztek össze ; vagyis, 
hogy nVártán története és az Örmények háborújau tökéletesen különbö
zik a kiadók által hozzácsatolt nMartyrologÍumtÓlJ· Elizeus munkáját
II. Izdegerd (439.) trónralépésével kezdi meg és József patriarcha meg, 
választásánál (441) tovább haladva, leírja a mágusok és az üldözésre gondoló 
fejedelmi udvar szándékát, lefesti a király által elfogadott háború okait és 
eseményeit s elősorolja a király által az ország minden részébe kibocsátott 
proklamaciokat; vizsgálja a körülményeket, melyek alatt az őr mén у hercegek 
és püspökök szent szövetsége keletkezett a perzsa udvar zsarnok intézke
dései ellen ; bef-jezi pedig a végzetteljes ütközettel, mely Dechmud partjain 
451-ik évi júniusban az örmények részéről oly szerencsétlenül vivatott. A 
szent szövetség vezérei és a püspökök legtöbbjei elfogatván, Perzsiába 
hurcoltattak, kiket a hercegek is követtek bizonyos megegyezés folytán. A 
megérkezés után nagy és ünnepélyes törvényszék tartatott az elfogott:՛ к 
fölött, mely alkalommal az örmény határgróf, Vázág, halálra ítéltetett. A bo 
szülő nemesis ezen nagy és ünnepélyes tényével végzi Elizeus rajzát, mely 
nek tervezete és kivitele valóban drámai. Ama szavak, melyekkel müvét 
bezárja, saját szavai szerint, a hetedik fejezetbe tartoznak: „Ezen emléke
zetre méltó dolgokat leírtam, — mondja ő — hogy Vázág szerencsétlenségé
ből mindenki tanulhasson és kikerülhesse azon törvénytelen bánásmódot, 
melyet ő űzött“. A Martyrologium, vagyis a megalázások és üldözések le
írása, melyekmek az örménypapok és hercegek Perzsiában alávetve voltak, 
önálló müvecskét képez, mely tehát az előbbi történelmi munkától lényegi
leg különbözik.

Eiizeustól bírjuk még:
1. Intés a klastromi élethez, melyben 

életből érdekes jegyzeteket tartalmaz. 2, miatyánk magyarázata.
3. Némely értelmezések & teremtés-, Józsne- és a bírák könyvéhez. 4. 
Egyházi beszédek jézus szenvedése, halála, eltemetése és feltámadásáról. 5. 
Két imádság, melyek a meghalt (püspökök) papok sírjai felett a temetés 
utáni második és nyolczadik napon mondandók el. Végül 6. egy irat az 
egyházi Kanon=ák֊vó\. Elizeus ezen müvei csak kéziratban hevernek.

Elizeus továbbá részt vett az örmény csapatokat kisérve azon hábo
rúkban is, melyeket a perzsák x közép-ázsiai Euthalita Hunok ellen vezettek. 
Volt tehát alkalma a több évekre nyúlt táborozás alatt megismerkedni az

az V. századbeli klastrom



Oxus melléki Hummagyarokkal és magának fogalmat és meggyőződést 
rezni azoknak fajrokonsága felől az Armeniával északról határos általa eleve 
jól ismert kaukáziai Hunokkal.

Eiizeust, leirt tulajdonai, tiszta nyelve, szép és szabályos irmodora 
egyikévé teszik az V=ik század legjelesebb történetíróinak.

Elizeussal, az amaduni püspökkel egy időben tette magát nevezetessé 
Phárbi Lázár, Örményhon egyik jelesebb történésze, kiről már többször 
emlékeztünk. О szintén ,,Örményország történetét“ irta meg Örmény* 
honnak 400-ban történt felosztásától perzsa és görög fen hatóság alatt álló két 
külön királyságra, a hős Manigoni Vártán kormányzósága koráig 48Ő=ben 
Kr. u. — Phárbi bizonyos tekintetben Chorenei folytatójának nevezhető, de 
csakis bizonyos tekintetben, mert különben úgy látszik, hogy Choreuei müve 
előtte ismeretlen volt, minthogy nem említi őt könyve bevezetésében, melyben 
pedig Agathangelos és Byzanti Faustusról megemlékezik. Müvét különösen 

tudósítások teszik nevezetessé, melyeket az örmény betűk feltalálása, 
az örmény és görög irodalomnak gyors előhaladása Armeniábá;., a bibliának 
és más klassikus müveknek fordítása felől hozott. Eme tudósításokat külön
ben ő a Gorion által irt Mesrop életrajzából merítette, s ezt ő maga is be
vallja. Lázár ezeken kívül leírta : ama háborúkat, melyekét az örmények 
az ő üldözőik, a perzsák ellen viseltek; a jóllétet, mely oly sok szerencse változás 
után az örmény népnek Mamigoni Vahán határgróf alatt jutott birtokába 
és tudósit sok oly megemlékezésre méltó dolgokról, melyek az előbbi ese
ményekre vonatkozván, azoknak felvilágosítására szolgálnak. Különösen neve
zetes e műben Ararath tartomány leírása, inelylyel müvét kezdi Lázár, s 
mely valódi mesterem és még most is nagy gyakoi lati hasznossággal bir.

Magyar őstörténelmi szempontból müvének becsét nagymértékben eme
lik az érdekes tudósítások, melyeket a Hun Avarok lakhelyeiről és az 
eutlialita Hun-Magyarokról közöl, kiket felváltva hol Hunoknak, hol ismét 
Chusoknak nevez. Phárbi a többek közt Perez perzsa királynak végzete9 
hadjáratát a Hunok ellen, megegyezőleg adja elő a görög Procoppal.

Ezen évszázadvége felé Izsák és Mesropnak még több tanítványa is fog
lalkozott az irodalommal, nevezetesen a történelemben Ankeli vagy Angechi 
Ezra emlittetik meg, kiről mondják, hogy Armen iában a szónoklattant adta elő ; 
azonban, valamint ezen idő sok kitűnő férfiától, úgy tőle sem bírunk semmi müvet.

Névtelen fordítások a görög irodalomból :
A) áfgzY

hűn van fordítva a görög eredetiből, hogy valamennyi latin fordításnak 
elébe tétetik.

B) Caesariai Eusebius müvei közül :
1. jiz egyház története Mesrop felvigyázása és közreműködése mel

lett. 2. Λ Chf onica, melyről már feljebb szállottunk. 3. Értekezések

sze*

ama

Ál-Kalisíhenestől. E munka olyaz u. n.

со
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a szentiélekről és Krisztus szenvedéséről. 4. (Buvárlatok chronologiai tár
gyak fölött. A három utóbbi mü ugyancsak Eusebiusnak van ajánlva.

C) Philo munkái közül:
1. _7Végy párbeszéd. Három a gondviselésről és egy az állatok leiké

ről. 2. (Buvárlatok՝ vagy kérdések a teremtés és exodus könyvei fölött.
3. Két más beszélgetés % három angyalról, kik Ábrahámnak megjelentek.
4. Szintén két beszélgetés Sámson és Jónásról. Ezen müvek kétszeri 
kiadást értek.

D) Szt. Ignácz martyr és anthiochiai püspök levelei közül; 1. A
smyrnabeliek-, szt. Polikarp-, az ephesusiak 
phiaiak-, a trallesiek- és a rómaiakhoz irt levelek, melyekhez járulnak : 2. 
az antiochiabeliekhez írottak. 3. Proselyta Mária levele Szt. Ignáczhoz. 4. Szt. 
Ignácz felelete az előbbire. 5. Levél a tarsusiakhoz. ti. Levél Héró antioehiai 
diacon ushoz és 7. a phi lippi a iák hoz irt levelek.

E) Csodatevő szt. Gergely müvei közül :
1. Egyházi beszédek Jézus születéséről, gyömölcsoltó boldogasszonyról, 

az isteni ige megtestesüléséről és Jézus feltámadásáról. 2. Magasztaló be
széd Szűz Máriáról.

F) Szt. Athanáz alexandriai patriarcha müvei közül :
1. Az isteni ige megtestesülésének könyve az árianusok ellen. 2. 

Értekezések e szavak felett: „Quod unus sit Christus' Szamosata Pál ellen 
és az evangélium eme helye fölött: „Nunc anima mea turbata est“. 3. Jézus 
eljövetelének könyve Apollinaris ellen. 4. Felelet Liberius római püspök
nek. 5. A hit előterjesztése. (3. Adelphiushoz az arianusok ellen irt levél. 
7. A nicaeai zsinaton Arius ellen tartott vitatkozás. 8. Serapionhoz irt 
első levél a szt. lélekröl azok ellen, kik azt. tartották, hogy a szt. lélek egy
szersmind a megváltó is. 9. AzEpiktethez irt levél. Ю. Szt. Antal abbás és más 
remeték életrajza stb. Szt. Athanáz fordítása oly mesterien van keresztül rive, 
hogy magával a biblia örmény fordításával hasonlittatik össze.

Gr) (Timotheus alexandriai pátriáiéba, szt. Athanáz tanítványa és 
követője munkái közül:

1. Szt. Athanáz és utódai életrajza. ֊· Egyházi beszédek 
életidejéből, midőn Keresztelő szt. János anyját Erzsébetet megláto

gatni készült; továbbá gyertyaszentelő ünnepére.
H) Theophil alexandriai patriarchia müvei közül: 1. Egyházi he= 

szédek karácson ünnepére és Lázár feltámadásáról, a bánat és gyónásról. 2. 
(Beszélgetés az utolsó ítélet és a töredelem szentsége felett.

I) Emisseni vagy hemzi Eusebius Cabal város püspökének mü
vei közül, ki az örményeknél Emissai Siberianus név alatt ismeretes, örmény 
fordításban jg egyházi beszéd maradt fenn.

J) Szt. Cyril, Jeruzsálem! pátriámba egyházi beszédei közül több

magnéziabeliek-, a philadel-

a szt. szűz
azon
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cím alatt:őszszefoglaltatott
gásához alkalmazva. 2. Konstantius császárhoz intézett levél bizonyos tün
döklő kereszt megjelenéséről, mely Jeruzsálem városa fölött volt látható.

„Katéchézis“, & katechuméuek felfo·ezen

K) müvei közül: 1. a
theologia és dogmákról, a fiú és a szt lélekről; azok ellen, kik állítják, 
hogy az atya idősebb a fiúnál; az arianusok ellen. 2. Két levél Kledoniu* 
áldozárhoz Apollonaris ellen. 3. Egyházi beszédek vagy iratok Nasians la
kosaihoz és a perlekedéseknél szemmel tartandó mérsékletről. Ezeken kívül
még mintegy շ0 egyházi beszéde van örményre áttéve.

L) Jlonnus-n*к ezen század ismeretes görög költőjének müvei közül 
mythologiai meséi fordittattak örményre, azok t. i. melyek a fennebb 
említett Nasiansi szt. Gergely és szt. Cypriáu egyházi beszédeiben is említ
hetnek. Bárha nem tudjuk az időt meghatározni, mikor e mü örményre foin
díttatott, mégis az irály és egyéb tulajdonságok arra indítják a unechitáris- 
tákat, hogy higyjék, miszerint az u. n. szt.-fordítók valamelyike ezen 
évszázad vége körül készítette legyen.

M) JI agy szt. (Basil müvei közül:
1. Haexemeron vagy is na teremtés hat napja“ müvének fejte

getése. 2. Egyházi beszédek a hit-, a böjt- és az ur születéséről ; gyümölcs
oltó boldogasszonyról és a szt.-írás eme helyéről „attende tibi ne forte fiat stb“; 
a negyven szt. martyri ól és a töredelemről. 3. Iratok Terentiushoz a had. 
sereg fővezéréhez tudósításul leányainak haláláról. 4. Különféle imádságok.
5. Épületes beszédek, stb.

N) Caesariai Helladius által irt szt. Basyl életrajza » fölötte tar
tott dicsőítő beszéd.

O) Jlyssai szt. Gergelynek müvei közül: 1. énekek énekének 
fejtegetése. 2. Λ kilenc boldogság magyarázata. 3. Több egyházi 
beszéd különböző tárgyak fö'ött.

P) Szt. Epiphanias egyházatya és Salamis püspökének müvei
közül:

1. A zsoltárok értelmezése. 2. Az egyptomi uralkodó családnak, a 
(Ptoloméusoknak és a hét biblia fordítónak története. 3. Szónoki be
széd az apostolok praedikálásáról. 4. (Physiologos, mely az állatok stb. 
tulajdonságairól és szokásairól beszél, stb.

Q) A syrus szt. Ephrem müveiből: 1. Józsiié, a bírák, a királyok és 
a Paralipomen könyvének értelmezése. 2· Egyházi beszédek gyümölcs- 
oltó és karácsony ünnepére; virág vasárnap és husvétra; Keresztelő szt. Já
nos és szt. István martyrról. Megjegyzendő, hogy a karáesonra szóló egy* 
házi beszéd Assemanniban fekvő keleti könyvtárban Zárug Jakab müvei
hez van függesztve, stb.

Ephrem ezen müvein kívül, melyek összegyűjtve valamint syr is, úgy
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görög nyelven is léteznek, még szt. Pál levelei fölött irt jegyzetei is ör
ményre fordítva kevéssel ez előtt Örményhonban feltaláltattak. A kéziratból 
kitűnt, hogy ezen feltalált fordítás az V. századba készíttetett.

R) Szt. Hyppolit püspök és vértanú müvei közül is több értekezés, 
egyházibeszéd és jegyzettöredék örményre fordittatott.

8) Még a következő görög írókat említhetjük meg, mint kiknek mü
vei közül sok örményre fordittatott : 1. (Pontusi Sruagrins konstantinápo
lyi diaoon. 2. Chrysostomus szt. János konstántinápolyi patriarcha. 3. 
(Broclus konstantinápolyi pátriáiéba. 4. öNHus remete. 5. Alexandriai szt- 
(Dionysius. 6. Kandidai Titus. 7. Szt. Ireneus és végül 8. Trax 
(Dionysius.

Kétségen kívül lefordíthatott Flavius József történelme is örményre, 
mivel ezen munkát több régi történész említi, mely azonban elveszett. Eme 
műnek most meglevő fordítása a XVII. századból ered. Az V-ik századból 
erednek a mechitáristák vélekedése szerint siciliai (Diodor történeti könyv
tárának, Olimpiodor és Kallimachus költői müvének fordítása is, mely 
utóbbi kettőt Gergely mester még a 11-dik század vége körül is olvasta, 
minél fogva remélhető, hogy ezek nem vesztek el, hanem Orményhon vala
melyik zárdájában ismeretlenül hevernek.

Kiadások: „Az örmény biblia“ egészben és részen к int többször és küs 
lönféle helyeken adatott ki. így egy kiadás megjelent Velencében 1825. — 
Uzgán püspök kiadta 1666 ban Amsterdamban. Meehitár kiad a Velencében 
1773. Kiadta továbbá Velencében 1805=ben e cím alatt „Isten szava“. Zo- 
ráb János is kiadta 1805=ben Velencében. — Cholpij Esnik „Az 
eretnekek cáfolása“ 1762, Smyrna, Velence 1826. Francia fordításban Vail: 
lant de Floriva'=tól Párizsban 1853. Gór ion munkája ily címmel : 
„A var taped Gor ion elbeszélése szt. Mesrop élete és haláláról Velencében 

Chornnei Mózes történeti müve megjelent Amsterdamban 
1695?ben; V i s t h ο n testvérek e munkát fontossága miatt latinra fordították 
és az örmény szöveggel együtt kiadták Londonban 1736-ban ezen cim alatt: 
„Mosis Chorenensis Historiae Armeniacae libri III; Armeuice ediderunt, 
Latine verterunt, notisque illustrarunt Guilielmus et Georgius Guil. Vhistoni 
filii. Kiadatott még Choren ei ezen munkája a „föld i rati val“ együtt 
1752-ben Velencében: ugyanezen évben még egyszer Sergius püspök közre
működésével; végül az ötödik kiadás rézmetszetekkel ékítve mégjelent 
Velencében 1827=ben. Legújabban francia és olasz fordításban is kiadatott.— 
Choren ei Mózes „rhetorikai" munkája megjelent Velencében 1796. — 
Chorenei „földiratának“ első kiadása Marséi lieben jelent meg 1683-ban, a 
másodikat lásd feljebb, a harmadik 1751. Velencében, negyedszer Saint Martin 
adta ki Párizsban 1819-ben az „Mémoires surl Arménie“ cimii fordítással 
együttesen, s végre a szerző összes munkáival egyetemben a mechitá
risták által adatott ki Velencében 1842. — A „saragnoz v. Hymnus gyűjte 
mény“ kiadatott Amsterdamban 1702=Ьеп.

1833.
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A meehitáristák állítják miszerint Eusebius ehronIcáját is Chorenei for
dította volna, melynek kiadása a meehitáristák közt perlekedést idézett elő, 
úgy hogy Zoráb végül magát a szerzetet is elhagyván Mailandba ment 
és egyesülve a jeles M a i-val. ki akkor szt. Ambrus zárdájában könyvtár
nok volt, a chronica latin fordítását adta ki a következő cím alatt : „Eu֊ 
sebii Pamphili i Chonicorura canonum libri duo. Opus ex Haicano codice a 
doctore J. Zohrabo diligenter expressum et castigatum Ang. Mai из et J. 
Zohrabus nunc primum coniunctis curis latinitate donatum et notis illustra
tum, additis graecis reliquus ediderunt. Mediol. 1818 gr. 4.“ Ugyanezen év
ben nyomatott ki az örmény szöveg egy uj latin fordítással e cim alatt: 
„Eusebii Pamphili, Caesariensis episcopi chronicon bipertitum, nunc primo 
ex armen i со textu in latinum conversum, adnotationibus auctum, graecis 
fragmentis exornatum, opera Pr. J. B. Auoher. Ven#. IX. Voll, 4 vel I fol.

Mambre két „egyházi beszéde“, ki nyomatott Velenczében 1833. — 
Dávid, „A bölcsészet alaptételei" Konstantinápolyban 1731. Madrásban 
1797-ben a követező címmel : „Az örmények bölcsének, a felülmulhatlan 
bölcsész sz. Dávid meghatározásainak könyvei." — Dávid összes „müveit“ 
a meehitáristák adták ki 1823 ban Velenczében. Eiizeus „Vártán 
története és az örmények háborúja“ к nyomatott Konstantinápolyban 1764 
és 1823-ban, Moszkauban 1787=ben, Velenczében 1828, 1838 és 1852-ben. 
Ezen müvet Neumann angolra fordítva ily cim alatt adta ki : „The 
History of Vartan, and of the Battle of the Armenians, containing an acco
unt of the religious wars between the Persians and Armenians, by Elisaeus, 
Bishof of the Amadunians etc. London 1830.“ — Pharbi Lázár „tört. 
neti müve“ kiadatott Velenczében 1793 és 1870-ben. — Philo „fordított 
munkái Velencében 1922 és 1826-ban adattak ki. — Szt. Ignácznak 
örményre „fordított levelei" kiadattak Konstantinápolyban 1781. — Emis· 
seni Eusebius örményre „fordított müvei“ ezeknek „latin fordítá
sával·' egyetemben kiadattak Velencében 1827. és latin fordítása nélkül 
1830-ban ugyanott 
ban Konstántinápolybau nyomattak ki 1722- ben - Ephre m „egy mun
kájának fordítása“ a következő címmel adatott ki a „lati n fordítással“ 
együtt: „S. P. Ephraeml Syri Commen tarium in epistolas S. Pauli Apostoli, 
opus hactenus ineditum ex antiquiss ima armenica versioné nunc primum 
latinitate donatum, studio ac labore P. Jóh Bapt. А и eher, Mechitaristicae 
familiae docto vis. Venet. 18 33. 8. II. Bde.

Szt. Cyril „Katechésis“-ei ör mény fordítás

3»
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Hatodik évszázad.
/

Eíivart ens II. Mózes. Mamigoni Ábrahán՝, Szüniki Péter. К yrion és I. Ábrahám. A
zetes Nerses. Jeznach.

sze

Szomorú korszakba lep a jelen századdal az Örmények hona. Politik 
íüggetlensegét elveszítvén kitéve volt úgy az ármány teljes görög udvar cs 
lárdságainak mint a vadabb perzsa pusztításoknak. A perzsák a leigázc 
örményeknek minden érintkezést a görögökkel, kiktől Arméniát feltétté 
szigorúan eltiltottak, az iskolákat bezárták, a görög és örmény könyvek 
elhamvasztották és csak a perzsa és assyr nyelvek használatát engedte 
meg. Ezen és ezekhez hasonló barbár eszközökkel szándékozván elvonni 
örményeket a kereszténységtől és a parszismushoz és azzal birodalmuk!) 
csatolni.

A perzsa zsarnokság kezére játszott a mondott célra a görög álnoksá j 
A görögök t. i. kik az örményeket előbb segítség ígéretével a perzsák elk 1 
ellenszegülésre bátorították, a válság idejében magukra hagyták. Haszta] 
folyamodtak az Örmények ismételt követség küldésével az ígért segély ér 
konstantinápolyi udvarhoz, hasztalan hivatkoztak az örmények és római 
közt a nagy Constantin korától fennálló véd= és dacszövetségre, hasztalan | 
kereszténységnek a hitetlen barbárok elleni védelmére. Ők szóval mind» 
ígértek, valósággal azonban egy lépést sem tettek a vérében fuldokló ne f 
zet érdekében, hanem épen ellenkező irányban működtek, az örmény bi 
dalom felosztásából minél több hasznot lmzni igyekeztek, s inig egyfelől b 
tatták az örményeket, másfelől a perzsákkal Avméniának uyabb feloszt! 
iránt alkudoztak. Végre annak fejében, hogy az örményeket sorsukra ha<: - 
ják, maguknak Nagy ^Örmény országból egy szép részt kikerekitettek és ; 
méniai többi birtokaikhoz csatolták. Az Örmények méltó boszankodásukb 
a görög perfidia ezen újabb bizonyítványa felett, végkép szakítottak a 
rögökkel, még pedig úgy politikai mint vallási tekintetben.

E század nemcsak politikailag de vallásilag is megingatta az ürme 
egységet. A Bagrevand tartományból származott astaragi Nerzes patriarcha 
Astasattól éjszakra Mezamor fob ó partján fekvő Feyin v. Foy'm nevű városb: 
a patriarcha akkori székhelyén 527-ben tartott tartományi zsinaton a chal 
doni zsinatot Nestorius tévtanához közeledéssel vádolva kárhoztatta. 596-1 
ugyanezen városban Abrahám patriarcha által tartott zsinatban újra kim 
datott a chalcedoni zsinat kárhoztatása s most már mindenki átokkal su 
tatott, ki a chalcedoni zsinat határozatait elfogadná s így eszközlé az ürme I
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egyház elszakadását a görögtől, melynek alap oka a fenn említett árulás volt, 
melylyel a görögök az örmény nemzetet a perzsa barbarismusnak vetették 
áldozatul. Ezen vall.'sí szakadás még mondhatni napjainkban is tartó vallási 
súrlódásoknak és versenygéseknek vetette meg alapját az örménynép fiai 
között.

Hogy ily mostoha idők Armenia szépen indult nemzeti irodalmának 
nem kedveztek, magától értetik. Alig van mii, melyet felemlíteni s alig 
van iró, kiről megemlékezni lehetne. Hogy mindazáltal dacára a borzasztó 
viharoknak, melyek Armenia egére minden oldalról öszpontosultak, a szel
lemi élet nem aludott ki egészen a nemzetben, köszönhetni ama hatalmas 
életerőnek, azon ruganyosságnak, melyet annak első alkotói az V. században 
kölcsönöztek volt. A tudományok a barbár hatalom által feldúlt városok nyil
vános tereméiből kiszorítva, a félre eső szerény kolostorok falai közé me* 
nekültek.

Volt azonban mégis valami, mi ezen századot nevezetessé teszi és az 
örmény nemzetre igen nagy haszonnal folyt be. ֊Λ naptárjavitás ez,
Jyet néhány szóval megemlíteni szükségesnek vélünk.

Kr. u. 532-dik évig az időszámítás pontosan ki volt jelölve, ám de 
ezen évtől 551-ig csupa zavar uralkodott az egész örmény egyházban. Szük
séges volt tehát az időszámítást újra kiigazítani, hogy ne csupán az örmény 
clerus, hanem a mindenfelé elszóródott, és elnyomatott örmény nép is tud
hassa a hús vét és egyéb változó ünnepekre nézve magát tájékozni.

Ezen munka keresztül vitelére II. Mózes, miután örményhon patri 
chájává lett (551—594), az Ararath tartományban fekvő Tűin 
Tvin nevű városban 552*ben zsinatot hivott össze, hol ő igen jártas lévén 
az időszaki napkörök ismeretében és mindazokban, melyek egy teljes naptár 
szerkesztéséhez szabályul szolgálnak, a püspökök és más tudós férfiak se
gélyével, némely alaptételeket határozott meg, melyek a vállalatnál alapul 
veendők voltak

me*

ar*
vagy

Hogy a jövőben az időszámítások a kívánatos pontossággal történhes
senek, ő az 551 -ik év julius 11 ikét tette az örmény időszámítás első napjává, 
vagyis az 552-dik évi julius 11.-dike teszi az első év első napját, úgy hogy 
1320-ig· az általános és örmény időszámítás között 552 év volt a külömbség. 
Pl. Míg más keresztény nemzetek 1320 at számítottak, addig 
évszáma 1320 — 551=768 évet és nehány napot tett. De mivel a szökő évek

örményekaz

miatt az örmény számításnál az évek száma szaporodni kezdett s így az 
552 évi külömbség kevesbedni, azért az 1320-ik évben az örmény időszámításhoz 
egy évet toldottak mi által az évek száma emelkedett s a külömbség kisebbedéit 
és így az 552 évi külömbség helyett 551 évtétetett. Eme különbség tekintetbe vé
televei a közönséges időszámításból az örményekét коддуеп kiszámíthatjuk, 
mert az általános évszámokból 552 évet kivonva és egyet a külömb-az

a*
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Béghez hozzá adva, vagy az általános évszámból 551 évet kivonva kapjuk 
az örmények éveit. Pld. Az általános év jelenleg . . 
ebből levonván....................................................................

. . 1872,
552

marad............................
melyhez hozzá adván
leszen............................
vagyis az örmények évszáma jelenleg 1321. Az örmények az évszámokat 
az örmény abc-vei jelölik, mivel nálok hason'ólag a görögökéhez 
vagy a zzidókéhoz, minden egyes betű bizonyos számértékkel bir.

Az imént mondottakból következtethetni, mily csekély mindössze is az 
mit e század irodalma felmutathat. Csak a próza s különösen az egyházi iro
dalom terén mutatkozik némi élet, csak ez vergődhetett némi jelentőségre. 
S ámbár jelentékenyebb müvet a prozairodabm egy neme sem hozott e 
korszakban létre, de azért mind vallási mind történelmi téren találkozunk 
nehány jószándéku íróval. Ilyenek:

Abrahám mám goni püspök, ki igen tudományos férfiú volt; tőle 
csak nehány egyházi oeszédst bírunk, melyeket a szentek ereklyéinek 
tiszteletéről és a haiioHakárti közbenjárás hasznosságáról irt. Van neki to
vábbá egy történelmi irata is, melyben a 431-ben megtartott egyetemes 
zsinatról tudósit. Ezen munkák keleti Albánia egyik fejedelmének felszóli-

1320
1 et

. 1321

tása folytán írattak.
Péter kertoch vagyis a nyelvész v. költő, Szűnik örmény tarto

mány érséke — István örmény történész bizonysága szerint — az Orbel 
családból származott. Mint Chorenei tanítványa Mambrenak konstantinápolyi 
utazásában társa volt. Müvei közül fennmaradtak: 1. Egy kevert tartalmú 
értekezés, melyet a fentebb említett albániai fejedelem meghagyása folytan 
irt. 2. Némely egyházi beszédek Krisztus születéséről és a szt. szűzről, 
Végül 3. értekezés a természet felett Nasiansi szt. Gergely hasontartalmu 
müve után írva.

A georgiai patriarcha Kyrion Mózesnek az örmény naptár szerkesztő
az örmény, görög, perzsa és geor*jének tanítványa nagy jártassággal bírt 

giai nyelvekben. Oly nagy szónok és istenész volt, hogy a georgaiaikat rá
tudta bírni, miszerint a chalcedoni egyetemes zsinat orthodox tanát Krisztus 
kettős természete fölött elfogadják. Kyrion georgiai születésű volt, s mielőtt 
Eli vártén si Mózes által mint patriarcha hazájába visszaküldetett volna, már 
Ararat tartományban püspöki méltóságot viselt. Ama különféle tartalmú 
levelekből, melyeket ő irt, csak hármat ismerünk közelebbről, melyek kö
zül kettőt I. Abrahám pataiarchához (564—600), Elivartensi Mózes utódjához 
és egyet Mauritius császárhoz, mely utóbbi azonban elveszett.

Jeznach a hatodik századnak történetét irta meg, mely munka azon
ban nyom nélkül elveszett.
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Végül felemlítendő még Nerzes, a szerzetes, ki Deodat vértanú 
íletrajzát irta le, mint ki e százid köz -pe táján Orményhonban vértanúi 
halállal múlt ki.

Hetedik évszázad.
I. Komidas. Eenig a pap. I. Eser patriarcha. Mithusala és (iregoradu^. Mairakomi János és 
Sergius. Mamigoni János. Són Balázs. Pakrevanti Dávid. Siracuni Ananias. íerthenáfor 
Tódor Sűniki Mózes. Ársárun Gergely. T^rág Ph'ló. Ш. Izsák. Vacharaahadi Zakariás 

Cbalchanti Mózes. Sebeos. Általános jellemzés.

Semmivé: sem iobb az örmények politikai he’yie:e e században mint 
volt az előbbiben, sőt tekintve a versenygést, melyet a konstantinápolyi ud
var, a perzsák és чг?Ъок e században kifejtettek Örményben b - okáért: 
vá'-'hm sajnálatra mé'tó. A sessanidák perzsa uralkodó háza a római biro
dalomnak nyugati és keletire osztása után könnyebben bánhattak el a 
konstantinápolyi udvarral s igy történt hogy már 630-ban Horaclius császár
tól valamennyi örményországi tarmányait elvették s egész Nagy-Örményor 
szág uraivá leven, bűzzel-vassal üldözték a keresztényeket és m ódén eszközt 
felhasználtak, noha sikertelen, a keresztény vallásnak végképpen v ó kör 
tásá a. 632-ben már föllépnek az arabok, a perzsákat Örményhonból kmzik. 
M e inét a konstantinápolyi udvar veszi fel a keztyüt s indít vé engző 
harcot az arabok ellen s folytatja azt a két nemzet a VfL és VIII. 
keresztül Örményhon iszonya veszteségére és poztitására.

Vallási tekintetben már a mait században megtörtént a szakadás Örmény- 
hon keresztényei között, mely e században még inkább fokozódott. 645-ben- 
V. Nerzes, melléknevén Sinoch (építő) patriarcha alatt a chalcedoni z 'nat is 
mét Nestorius tévtanához való közeledéssel vádoltatott és kárhoztatíatott, ugyan 
ezen határozat 648-ban ugyanazon patriarcha alatt és által megerősíthetett. 
Ezúttal ugyan Dávid bölcsész hasztalan fejtette ki ékesszólásáuak és 
tudományának egész tárházát meggyőzendő a zsinat tagjait, miszerint a 
chalcedoni zsinat határozatai az igaz apostoli tanítást fejezik ki. De mind
ezek dacára e zsinat még nyomatékosabban ismételte a chalcedoni zsinat 
határozataira kimondott átkot. Nem sokára ezután Nerzes patriarcha utódja, 
János által Manazgertben 651-ben tartott zsinat már nemcsak a chalcedoni 
zsinatra, hanem I. Arslán pápa hittani levelére, Jezer v. Ezra patriárchára és 
az alatta öarinban 629-ben tartott tartományi zsinatra is átkot mondott,

sé zado i
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mivel ez a chalcedoni zsinat határozatait elfogadta; sőt nyíltan is kimondotta, 
hogy Krisztusban csak egy természet van, miáltal egyszersmind a római egy
háztól való elszakadását mondotta ki a zsinat. S midőn igy az örmény 
keresztények két pártra szakadva mindegyik saját meggyőződését a másik
kal elhitetni akarta: mi volt természetesebb mint egy hatalmas egyházi 
irodalomnak kifejlődése, melyet előhaladásában az ezen században kifejlődött 
Izlam akadályozhatott ugyan, de elölni képes nem volt dacára amaz iszonyú 
üldözéseknek, melyeket a politikailag főhatalmat bitorló Izlam hívei az ör
mény népen elkövettek. Sajnos azonban, hogy t 
úgy elfoglalták a szellemi erőket, hogy egyél* tudományos tételek kifejlesz
tésében nem haladhattak azon az ösvényen melyen más, körülmé
nyek között s oly pártoltatás mellett mint e században annyira szép 
eredményt mutathattak volna fel.

E század írói egyáltalában kevésbé hasonlíthatók ugyan össze azok
kal, kik az V-ik században írtak, azonban tekintve irályuk szépségét, őket 
bátran lehet az örményirodalom jelesebb klassikusai közé számítani.

Közöttük kétség kívül az első hely az igen tudományos Kölllidas patri- 
archát illeti meg. Araráth-tartománynak Achzek nevű várában született és 
617-ben Örményben patriarchájává tétetett, mely hivatalában 625-ig teljes dicső·

. séggeí kormányozta az örmény egyházat. Patriárchasága második évében szűz 
szt. Hr ipsime (Rebeka) tiszteletére fényes templomot építtetett. Midőn pe
dig az említett szűz hullái ide hozattak, ennek és társnőinek tiszteletére 
zsoltárt V. hymnust készített és pedig Dávid zsoltárainak mintája szerint, 
mivel az örmény költészet Dávid zsoltárainak hű utánzásából állott mind ad
dig, mig az örmény írók az újabb féle rímelő arabs költészetet tanulmányoz
hatván, maguknak példányul állították fel.

A meehitaristák azt állítják, miszerint Kom Idas miudea egyéb müvei 
melyeket némely történészek neki tulajdonítanak, nem hitelesek. Hihetőleg 
ezt azért állítják mivel Komi das a chalcedoni zsinat követőit egyházi átok
kal sújtotta, s az említett iratokból is az említett zsinat elleni érzelme és is 
tenészeti elmélete tűnik ki.

eme század vallási vitatkozásai

Kom Idas kortársa volt Esilig a pap és történész, kinek munkái közü 
csak egy töredék maradt fenn, melyben idejének némely eseményei 
adja elő.

Komidas halála után a patriárchai széket az Ararath-tartomány Ník- 
kerület Farhasnagert nevű városban született Esser V. Ezra, Heraclius csá= 
szár bizalmas barátja foglalta el. Ő 628-ban emeltetett e méltóságra, mely
ben az örmény egyházat 640 ig igazgatta. Patriárchasága alatt zsinatot 
hivott össze Darin városában (Theodosiopolis előbb, s most Erzerum) azon 
célból, hogy eg) esülést létesítsen Heraclius császár kívánsága szerint az ör
mény és görög egyház között, mely miként tudjuk nem sikerült, sőt zavart



és viszálkodást idézett élő az örmények között. Neki tulajdonítják Oznii Já = 
Hóra canonical=nak vagyis az örmény breviarum amanos nyomán a 

részének szerkesztését, mely a latinnak felel meg
Ezra patriarchasága alatt Örményhonban sok tudós világi és tudomá

nyosan miveit lelkész élt, kik között említésre méltók : iHíltllU/.ala és Gre
go radlll*. Az első Sünig tartomány érseke volt és a nevezett Ezra paran
csára irta Hera cl i us hoz intézve hittudományi leveleit a hitről 5 a má
sodik pedigczáfolatot készített Mairakomi János tévelygései ellen, mely azon-

>)

ban elveszett.
Ezen János, ki a Mair nevű kolostorban- mely 

mány Ni к kerületében fekszik, — tartózkodván MairakomGnak neveztetett, 
időben Garinban tartott zsinat határozatának ellene szegülvén, igen

az orthodox örmény törté-

Ararathítarto-az

az ezen
sok zavart okozott az о asz ágban. Később miként 
nészek állítják, Halikarnassusi Julián tévelygéseire térvén át, nézeteit, 
vagy hogy a mechitáristákkai beszéljünk, tévelygéseit három könyvben irta 
le, melyek a következő cimüek : 1. 
alapja V. gyökerei. 3.) Jdosemák (ezen szónak értelme mai nap isme
retlen). Ezen s más müveit János kénytelen volt ama félelme miatt, — mint 
Asolnig előadja — hogy ha azokat saját neve alatt adja ki, Örmény honból 
elüzetik, neve nélkül tenni közzé. Iratai elvesztek, vagy a mi hihetőbb az 
orthodox lelkészek gyülölsége által megsemmisittettek.

János tanítványainak egyik legtekintélyesebbike Sergi US vagy mint 
az örmények nevezték Szárkisz, kit nem csak az örmények, de a görögök 
is mint írót említenek, eme téves tanokat terjeszteni iparkodott s azért 643· 
ban Halikarnassusi Julian adta ki, sőt
már egy évvel előbb ő maga is egy könyvet irt, saját nézeteit adván elő 
benne, melyek úgy a katholikus, mint a nem egyesült örmény íróktól annyira 
isten káromlóknak tartattak, hogy még a raü címét sem akarták történelmük
ben közölni. A munka elveszett v. megsemmisittetett.

III. Nerzes patriarcha alatt (640 ֊ - 662.) élt Örmény honban 645 év 
körül a már sokszor említett Mamigoni János történetíró. Ö a Dáronban 
640-ig történt legnevezetesebb eseményeket Nerzes patriarcha parancsára ir
ta le. de csakis a közönséges időrajzi modorban. Folytatója ő azon történelmi 
munkának, melyet Zenob а IX7 ik században megkezdett és különösen 
ütközeteket adja elő, melyeket 
zsák ellen a hetedik század első évtizedeiben vívtak. A sassanida II. Choz-

ля ßW/g. 2.) A hitа

azon
örmények hercegeik vezetése alatt a per-az

ró (590—627.) ugyanis a görögök és arabok elleni háborút szerencsésen 
bevégezvén, Örmény hon ellen fordult, de a kis, s már hegyei által meg
védett örmény tartományt Da ront még sem bírta a hercegei által vezetett 

vitéz örmény néptől, mely a perzsa uralom ellen feltámadt, elfoglalni. 
Különös előszeretettel adja a szerző azon különféle hadicseleket, melyekkel
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János a Mamigoni ház fejedelme a Perzsákat tőrbe ejtette és azoknak egész 
seregeit megsemmisE :e.

Ugyanezen időbe esik bizonyé Són Balázs munkálkodása is, ki a 
zenében és az egyházi köLésze·;,. on a tavira kitüng hogy Nerzes patriarcha 
megpar rosolta neki miszeiini Hymnus gyűjteményt készítsen, mely tem
plomi énekeket tartalmazván, a՛՛, örmény egyházi énekes könyvet képezi 
s készítőjétől nSomndirk‘ v. Són gyűjteményének neveztetik.

János és Balázszsal egy időben élt Pakrevanti Dávid, ki bölcsésznek 
neveztetett, é. d örmény p?mricius kérésére két theologiai értekezést irt, 
egyiket Jézus két természete, a másikat szenvedése és tettei felett.

Ezen század iró" κ՛ i kiválóiag nevezetes Sirakuni Ananias 
ki a különféle kele i nyelvekben, de kiválóiag a mennyiségtanban 
anynyira járatos volt, hogy földiéi hamarochг azaz számoló dísz- 
névvel tiszte՝ vék meg·. Ben a iá irodalmi szempontból egész Görogországo* 
s Trapesuntban Duk’kng nevű mennyiség adósra találván nyolc évig ta= 
nulta tőle a menny -iégtan . I у kiképezvén magát, visszatért hazájába, hol 
igen sok tanítványt oktatott ezen tudományra, kik közül Hermon, E érd at v. 
Tiridates, A sari a, Ezechiel és Ciriak ismeretesekké is lettek.

Szerzője ő egy igen derék és a maga nemében ily magas korból, 
mondathatni egyetlen munkának, melyben a XVIII ik századnak is dicsőség 
gére vált eszméket pengetett, és melyet Kalendárium név alatt öt 
könyvbe foglalt. Elsőnek tárgya: Arithmetica, másodiknak: Geomet
ria, harmadiknak : Mathematica cs Phisica, negyediknek Astronomia, 
melyben a csillagjóslatot is cáfol gatja, ötödiknek: a régi pénzne
mek, Ezen utóbbi könyv ki is adatott. Az említett müveken kívül 
neki még két egyházi beszéd írását tulajdonítják.

Kerhteuavor Tódor a következő müveket irta; 1 Mairakomi János és 
Julianus v. Pelagianus nevű eretnek tévelygéseinek cáfolata. 2. Egy= 
házi beszed, melyben a szószerkezet inkább görög, mint örmény. Némely 
neki tulajdonított egyházi beszédek és levelekben Esser patriarchát védel
mezte, melyek ma már nem léteznek.

Tódornak méltó tanítványa volt MÓZöS süniki érsek, a görög tudomá
nyokban igen járatos férfin, ki tanítójának példájára több egyházi beszé= 
det irt, úgy szintén a nyelvtan és szónoklattan első folyamát irta 
meg 5 miért nyelvész disznevet nyert, S minthogy Chorenei Mózes is hasonló 
névvel bírt, azért ,,Il Mózes, a nyelvesz = nek neveztetett. Jóllehet az ör
mények elemién megtudták külömböztetni egyik Mózes müvét a másikétól, 
mégis később az örmény irodalomban való járatlanság folytán összezavarták 
azokat úgy, hogy jelenleg minden mü, mely „Mózes a nyelvész" név a lat 
létezik egyedül Choreneinek hilajdonittatik.

684sik év körül munkálkodott Gergely, Arsarunstartomány püspöke;



is, %í nem annyira a theologia! mint inkább a világi tudományokban volt 
járatos. Kamzár Vahán örmény herceg kivánatára egy némileg terjedelmes 
beszédben az egyház titkos tanait (mysteriumait) értelmezi, melynek irá* 
lyát· az örmény írók remeknek nyilvánítják.

Tirági Philon Sokratea egyháztörténetét fordította le görögből örményre 
és pedig a feneralitett Vahán herceg fiának, Nerzesnek kívánságára. Egy 
függelékben pedig több az egyházban 
el. Ama különféle kéziratok, melyek ezen műből a mechitáristák birtoká
ban vannak, hiányosak s megeshetik, hogy az a másolók által megvannak 
változtatva.

ő idejéig történt eseményt beszélaz

Kerhthenavor legjobb tanítványainak egyike, III. Izsák, örményhon 
patriarchája Kukark-tartomány Arkunaser helységében 677-ben született. 
Ő a tudományokban úgy mint 
archává választatván

költészetben egyaránt járatos volt. Patri- 
az örmény egyházat 26 évig és néhány hónapig kor

mányozta, mely idő alatt bizonyos ideig mint fogoly élt Damaskusban. Meg^ 
halt 703-ban. Némelyek szerint több igen csinos egyházi költeményt irt, 
melyek később az egyházi énekek közé vétettek fel, melyek között legneve
zetesebbek: a szt.-keresztről és a templom szentelés ünnepélyére Írottak. Ezen 
költői müveken kívül még két egyházi beszéde van, egyik virág vasár
napra, másika pedig a szerzetesrendek azaz a kolostorok berendezéséről, 
mind kettő a balkán nyelv minden csínja és tisztaságával ékítve. Némely 
történészek szerint Izsák arab nyelven az arabok vezéréhez Mahomedhez 
levelet irt, melyből azonban csak csekély töredék maradt fenn.

Ezen század vége felé Zacharias tudor tüntette ki magát, ki Ararat- 
tartomány Vacharsabad városában született, s II Mózes a nyelvész legkitűnőbb 
tanitványiról szóló emlékiratokat hagyott hátra. Munkálkodásának többi ré
sze elveszett.

Nem hagyhatjuk említés nélkül Chalchailti Mózes történet ivót, ki az 
Armeuiával észak-keletről határos, a rómaiak által jól ismert ֊Albánok törté
netét irta meg. E munkából a velenczei mechitáristáknak vannak egyes töredé
keik, azonban egész határozottsággal állítják, miszerint ezen, ha feltalálható 
lenne, ismereteinkben Orményhon történetére vonatkozólag nagy hiányt pótló 
műnek kézirata az örmény kolostorok valamelyikében bizonyosan feltalálható.

Végül Sebeos egyike azon történetíróknak, kiket tekintélyes írók ta= 
nutétele után ismertünk ugyan neveikről, de müveiket sajnosán nélkülöz
tük és végkép elveszetteknek tartottuk, de Sebeos müvei mégis szerencsés 
kivételt tesznek, mert azokat Mithridat Tádé az ecsmiadzini könyvtárban 
megtalált s tudós jegyzetekkel ellátva kiadott. Sebeos Heráklius császárnak 
a perzsák elleni hadjáratát Írja s azért müvét })Heracliusu ezim alatt 
tette közzé, melyet három könyvre osztott. Az első könyvnek tartalmát ké
pezi Tiridat gúlájának felirata. Ez a gúla Nisibisben, Sanatsuk rombadölt

4



templomának csarnokában azon alkalommal találtatott, midőn a perzsa Óhoz« 
roes azt széthányatta azon őzéiből, hogy oszlopaira! és dombormű vei vei 
Kteszifonban épített palotáját ékesítse. A gúláról Masappa nevű mezopota 
miai tudós irta le a görög szövegű feliratot, kitől ezt Sebeos megkapván, 
munkájába teljesen felvette. A második könyv Choreneí Mózes és Dazoni 
István történeti müvének kivonata s a legszebb chronologiai rendben a; 
örmény királyok országlási éveit párhuzamosan a velők egykorú perzsa ki
rályok és római császárok éveivel tartalmazza. A harmadik könyvben végre 
az iró saját korának és kora hősének Herakliusnak adja történetét. Mind
két könyvben a Obus, Hun, sőt egy helyen épen a Massageta nevet fel
váltva használja a közép-ázsiai Hunmagyarok jelelésére, a parthusokró) úgy 
szól mindenütt, mint rokon fajú népről a Ohus Hunokkal. (Lukácsi a ma 
gyarok őselei.

Kiadások: Kom idá։ „Zsoltára“ szűz szí. Híipszime ünnepére kia
datott a templomi énekek gyűjteményében. — M a m i g о a i János 
„Darontartomány története" Konstantinápolyban 1719-ben és Velenczébei 
1832-ben. — S i r a c u n i Ananias könyve „a régi pénznemek sül· 
és folyadék mértékek ismertetéséről“ Velencében 1821. — Sebeos „He 
racliusa“ Konstantinápolyban lSóLben jelent meg.

Vili. évszázad.
Oznii IV. János. Sinnt Is ván. I. Sión. Ismeretlen írók. Általános jellemzés.

A jelen évszázadot Somai és más örmény írók az örmény irodalom leg 
kitünőbb századai közé saámitják, mert habár az ország a hoszszan tart 
fejetlenség miatt zavart állapotban volt, s az előbbi században jelzett szét 
védések és villongások egész során kellett keresztül esnie, mégis találkozta 
egyének, kik a VII ik században ismét emelkedni kezdett örmény irodaim; 
nemcsak ama fejlődési fokon tartották fenn, de tovább emelni is mindé 
áron törekedtek. Nevezetesen két iró vonja magára figyelmünket: Oznii Jr 
nos és Siuni István, kik a görög nyelvben való jártasságukat görög műi 
kák örményre fordításában oly mértékben tanúsították és annyi műnk; 
fordítottak, hogy e századnak,, ֊d fordítások második százaá.d “ ciim 
szerezték meg. A fordítások első százada hasonló okból az ötödik század vol 

Ozniai János született Kukark-tartomány Dasir-keruletének Ozii 
helységében 668-ik év körül. Később Örményben patriárchája lett s mii 
ilyren ő az egyedüli minden elődei és utódai között, ki a bölcsészeti tudc 
mánymkban való nagyjártassága miatt „bölcsész" névvel Hiszittetett fe 
718=ban emeltetett a patriarchal székre s 11 évi kormánylata minden tőrei
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vesét a hibás akarat és vélemények által megrongált béke visszaszerzésére 
fordította. Az istenészet, az egyházi törvények, a szt-irás és szt.-atyák mü* 
veiben oly járatos volt, hogy müvei az örmény egyház legkitűnőbb atyái
nak minden müveit felülmúlják. Müvei a következők:

1. Z sinati beszéd, melyet Tűin városában 719-ben tartott zsinaton 
dott el. Értekezik benne a lelkészt kötelmekről és életről, melyeket meg
tartani ok kell azoknak, kik a népnek az igaz életre például kívánnak szól 
gálni. Ezen beszéd az emelkedett ékesszólás példányául tartatik, melynek 
végén 32 kanon található az utolsókenet szentségének érvényes felvétele 
és az örmény egyház legyeiméről. Minden kánonhoz némely tényleges sza
bályokat és tanszem felvilágosításokat csatolt. János egyetlen az örmény 
egyházatyák között, ki az utolsókenet szentségét határozottan említi s Au* 
eher véleménye szerint a régi nemzeti egyház követői vagy a rnechitá
risták által sizmatikasoknak nevezett felekezet azért nem adta ki Ozniai 
János müveit

2. Értekezés Jézus Krisztus megtestesülése= és két természetéről 
az u. n. phantasticusok ellen. Ezen müvében János védelmezi a chalcedoni 
zsinat orthodox meghatározását, mely szerint Krisztusban mindkét természet 
elválaszthatlanul van egyesülve. Klaji Nierzes, Lám pro ni és IV. Gergely 
a XII. század három felvilágosodott praelatusa és írója gyakran megemlítik 
ezen értekezést müveikben, hogy a chalcedoni zsinat ellenségeit annál köny* 
nyebben legyőzhessék. Ezen mü latinra is lefordiitatott és mind az eredeti 
mind pedig a fordítás be vádol tattak Komában, hogy a kathol. dogmákkal 
ellenkező tanokat tartalmaznak. Azonban gondoson megvizsgáltatván a dolog, 
mind az örmény patriáreha, mind pedig a fordító feddhetetleneknek talál* 
tattak. VII Plus pápa 1819֊ben apostoli decretum a által Ozniai minden 
egyházi beszédeit a téves tanoktól tisztáknak nyilvánította. A mechitáristák 
pedig a jóváhagyást hat római teológus által örményre fordiitatva nyomat
ták ki, hogy kitűnő patriarchájuk igazhitüségét minden kétségen kívül 
helyezzék.

mon*

3. isrtekezés ftauliciauusok ellevi, mely felekezet a nyűgöt-tarto
mányi íróknál ugyancsak e néven ismert szektától egészen külöinbözönek 
látszik lenni. Az örmény pauliciánusok a képrombolókhoz és az u. n. 
napfiai V. napimádókhoz tartoztak, kik által a tűz v. napvallás Örményhon
ban a XIII-ik századig fentartatott, melynek követői az orthodox keresz
tényeket, mivel ezek a képeket és a szí. keresztet tisztelték, bálványimá
dóknak nevezték és rajok alkalmazták mindazokat, miket a próféták a 
pogány bálványimádók ellen mondottak. A paulicianusok, mondja János, 
még a perzsák régi gyalázatosságaival vaunak bepiszkolva. Ők a napot ՜ 
imádták s a búzalisztet az egyszülött gyermek vérével kevervén össze, eb*
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bői a szt. vacsorához szükséges étkeket készítették el; az egyszülött kivége- 
zésénél körben állva a megsértett gyermeket egymásnak adták sorban, s 
kinek karján az eretnekek ezen szerencsétlen áldozata lelkét kiadta, az lett 
azon időre a secta feje stb.

4. János még a kanonok egy gyűjteményét is eszközölte, összeszedvén 
az első szt. atyák rendeletéi és a zsinatok határozataiból, melyek az 
örményeknek az igaz hitre nézve és a római v. görög egyházzal már több
ször lett alkudozásoknál zsinórmértékül szolgálandók voltak. A gyűjtemény 
élőbeszéde v. bevezetése kinyomtatva található János összes munkái között, 
melyekben még két oly beszéd tulajdonittatik neki, melyek ugyan kézirat
ban más nevet hordanak, de az irály azonossága arra indították mégis Au
diért; hogy azokat Ozniai müvei közé számítsa. Ezen beszédek egyikében 
a templomszenteléseknél előjövő szertartásokat magyarázza, másika pedig 
ugyanezen alkalommal tartott dicsőítő beszéd.

Ozniainak kortársa volt 1st váll a kitűnő süniki érsek, ki roppan! 
tudományossága által tűnt ki. Tizenöt évig időzött Konstantinápolyban 
hol a görög nyelvet elsajátítván, sok görög munkát fordított örményre. 
Innen Romába utazott és ott maradt egy időre, hogy a nyugati tartományok 
politikai viszonyait és a latin nyelvet tanulmányozhassa, melyben oly hala· 
dást tett, hogy a latin egyház szt. atyái közül többnek munkáját örményre 
fordíthatta, melyek azonban elvesztek. Hasonló sorsban részesültek követ
kező müvei is:

1. ) Hitvédtani levél szt. Germanus konstantinápolyi patriárchához az 
örmények hite és erkölcseiről, mely műhöz mint Vanagan a XIII-ik század 
írója említi, a későbbi időkben némely örmények sok hibás és a görögöket 
sértő dolgokat csatoltak.

2. ) Hiob, (Dániel es Ezechiel könyveinek értelmezésre. 3.) Némely 
magyarázatok az örmény nyelvtanhoz, melyből Essingai János müvei 
között töredékek találhatók. A Neumann által a párizsi kézirat után kinyo
matott töredékben a nyelvek következő jellemzése fordul elő: „a görög 
nyelv, mondja István, „kellemes“ a latin erőteljes, a hunnyelv vad, a sy 
rus esdő (azaz olyan hangzású mintha mindig könyörögnénk valamiért), s 
perzsa kevély, az alán kellemes, a gót nevetős, az egyptusi kellemetlen, az 
indus sziszegő, egészen úri as nyelv azonban az örmény, mely minden szép 
tulajdonságokat magában foglal."

4.) Az örmény breviárium értelmezése.
Istvánnak máig is meglevő munkája nehány hymnusból áll Jé

zus feltámadásának becséről.
Forditmányai közül a következőket említjük meg: A.) Görögből :
I. Areopagita Dionysius müveiből: 1.) Deszédek a mennyei hier=
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archiáról, az egyházi hierarchiáról, Isten tulajdonságairól 2.) Különtéle 
egyénekhez intézett beszédek.

II. JVyssai szí. Gergely irataiból: 1.) Az emberi természetről.
2.) Beszédek az ember teremtéséről és a szüzességről.

III. Szt. Cyrill alexandriai patriarcha müvei közül . 1.) A ,,SolÍaíe 
ciraü munka az egyszülött megtestetüléséről. Ezen mii görög eredetije hiá
nyos és nem is oly terjedelmes mint az örmény fordítás. 2.) A nKincs“ 
cirnü munka. 3.) Nestoriusboz intézett levél, melyben kiközösittetését adja 
tudtára. 4.) (Dicsőítő beszéd a szt. szűzről, az isten anyjáról, mely az cphe- 
zusi zsinaton a nestorianusok ellen tartatott.

5.) Levelek : Theodosius császárhoz az igaz vagy orthodox hitről 
Jézusban ; Theodosius testvéréhez: Successushoz az Isauriai tartományban 
fekvő diócaesariái püspökhöz a hitről ; János antiochiai püspökhez ; a szer
zetesekhez a hitvallásról; Herrn iáshoz; Eudoxia császár nőhöz stb.

IV. Germanus konstantinápohi pátriarcha levele az" örmény nem
zethez.

V. Hexaemeron v. Kozmurgia vagyis Pysides György diakon 
költeménye a világteremtésről rimes versekben fordítva.

VI. Hesychiusnak, ki mint vélik Jeruzsálem! patriarcha volt, értel= 
mezesei Hiob könyve fölött.

VII. Theodorus Theodotus Ancyra püspökének két egyházi 
beszéde, egyik az isten igéjének megtestesüléséről, másik pedig Epiphanius 
és karácsony ünnepére. Pysides, Hesychius és Theodorus fordítására nézve 
még mindig bizonytalan, hogy azokat csakugyan István a Vili. században 
készítette volna.

V.

Vili, Bizonyos, hogy Klimax SZt. Jánosnak, ki skolasztikusnak ne
veztetett, könyvét is lefordította, mindazáltal ezen fordítás még ma sem 
található.

Ezen század írói közé tartozik még Pávoni Sión. Született Örmény* 
hon egyik most ismeretlen helységében, Pavonban. 767-ben a patriarchal 
székre emeltetvén 775-ig kormányozta az örmény egyházat. Irodalmi mun
kásságából mint eredmény csak 23 kánonból álló gyűjteménye maradt fel.

Nem kisszerű tekintélyekül említtetnek az örmény történetíróknál: 
Eplirein, Anastasius, Chacsadur, Dávid és István, azonban nem tudni 
róluk, hogy mit írtak és váljon egyháziak v. világiak voltak-e? Egyedül 
Istvánról említi egy történész, hogy ő pap lett volna a tudni patriarchal 
egyházban.

Kiadások: Oznii János „zsinati beszéde" a következő cím alatt 
„Domini Johannis Philosophi Oznieusis, Armenorum Catholici, Opera R. 
P. Joh. Nep. Aucher" 1834. Velencében. — Oznii „értekezése Jézus megtes-
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tetülése és két természetéről“ Velencében 1807. 1816. és összes müvei kö
zött 183 i, — Ózni i „értekezése a paulicianusok ellen" a latin fordítás* 
sál együtt 1833. Velencében. — István, szün iki érsek által eszközölt szt. 
Cyrill iratainak fordítása" Konstantinápolyban 1717.

$

IX. évszázad.
I. Zacharias. A syrus Nana. Nicaeai Váhán. Mrhud bsák. Arivelzi Hámám. Kakig és Gergely 
János ae orvos. II. György. Elivarti Mástoc. István. A bagraticla Szapor. VI. Janis.

Ardzruni Tamás.

Ezen században örményhon a béke és nyugodt politi kai állapotok meg
becsülhetetlen kincseit élvezte ; mert 885-ben a Pakradita családból szárma
zott herczegek okos maguktartása által visszaszerezvén Örmény hon meg
zavart békéjét a művészetek és tudományok nagyobb virágzásnak örvend
hettek. Ezen hercegek becsülték mind azt, mi Orrnényhon virágzását előmoz- 
dithatá s azért annyira előmozdították és pártolták a jóra való irók kiké* 
peztetését, hogy ezek а IX század örmény irodalmát müveikkel ama pontra 
emelték, melyen bátran mondhatjuk, azt mintegy megdicsőitették. S Arme
nia tudományos févtíai ezen időben törekedtek is a pakradita hercegek azon 
igazán fejedelmi áldozatkésszégét, melyet ezr-k a művészetek és tudomá
nyok érdekében tanúsítottak felhasználni arra, hogy eldődeik példája sze= 
rint a görög, syrus és arab nyelvek ismeretére juthassanak, mely nyelvek 
irodalmából azután különféle munkákat fordítottak örményre.

I. Zac havi ássál kezdjük e század Íróit elősorolni. Született Jlrarát 
tartomány Godaik kerületének Zak helységében és tudományos kiképez- 
tetése után az egyházi rendbe lépvén, 854-ben Örmény hon patriarchiájává 
emeltetett. Zachariás tudós és különféle nyelvekben járatos férfiú volt; né
hány érdekes ivatott hagyott hátra, különös tekintetet érdemel Ghotius 
konstantinápolyi patriarcha életrajza, kivel ő sokáig levelezésben állott;

Legkitűnőbb, müvei a következők: а
testesülés és Krisztus megkereszteltetéséröl stb. melyeket a syrus és gö
rög egyház atyák mintája és ízlése szerint irt. A mechitáristák nagy súlyt 
fektetnek iratainak egyik helyére hol a római egyház elsőségéről szól. Ezen 
különös szavak pedig hangzanak ,,ÖMég a, betleheini születés előtt a 

игд/жд^ л гождтЫлА о, жг%^ (PáZ ás (Pázlay ás
a жб^д2д^г=

— 2. Két levél: egyik (Р/Ышз/гоа, a másik Jaw&s 
püspökhöz. Jól lehet, eme két levél már nem létezik, tartalmát mégis kive- 
hetjük Photius és János feleleteiből. Kikhez eme levelek intézve valának. 
Az elsőben Zachariás Photius patriarchához néhány kérdést intéz a chalce=
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doni zsinat felől; a másodikban pedig János ellen nyilatkozik néhány ugyan» 
zsinatra vonatkozó kérdésben. 3. A négy evangéliumnak és énekek 

létező magyarázata is tulajdonitattik neki, továbbá 
tizenöt Kánon, melyek az általa 862-ben az Araráthtartomány Sirágh ke
rületének Sirágháván nevű jelentékeny helységében összehívott és a görög 
és örmény egyház egyesülését célzó nemzeti zsinaton határoztalak. Zacha» 
riás meghalt 876=ban

Zacharias pátriarchásaga alatt élt Örmény honban Nállíl diákon is, ki 
származására nézve syrus, de az örménynyelvben igen jártas férfiú volt. 
Náhán történész ót és yW&s nevezi. Ö
őzt. János evangéliumának magyarázatát syrus nyelven irta meg В aga
rát pakradita herceg meghagyására a keresztelő Őzt. János és más őzt. 
atyák által szerkesztett értélmezések nyomán. Ezen müvet a szerző először 
arabra s azután két ízben örményre fordította. —

Kitűnő volt ezen időben a fentnevezett Vállán, Nicaea püspöke, 
ugyan az, kit a görögök Johannes öNicaenusnak (nicaeai Jánosnak) ne
veznek. Őzületésére nézve ugyan örmény volt, de azért igen nagy jártasság
gal bírt a görög nyelvben is. Eunél fogva mint legalkalmasabb egyén a 
byzanciumi birodalomban akkor élő püspökök között, az örményekkel való 
egyezkedés végettPhotiustól a fentnevezett Sirágáváni zsinatra követi minőség
ben küldetett. Itt о egy hosszas és katechismus alakjában szerkesztett érte
kezést olvasott fel a szt. Háromság és az isteni ige megtestesülésének titok- 
teljes tanairól. Ezen értekezést, melyről nem tudni, hogy mily nyelven volt 
eredetileg írva, örmény nyelven még most is megtalálhatni. Leveleinek 
örmény fordításai melyekben Zacharias irataira felel szintén meg vannak.

Váháunak kortársa volt Mrliud Isák Daik örmény tartomány püs
pöke, egy indulatos férfiú, tele gyűlölettel a görögök és a chalcedoni zsinat 
ellen, kit a mint mondják, a pakradita herczeg Jlsod azzal bízott meg, 
hogy a 853-ik évben Photiusból hozzá intézett levélre helyette feleljen, 
melynek Írásánál őa szenvedélytől annyira elragadtatott, hogy nem gondolva 
a következményekkel a görögöket erősen sértő kifejezéseket használt, mi 
által az örmények és görögök közt már rég óta uralkodó gyűlöletnek csak 
uj táplálékot nyújtott.

Ezen időben tette magát szintén nevezetessé Arevelci Há illám is, kit 
azért hitták Arevelcinek (keletről való), mivel Örmény hon keleti részeiből 
való volt. Ama tudósítások szerint, melyeket az örmény történészeknél talá
lunk, ő igen sok müvet irt, melyek közül csak a Hiob 38 ik fejezetére vonat
kozó értelmezés maradt fenn; úgyszintén most is léteznek: magyarázó 
iratok az örmény nyelvtan fölött, és felvilágositásoft Salamon bölcs 
mondatai felett, melyből 1826-ban Konstantinápolyban egy kézirat találta
tott fel. Mi tudjuk, hogy ezeken kívül még más jegyzeteket is készített me
lyek közül némelyek az örmények történetére vonatkoznak.

azon
már՝ nem
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Kakíg Atom kolostor apátja éj Gergely diakónus, mint Hiszik, ugyan 
azon kolostorból. Mindketten jártasak voltak a syrus nyelvben és a marty- 
rok élettörténete vagy jobban mondva a sirus marti rologium lefordítására 
válalkoztak, mely után örmény forrásokból egy a fentebbihez hasonló élet
rajzi gyűjteményt készítettek, és ezt az előbbi fordítással egyesítve egy 
egészen uj müvet létesítettek; s ez az úgy nevezett „II aiszmavurk“ vagyis 
a szentek életrajzának gyűjteménye örmény nyelven. Kakíg és Gergely 
művöket a következőkép címezték: „֊Atomatir vagy ֊Atomgyűjtemény 
nem tudni váljon a kolostor nevére-e hol a fordítást eszközölték, vagy a 
hely után, hol a könyv fentartatott, neveztetett így.

János, ki polgári állása nyomán „Orvos “nak neveztetett s a keleti 
nyelvekben igen jártas férfiú volt, a két előbbi irópéldájára syrus és görög
ből szintén sok vértanú életrajzát fordította örményre, melyek között külö
nösön említésre méltó Areopagita Szt. Dyonisius életrajza} melyből 
kézirat a velencei machitaristáknál még most is megtalálható.

Zachariás patriarcha halála után utódja lett 876 ban Garin vagy Er- 
zerumból szármozott II Gergely, ki az örmény egyházat 897-ig korma* 
nyozta. Tőle csak János syriai patriarchához intézett levelét ismerjük, mely
ben ő az örmény egyház szt. szertartásiról szó! általában, különösön azonban 
annak azon szokását adja elő benne, melyszerint a mise kovásztalan kenyér* 
rel ünnepeltetik, miként ez már az első századtól fogva itt szokásban volt,

Gergely utódja a patriarchal széken Mastoc volt; született Elivdrt 
nevű helységben, s oktatását a szerzetes Tódortól nyerte, ki a zünik tartó* 
mányban fekvő ama jeles Maken kolostornak volt tagja, mely a nyolca
dik és kilencedik században Onnényhou minta iskolája lévén igen sok tudós 
férfiút adott az országnak.

Mastoc már kora ifjúságától a tudományokkal s kiválókig a theologiá* 
val foglalkozott, melyben nagy segítségére voltak ama végi kéziratok, me
lyek eme kolostorban, melyben tanulmányait végezte, igen nagy számmal 
voltak letéve. Némelyek szerint ő rendezte volna újabban az örmény Π=· 
tualet (szertartás könyvet) sok imával gazdagítván azt, melyet azért 
az örmények az ő nevétől J/Lastoc=nak neveztek el. Mások azonban azt 
állítják, hogy a rituale már az V-dik században Mezroptól neveztetett így, 
mivel mint már említettük ő is Mastoc névvel bírt.

Nyomatékosak ezen állításra nézve Klajenzi Nerzes következő szavai : 
„Azon állítás, hogy az örmény rituálét bizonyos Mastoc a későbbi szerkesz
tette, hamis és egy általában alaptalan. Mindazon iratok, melyek eme ritu* 
álérői szóknak,
pátriarcháktól, másik része pedig 
и Kánon magán viseli. Mastoc a szét szórt kanonokai csak összeszedte és

égj

régi atyáktól származtatják. Egy része ennek a legrégibb 
amaz idegen népektől van, kiknek nevét
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Maetoc még két levelet hagyott hátra, melyeket az előtt irt, mielőtt Or- 
ményhon patriarchájává neveztetett ki ; ezen hivatalt, még ugyan azon év
ben bekövetkezvén halála, csak hét hónapig viselte. Eme levelek egyike 
a bagratida házból származott I. Ábász hevczeghez volt intézve, ki a 890-ik 
évben a bagratida család királyi hatalmát alapító I. Ásod utódja lett és 
némi viszálkodások között hatalmát egészen 
haláláig fentartotia. Ö védelmezi ebben elődjét, Gergely patriarchal, ki 
ugyan azon herczegnél igaztalan ul azzal vádolt a tett, hogy követője ara a 
Szembúdnak, ki azt vitatta, hogy az örmény korona eemmikép sem illeti 
Abnszt A második levél Thuin város lakóihoz volt intézve, üdvözlendő és 
Isten iránt hálára ösztönzendő őket. ki városukat egy rettenetes földrengés 
alkalmával csodálatosan megőrizte. Mindkét levele feltalálható az utódjától 
Jánostól irt történelemben. Ugyanezen levelek elsejében felderíti, hogy υ 

most már nem létező körlevelet is irt, melyben a Siragavani

91í*ik évben bekövetkezett

égj,
nemzeti és a chalcedoni egyetemes zsinat nehány ellenével harczol է. Or béli 
István a tizenharmadik század történésze Mastoen&k még egy a rituálé 
felett irt értekezéséről is emlékezik, melyet György patriarcha megha
gyására szerkesztett, s mely többé már nem létezik.

Mastocnak több tanítványa volt és ezek között nevezetes Ititi’álí, ki 
már tanítója életében irt.

Mielőtt azonban az említett patriarcha valamelyik tanítványáról szók5 
nánk, előbb a Bagratida Szapor v. Sapuhról a bagratida család egyik tör» 
tón ész tagjáról kell megemlékeznünk. Ö miként János és Tamás ogy--
korú történészek állítják, igen sok történeti nevezetességet gyűjtött össze 
I. Ásódnak Szembúd hadvezér fiának hősi tét ei közül. Irt ennek kor** 
mány zásáról és a szabadságról, melyet az örmények hónuk h erez egei 
vezetése alatt (Bucha arab főnök járma alól vívtak vissza. Ezen események 
mindegyike 
kell, hogy a

a kilenczedik század közepe táján történt. Sajnálkoznunk 
nevezetes mü kézirata még eddig nem találtathatott fel, mely 

habár János történész szerint alvendü irályban volt is szerkesztve, mégis a 
történeti eseményeket a mint látszik, azon őeziuteeséggel és pontossággal 
.állította össze, melyek minden történelmi miinek legszebb ékét képezik.

IV." JáBOS patriarcha és történész Mastoc egyik tanítványa és utódja 
a patriarchaszéken (897—925.) született Tráz a naher db en Sirógh kerület 
egyik helységében ; egyike volt Örményhon kitűnőbe íróinak. Az δ törté** 
neti müve, melyben ag örményekre vonatkozó eseményeket adja elő, a 
vizözöunel kezdődik és tart azon időkig, melyben a szerző élt. Az egész 
mü több korszakra van osztva ; az első és második azon eseményeket tar 
tál mázzá, melyek Maiktól, az örmény nemzet törzsatyjától Vacharságig, az 
első arcasszida királyig és Tiridatesig lefolytak. Ezen rész csak kivonat

....ü



58

Chorene sokkal jelesebb müvéből. A harmadik időszak Tiridates halálával 
kezdődik és végződik ugyan azon évvel, melyiyel Cheren e saját el ’.-eszel eset befe
jezi. Ez is hasonló lag Chore ne harmadik könyvének csak is kivonata. A 
következő időszakokra nézve a szerző a feldolgozásra szükséges anyagokat 
részint a királyi, részint a patriarchal levéltárakból vette. Felhasználta 
ezeken kívül a régibb örmény nemzeti történészeket, mint JEliseust, Goriuut
s másokat, kortársai közül pedig Szaport, Leontot stb.

A régibb kői* eseményein János könnyedén halad át, hogy a vele 
egy idejű eseményeket annál körülményesebben és pontosabban adhassa. 
Ezen müvéhez csatolta a világosító Őzt. Gergelytől önmagáig élő patri ár

az örmény írok, 
da mégis benne igen

ehák chroniIcáját is. János irál ára nézve azt jegyzik meg 
miszerint a mii ugyan valódi örmény Béggel' van írva, 
sok czifrázat és mesterkéltség van, melyek miatt az örmény irodalom arany 
korszaka íróinak természetességéi és választékosságát ezen mii irálya meg 
nem közelítheti. Ezen örmény patriarcha, mint az történelmének több helyé
ből kitetszik, szintén ellensége volt a chalet doni zsinatnak és követőinek, es
ez lehet alapja annak is, hogy a inechitaristák az örmény nemzet ezen 
legnevezetesebb történelmét még mai napig sem adták ki. St. Martin egy 
párisi kézirat után János ezen müvét francziára fordította és jegyzetekkel 
látta el, s azt mondják, hogy a franczia kormány St. Martin min en hát
ra hagyott munkáját, melyek közt hihetőleg az előbb említett fordítás is 
található, saját költségén akarta kiadni.

Alázniaí Tamás igen terjedelmes tudományu, a régi úgy at or* 
meny, mint az idegen történészek; müveiben és a különféle keleti nyelven - 
ben járatos fői hu volt. Ö Kukignak az ardaruni családból származott h a - 
cég és királynak (908. körül) meghagyására egy történeti müvet irt, nu- y, 
jól lehet benne togondját az ardzruni herezegi csa.ád genealógiájára és 
egyéb a családot illető események ecsetelésére fordította, mégis igen sok 
általános történelmi nevezetességet tartalmaz. Ezen mű öt könvyre van tel* 
osztva: az els ’ben, mely j 7 fejezetből áh, beszél Tamás Jtfodh utódjairól 

az arcasida családból származott utolsó örmény királyig vagy 
is 428-ig Kr. u ; a második hét fejezetből álló könyvben a véres harcokat és 
polgári zavarokat adja elő, melyek Armen iát Ásódnak, Vasburagán tarto
mány ardzruui eszi i.dbol szarmazotu nei cogouek íi-tíiiiaig i ougai ՝ А о՝֊- 
gyediklt. íbjezetbilaiió könyvoen a = »övezett
az ardzruni herceg három báliak gencologia iát adja eió és b zárja az; említ- tt 
Gergely herceg halálával, mely 887-bon köve:kezett be. Végül az ötödik 
szintén ! ! fejezetből álló könyvben leírja Kakig ardzruni herceg es király 
életét és bezárja ezen egész történeti müvét 
vetkezett halálával. Ezen utolsó könyvhez a következő század írói még 
némelyeket függesztettek.

Ezen mii mai nap is létezik és igen sokra becsültetik a történeti bü

ki rá Ívnak 936-ban bekomme
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ség, szigorúság és pontosság miatt, melylyel az szerkesztve van. A szerző, 
hogy müvét lehetőleg teljessé tehesse, nem mulasztotta el Örményhon több 
tartományait beutazni, meggyőződni kívánván a helyek fekvése és az ese
mények legrészletesebb körülményeiről, az irály, valamint a könyv külső 
beosztása jobb is lehetett volna. Beszédeinek (dictio) hibáit ő még bízóin os 
homályosság és az elrendezésben! bonyolultság által is növeli.

Kiadások: Kakig és Gergely „Martyrologjam“, ki nyomatott Konstanti
nápolyban 1706.

Ardzruni Tamás „történeti müve“ egészben sehol sem adatott ki, 
hanem annak némely töredékei tdiseus müvei közötti találhatók, ki nyomatva 
Konstantinápolyban 1823-ban.

X. évszázad.
I. Kakig. Gámerdsácovi Sámuel. Xaregi Ananiasz. Naa-y Clw.ró. Leönt a pap. Mesrop a 

pap. Naregi Gergely. I. Chatsig. Dávid ач apát. Azolnig István.

A sors és szerencse csodálatos kedve volt, hogy az örmény arszacidák
nak sarjadéka; és a tűzi madók követői, az ázsiai görög és romai hatalom 
örökös ellenségeinek utódjai uraivá lettek a kereszténység nagy részének, s ural
kodóivá az egész keleti görög-római birodalomnak. így látjuk eme nagy 
birodalom trónjára emelkedni az örmény számozású. I В a HilíAt, születés 
helyéről macedón: na к is nevezve, ki Arság v. Avzaeesnek a par thus biro
dalom alapítójának utódja leven saját fivére Konstantins Por phy roge neta

arzacida névvel neveztetik.valamint más görög Íróktól is (ívsaqimi v.
De nem csak Basilius՛ és utódjai voltak a bizánci birodalom császárai
örmény törzsből, ott uralkodtak már előttük Mauricius és Ardzruni 
León. császárok, mindkettő ha kán vérből eredve. Ճ jóllehet mindössze 10 
vagy 11 örmény származású császára volt a roppant terjedtségül görög bi
rodalomnak, mégis a m ly kevéssé sorolhatjuk elő ezek tetteit az örmények 
történelmében, ép oly kevéssé számíthatjuk fel irodalmi müveiket, — pl. 
Konstantins Porphyrogéneta görög nyelven irt munkáit — az örmény iro
daiéin történetében.

Hogy mit veszített az örmény irodalom ezen egyénekben, mutatják ama mii 
vek, melyek a görög irodalom fényének emelésére oly nagy befolyással voltak. 
Nem feledkezett meg a gondviselés azonban nemzeti irodalmunkról sem. mert 
ha végig nézünk ezen század íróin, örömmel tapasztal hatjuk, hogy müveik 
azon pontján állnak az elő haladásnak, honnan az irodalom aranykoráig csak 

egy pár lépést kell előre tennünk. Emelkedett ezen században nem csak az
**
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es:ybázi és világi próza irodalom, hanem 
századig oly keveset lehetett szólani.

Humánussal, Konstantins porphivogeneta utódjával levelezésben állott 
Ardzruni 1. Kakig Vazburágáni herczeg, ki Iiomanussai egykorulag 
uralkodott örményhonban (908 —937.) Ö két levelet irt, egyet a már 
említett Rom anus hoz, egy másikat pedig a Konstantinápolyi patriarchához 
az örmények egyházi tanairól ?

Az Araráttartomány Artaninik kerületében fekvő s Gamerdsncornak 
nevezett és ezen században épített zárda apátja 934. körül Káliig Sámuel 
volt. ki alatt a zárda, mely azért neveztetett a fentebb említett néven, mi
vel Qamerdsacorbsn vagyis Gamerdsa völgy ben (cor magyarul völgy) volt 
építve, 300 szerzetes társat foglalt magában, kik Szt. Basyl szabályait kö* 
vették. Samuel

költészet is, melyről pedig eme

a zárda után gamerdsacorinak neveztetett, nem különben 
zenész és bölcsésznek is, miből kitűnik, hogy ő valamint a zenészeiben 
úgy a tudományokban is jártassággal bírt, ezt szintén mutatja azon mü, 
melyet ő Ananiás arsaruniki püspök, meghagyására irt, s melyben 
pékről és a miséről értekezik, ezen miiből egyúttal nyilván látható, hogy 
δ a chalcedoni zsinat ellene volt. Neki egy levelet is tulajdonítanak, me
lyet I. Chatsig örmény patriarcha parancsára Tudor mytilenei metropolitához 
felelet képen irt volna.

az unne~

Szintén ezen században Vasburágán tartomány Resdunik nevű helyén
alapított ÖNareg nevű zárda, úgy a szerzetesek jámborsága mint tudo
mányosága folytán tűnt ki s azon szerzetesek által építtetett, kik előbb

későbbi időkben a görögök által kiűzőitek, 
időben Ananiás volt, ki Azolnigtól Fülöpnek nevez-

Kis Ázsiában lakván, onnan a a 
A zárda apátja ezen 
tetilt, s nagy tudománya miatt kor társai tői bámult férfiú volt. Számtalan 
irodalmi müvei közül csak a thontrcikiak, vagyis a pauiicianusok egyik 
felekezete elleni irata és а У achar szabadi basüika fölött igen dagályos 
irályban szerkesztett dicsbeszéde maradt fenn.

Az örmény történetírók még Ananias következő kortársait említik
Péter, István, Masgodi, Dávid, Daroni Mózes, Sergius, David & püs* 
pök stb. másokat, kik irodalmi törekvéseiket tekintve, kitüntették ugyan 
magukat, de miiveik közül egyetlenegy sem maradt fenn ; s azért csak ne* 
veikkel kell megelégednünk.

Nagy Chosrö, egy örmény nemes fiatalságától fogva a tudományokra 
törekedi it, s kiválókig az egyház történetére szentelte magát. Feleségül ve- 
vén Nareg-kolostur apátjának a fent nevezett Ananiasnak unokáját, két 
mások szerint három fiút nemzett vele, kik közül a legfiatalabb Nareg 
Gergely igen kitűnő volt, valamint ájtatoa életmódja, úgy ékeaszóláea által is 
Chosró 961-ben zárdába vonult, honnan kevés idő múlva Vazburagan 
tartomány Ancavacik kerületének püspökévé választatott. Meghalt 972-ben
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föle két munka maradt: Értelmezések az örm ény breviárium lölött: 
ss az örmény liturgia fejtegetése, mindkettő kitűnő irályban fogalmazva.

Azflnig a történész említ még némely más tudományos férfiakat is, 
milyenek Chat&igir vagyis kereszthordozó JÁHOS, József a 
században alapított, s máig is fennálló és Erzeruratól három óra járásnyira 
fekvő Hincuk vagy Garmir zárda apátja, Cyriak a tudós, albániai 
Sergins a kitűnő szónok és végűi Leont a bölcsész.

Egy másik Leómnak, a papnak, hí Mohamed és a kalifák (arab 
császárok) eredetéről rövid történeti müvet irt, szintén e szazadban kellet 

jelentéktelen mű a velenczei mechitáristáknál meg*

tizedik

élnie. Egyébiránt ezen
található, de valamint eleje úgy vége is hiányzik.

Vajocori Mezrop közép szellemű történész, 
volt, azaz olyan, ki más történészek müveiből szedte össze müvét, mintsem ön
álló író. Ő különösön byzanczi Faustus müveit használta fel. A mamigoni 
családból származott ifjabb Vaban herczeg kívánatéra Nagy szt. Nerzes élet
rajzát szerkesztette, melyben nem csak ezen patriarcha életét, hanem 
egész időszakot le úja, melyet Nerzes keresztül élt.

Nagy ob dicsérettel beszélnek az örmények egyházatyájuk és egyház* 
költőjük Na regi Gergelyről, ki 951 körül született, ö a fennemlitett 
Nagy Chosrónak fia és először atyjának, később pedig Ananias tudornak az 
ismeretes Nareg zárdában volt tanítványa. Meghalt 1003 ben. Húszán ha tód 
éves korában készítette az énekekének« magyarázatát, melyet az örmények, 
valamint jeles irálya, úgy tartalma miatt is nagyon magasztalnak. Naregi 
ezen tárgyat a görög atyák szerint magyarázza, kiket majd nem mindenütt

inkább kompilator

az

követ; és itt különösen Nysseni Gergely müvét vette alapul.
Azonban a mii, mely által Naregi magának nemzeténél a magasztos 

szerezte, az imák könyve vagy mint -maga nevezi 
szt. elégiák könyve“, mely közönségesen csak Mareg név alatt ismeretes 
a zárda neve után. melyben <5 ezt, hogy szerzetes társai ismételt kérésének 
eleget tegyen, szerkeztette. Ezen könyv 95 imát tartalmaz, melyek a raechi* 
taristák véleménye szerint éles észt és minden a még oly nehéz iheologiai 
tételekben is mély behatást mutatnak.

Ezek imákban a legforróbb szeretet Isten iránt, a legkeserübb gyűlölet 
a bűn ellen, az örök igazságtól! legnagyobb félelem, gyermekibizalom az Isten 
konyörületességében, a legmagasabb lény isteni felsége iránti mély hodolat, 
a legerősebb vágy szellemileg magát vele egyesíthetni, szóval mindazon ér
zelmek nyilakozuak melyeket isten egy ten költ és az iránta való szeretet
től áthatott leiekben gerjesztbet. Jóllehet ezek csak prózában irt elégiák mégi, 

ély gondolatok, melyekkel tömve vannak, a megszámlálhatatlan vágások

nevet

а ш
melyek az egyházi és világi iratok különféle helyei ellen vannak intézve és 
az emelkedett irály azokat legtöbb olvasója, még a tanuhabbak előttis némileg
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érthetetlené teszik s így itt ott értelmezőre szorulnak. Ezért ezen elégiák sok
féle kiadása között az a legjobb, melyet a mechiarista Avédlkean Gábor 
atya tett közzé.

Ezeken kívül irt Náregi még négy dicsbeszédet a ezt. kereszt, szűz 
Mária, az apostolok és JNisibisi szt. Jákob tiszteletére-, melyek közül a szt. 
szűz tiszteletére irt dicsbeszéd, valamint a gondolatok, magasztosságuk és ki» 
fejez esek finomsága, úgy a mi veit és virágzó irály által tűnik ki.

Narégi dr/g/m&eásaW is-irj Hiob Ց8. fejezetéhez és pedig oly künyuyed 
és csinos irálylyal, fogy ezen müvet az énekek énekéhez irt 
maga is többre becsülte. A mechitaristákmik ezen műből egy régi, s az idő 
viszontagságai által megrongált kéziratjuk van, melyből azonban elöl és 
közepén néhány levél hiányzik, s melynek néhány helyét a mint látszik a 
chalcedoni zsinat vak՝mely ellene megváltoztatta. Végül ezen kitűnő örmény 
egyház atyán ; к tu! ajdo n i itatna к még amaz énekek és dallamok is, melye» 
két az örmény egyházban pünkösdkor a szt. kereszt és szűz Mária-ünnep 
alkalmával és templom szenteléskor énekelnek.

Meg kell itt említenünk, hogy а irt
melyben a keresztény vallás tanai szedettek össze, a legértelmesebb irodal
márok véleménye szerint, nem Náregi müve, jól lehetett az Í774»ben Kon# 
stantinápolyban eszközölt kiadás neki tulajdonítja és még most is az 
ö neve alatt adatik. Igen sok és jobb alapon hiszik, hogy ezen mii bizonyos

tu] a időn: tan dó, ki a tizenharmadik század kezdete
körül élt.

Armenia patriarch ójává 972»bcn I. Chilis g arsaruni pü-pök tétetett, 
ki 992֊ben halt meg. Nagy érdemeket szerzett nemzeténél a különféle gyö* 
nyörü templomok építtetése és különösen azon értékes könyvtár által, 
lyet. ő ßirugh tartom;':ny Árkinál hely՛·՛· -géb-vn nem m- ssze Örmény hon fo 
városaiul Λ Viliéi alapított, s mely 
gzzdug gyüjten ény e által dint ki.

Ezen patriarch a alatt élt Dávid apát, ki 
bárra, mely azonban semmi tekintető·

WAraász vagy bvsz Igct-bei" címmel lauamtt el.
is I. Sargius patriarchasága

(992—lOIOAélt. vrményhouban D'UWlí A/olül? vagy Azülig István törté- 
netiróis. ö az említett patriarcha megkeresése folytán irra&Wö«d%f munkáját

ormán у nép eredetűvel kezdi ei muv ét és 
az lOOO-iк vagyis az 1004-ik évvel a keresztény időszámítás ezerint végezi. 
Nagybecsű ezen mii különösen ohrotioiogiai (korrendi) tekintetben, mivel 
A zuluig pontosan jelöli meg az időt, melyben az előadott események történtek.

Támaszkodva Gergely mester (magistros) egy helyére, némely irodai 
marok neki tulajdonítják még а УдгбЖШЗ

me.

időben a régi becses kéziratokezen

t iratot hagyott
fuawa mh, a mely a szerzőtől:n som

alattEzen évszázad vége körül. vagy

mely három könyvre osztatott; az

itt Ш-
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gvarázaiát, melyeket mások sokkal valószínűbben valamely ismeretlen 
kétségkívül uj szerzőnek tulajdonítanak.

Kiadások: Nagy Chosrő, ^ Értei mezősek az örmény hroviariumboz“ 
Konstantinápoly. Vajocori Merzop, „Nerzes életrajza az El cézártól irt Or béli 
r. Or pel hercegi család történetével" együtt Mad vasban Samir által adatott ՛ 
ki. Naregi „Az énekek énekének magyarázata“ Vele« ezé ben 1789 ben: és 
1827-ben pedi» összes müveivel együtt szintén Velenczebeo. Naregi, „Az 
imák könyve" v ügy7 is „Az e'eg՛ iá le könyve“ A Ved dceán Gábor meclntnrisra 
által „értelmezve" VeJancxében 1801 ét 1827. Nareg „összes müvei“ Velen- 
ez ében 1827. Áruiig „örmények általános históriája՝· Parisban 1859.

XI. század.
Gosaerhni vagy Daruni János. Magiaztrosz Gergely, i. Péter. Redatarc. Szanalüni Ananias 
Szer ani Sergiae. György ós Sámuel. PXhtavi Tigranes. Las/.ti verd i Ari stak es. Szanahini Ja
kab. Tga azi II. Gergely. Суriák vártáved és Erez Mátyás. Mechrig György. Alachősig 

Todor. Szisiánoa. vár taped. Dároni Pál.

Ritka századnak jutott az örmény irodalomban az a szerencse, mely e 
századot érte; mért míg egy részről a bagraiida uralkodók lehetőleg békés 
kormányzása alatt a tudományos férfiak teljes értjükét fordíthatták az iro
dalom felvirágoztatására, más részről a gondviselés a fejedelmek és élőké* 
lük között oly egyéneket támasztott, kik belátva azt, hogy helyzetük által 
a nemzet ja vatu к előmozdítására vannak hivatva, nem vonakodtak ezen hi* 
tatásuknak megfelelőiig anyagi áldozataikat a hon oltárára letenni s így ke
letkeztek Örményben bún ama különféle zárdák, melyek egyszersmind az
Ország minta iskoláit képezték és a tudományok tárházául szolgáltak. Azok 
közöli, imkyck e században keletkeztek, к i váj óla g említésre méltó a Szcma·* 
W# ёя vagy zárda, melyeket király-
uő a bagríukh Hl-ik, vagy könyörületes Ásod (952—977) neje. igen sok 
nj épülettel látott ел, miért sok örmény Írótól, mint ezeknek tulajdon- 
képen i alapi tója említ tedk. Jjachpci.í és Szanahih, melyek az ellenséges 
elemek álul többször IcromboitaGak ел mindig újra felépültek, régi ör-
ménv tár: pm á у ban alig egy órányira fekszenek egymástól és még ma is 
lenuállanak. A igou kitűnő volt a régi nagybecsű kéz-
ivatok sokasága miatt, melyek napjainkig ott őriztetlek, s melyek közül 
kivéve Nyssrnnus ezt. Gergely értelmezését az énekek énekéhez, daczára az 
idők г\ыфtagságainak egy se rongáltatok meg.

Az emiitett zárdákon kívül még kitűnő voll abipittatva a
9-ik szazadban, és mások, mélyeket a régi örmény írók Metropo-
litai zárdáknak, neveztek a többiek feletti elsőbbségük, elsőbb rangjuk ki
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mutatására. De mindenek feleit kitűnő volt valamint régisége, úgy értékes 
síremlékei Által is, hol & legnevezetesebb örmény fordítók hullái nyugsza
nak, azon zárda, mely első apátja nevéről, Lázárról neveztetik. Mivel ezt 
világosító azt. Gergely alapította Daronban, azért egyszersmind az apostol 
zárdájának is hivatik. Ez még most is fennáll és nagy ájtatossággal eltelve 
keresik fel azok, kik az örmény apostol közbenjárása által az ékesszólás 
adományát Istentől elnyerni óhajtják.

Az említett és rövidség miatt fel nem hozott kolostorokban a tizen
egyedik században akkori szokás szerint különösen a nyelveket tanulna á 
nyúzták a szerzetes tagok és az örmény mellett kiválólag a syrus és görög, 
nyelveket használták, melyeknek irodalmi termékei közül sokat örményre 
is fordítottak. Nem elégedtek meg azonban e század írói csak a tordítással 
hanem az emberi, tudomány minden ágaiban mgy önálló munkásságot fej՜ 
tettek ki, még a költészetben is, mely mint már fölebb emlittetítt, az öre
ményeknél ez ideig csak a zsoltárok utánzásában állott és most miután & 
baikán írók sz arab irodalommal megismerkedtek, szabályszerű ob alakot 
vett fel Ezen század költői, a mahomedán uralkodók (kik közül sokan köl
tők voltak) példája szerint Írták költeményeiket. Megszámlálták ugyan is 
a verssor szótagjait és a sorokat Emeltették, szóval a mai lantos költésze
tet közelítették meg. Az arab költészet minden mesterkéltségeit felkeresték, 
hogy azokat követhessék müveikben, annyira, hogy találhatni az örmény 
irodalomban hat- egész nyolcszáz versszakot tartalmazó költeményt, melyben 
a sorok mind egy és ugyanazon rímmel végződnek.

Ezen század kezdetén élt Daroni János. Daroninak neveztetik, vagy 
mert Daron tartományban született, vagy mivel mint mások állítják, ezen 
kerület kitűnő ki astro mában tanult. Nem törődve azonban ezen állításokkal, 
csak azt kejl megjegyeznünk, hogy őt az örmény történészek legtöbbször 
Gosz&rhni név alatt említik s menuyiségtani és csillagászati nagy ismere
tei miatt igen dicsérik. A vacharsAkerdi püspök Ananias meghagyására 
egy chronologiai értekezést szerkesztett a naptár fölött. Neki a 
vallásról irt könyvet is tulajdonítanak, mely azonban elveszett.

És most egy sok tekintetben kitűnő férfiúval találkozunk, ki az ör
mény irodalomnak nem csekély fényt kölcsönzött, s kit a többek között 
Klsji Nerzes is valamint jámborsága, úgy a szt. és világi tudományok
ban nagy jártassága miatt magasztal. Ezen férfiú, a kitűnő Mágisztrosz Gergely 
szü etett a Xl-ik század elején a fényes régi (Páklávun vagy (Peklvi csa
ládból. Atyja Vázág az jíraráth tartomány J<J{k kerületében fekvő Fizui 
vár és helységnek ura és I. Kakig örmény király fővezére, minden gond
ját arra fordította, hogy fiát valamint a művészetek és tudományokban, úgy 
kelet legkitűnőbb nyelveiben is kiképezteese. Ezen okból Gergely Konstanti
nápoly ha küldetve a legnagyobb buzgóság-gal adta magát tanulmányainak
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melyeket végezvén Konstantins Monomachűs császár által Mezopotámia 
helytartójává neveztetett ki. Messze vezetne minket idejének változatos ese
ményeit, melyekben ö is tényleg részt vett, előadni. Mi csak annyit jegy
zőink meg, hogy a fönemlitett thontrak*féle sektának tűzzel vassal eszkö
zölt kiirtása kiválólag az ő müve volt. Meghalt 1058-ban és a Garin mel
letti zárdában temethetett el.

Sok leányain kívül még négy flat is hagyott hátra, kik közül a leg
idősebb Vahán, mint annak idejében látni fogjuk, II. Gergely név alatt Ör
ményhon patriarchájává emeltetett.

Gergely irodalmi munkái a következők: levélgyüjtemény, mely külön 
féle politikai, történelmi és nyelvészeti tárgyakról szóló leveleket tartalmaz 
telve tudományossággal és Örményhonnak az ő idejére szóló politikai, egy
házi és irodalmi történetére vonatkozó érdekes eseményekkel. Ezen leve* 
lekben a szerző magát mint bölcsészt, majd mind isten észt és némelykor 
mint a görög és római mithologiában igen járatos férfiút mutatja be. ő a 
görög nyelvet és irodalmat igen mélyen tanulmányozván, azt leginkább utá
nozta is, miért irataiban sokszor graecismusra találunk, a mi irályának némi 
nehézkességet és homályosságot kölcsönöz.

Gergelynek második müve a saját fiának Vahiánnak használatára irt ör
mény nyelvtan volt, mely miként azt egy tizenharmadik századbeli író Esszén 
gai János állítja, még ennek idejében is az örményektől kézikönyvül hasz* 
náltatott.

Gergely egyéb munkái költemények. Ezek között legnevezetesebb az 
ezer versszakból álló költeménye, melyben az ó és újszövetség nevezetesebb 
tárgyait adja elő. О e költeményt három nap alatt irta, hogy Manuscheh 
nek a jeles ara költőnek, kivel barátságban is volt, otthonosságát a 
verselésben megmutassa. Gergely hihetőleg azon okból is volt serkentve e 
vállalatra, mivel az arab költő, ki a Koran verseit isteni sugallatoknak 
mondta, lehetetlennek állította, hogy azoknál valaki jobbat készíthessen.

A gyümölcs, melyet Gergely ezen müve által aratott, az volt, hogy az 
arab meglepetve az ö költői szellemének rendkívüli gyorsasága, — és meg
győzeivé bizonyításának ereje által, miként azt a Gergelyhez intézett szép 
és terjedelmes iratából látjuk, a kereszténységre tért át ; ezen kívül neve
zetesek még azon költeményei, melyeket a szt. kereszt dicsőítésére és az u. 
n. V ártáp ed-p álca magasztalás ára irt. A vártáped-pálcát a vártáped vagyis 
doctor czim megnyerésénél szokták az illető egyénnek kezébe adni, jeléfíl 
hogy mostantól fogva ő a lelki és világi dolgokban mint tanító léphet fel.

Gergely a syrus és görög irodalomból is sok bölcsészeti és mennyi- 
ségtani müvet fordított örményre, melyekről maga tesz említést a vártáped 
Szergiushoz, Szeván kolostor kitűnő apátjához intézett levelében, midőn így 
szól: „Mi soha sem mulasztattuk el az olyan könyvek lefordítását, melye* 
két nyelvünkön még nem bírunk : milyenek Plató két könyve Timaeus és

δ



Phaedon beszélgetései stb., melyek közül terjedelemre mindegyik nagyobb, 
mint misekönyvünk. Azonkívül én feltaláltam és örményre fordítottam Olym- 
piodornak már Dávidtól említett könyvét, mely bölcsészeti eszmékkel bőven 
ellátott, csodálatra méltó költemény. Hasonlóképen megtaláltam Kallimaehus 
és Andronikus müveit, melyeket rögtön örményre tettem át. Hozzá fogtam 
&uklides geometriájának fordításához is; és ha Istennek tetszik ezen életet 
hosszúra nyújtani, minden késedelem nélkül elkészülök, hogy a görög és syrus 
munkák még hátra lévő könyveit is, melyek még mostanáig sincsenek le= 
fordítva, örményre áttehessern." Mindezen fordításokból csak Euklides geo
metriájának egy töredéke maradt fenn. Hogy azonban ezen említett iratok 
csak ugyan lefordittattak örményre kitűnik Lamproni :'Nerzesnek a tékozló 
fiúról szóló egyházi beszédéből, melyben állítja, miszerint a Gergely által 
eszközlött Plató dialógjának örmény fordítását olvasta.

Gergely mester bizalmas barátja volt a szelíd és tudós I. Péter ör
ményhon patriárcbájának, ki ezen méltóságra 1019-ben választatott meg és 
meghalt 1058-ban. Földiéitől Kerdatarc vagyis folyamfenntartó vagy vissza 
tartónak neveztetett, mivel azt mondják, hogy Dsoroch folyó vizének folyá
sát fenntartotta volna azon idő alatt, míg Kpiphanius ünnepe napján az áldó 
imát elmondotta. Péter igen otthonos volt ászt. és profán tudományokban és 
nagy barátja a költészetnek. Tőlle csak néhány a martyrok és halottak to* 
lőtt írott, nem különben nehány más a „Laudate pueri Dominum" zsoltár 
ral együtt énekeltetni szokott hymnus maradt fenn, melyek azért „mángunk“ 
nak vagyis a gyermekek hymnusainak neveztettek, mindnyájan tiszta és 
emelkedett irályban írva. Neki még néhány prózában irt egyházi beszéd is 
tulájdonittattik, melyek azonban már nem léteznek.

A Szanahin zárdában nevelt és ettől Szanahini-nek nevezett Anailiús 
Péter patriarcha kívánságára szú. Pál összes leveleihez értelmezést irt, mely
ből azonban az látszik ki, hogy ő szt. Chrysostom és syriai Ephrem ugyan 
ezen tárgyban irt magyarázatainak inkább csak leirója volt, mint önálló iró. 
Neki tévesen még a négy evangélium értelmezése és egy a görögök ellen irt 
értekezés is tulajdonittatik. Még más müvek is vannak ezen időből Ananias 
neve alatt, melyek, mivel nincs más ezen században éio ily nevű iró, szin
tén neki tulajdouittatnak, ilyenek: a hittanról irt egyházi beszéd, Jónás 
próféta dicsőítése stb.

Gergely mesterrel mint fentebb említettük barátságos viszonyban ál= 
lőtt SzergiUS vártáped a kitűnő Szeván kolostor apátja. Szergius, mint az 
a Gergelyhez intézett leveleiből látszik, a tudományokban és a keleti nyel* 
vekben igen tapasztalt férfiú volt; ő a mint hiszik, eme nyelvek irodalmán 
ból számtalan müvet fordított örményre, melyekre nézve azonban csak az 
emlék, maradt számunkra, mivel maguk a müvek már nem léteznek.

ՀՕ03
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A sok fordítás közül, melyeknek sem ezimét sem tartalmát nem ismer- 
mégis egy mü, melyet névszerint megemlíthetünk; a halottakjük,

felett irt egyházi beszéd az, melynek fordítása szintén neki tulajdonittatik.
ő korában kitűnő férfiakat is, mi

van

Gergely mester említett még más, az 
nők György vártáped, az idősebbnek nevezett Sámuel Chnad kolostor 
apátja, kikhez Gergely sok levelet irt. Fájdalom azonban, ezek irodalmi mü* 
vei közül egyet sem ismerünk. Ki vehetjük ezek közül azonban mégis 
Pahlavi Tigrant, kiről örmény történészek határozottan állítják, 
hogy korának történelmét irta meg, mely mü fájdalom, szintén elveszett.

A születése helyéről nevezett Lastriverdi Arisztak történész müve 
szerencsésebb volt az előbbieknél. Ez a következő czimmel bír: Lásztivezdi 
Arisztakesz vártáped által irt történet, mely mind az idegen és szomszéd 
nemzetek eseményeit, mind pedig azokat tartalmazza, melyek a tulajdonké- 
peni Örményhonban történtekAristakesz müvét a 989 ik évvel kezdi el, 
midőn a bagratida I. Kakig uralkodni kezdett és végzi az 
legkiválóbb és nevezetesebb tárgy, melyet a szerző ecsetelni kívánt, Sirágh 
tartomány kitűnő s Örmény hon fővárosának An inak lelketlen, vérengző 
összerombolása volt, melyet Alp-Arszlan, a seldsukkok második szultánja az 
1064 ik évben oly vadsággal hajtott végre. Arisztakesz Ani rettentő sorsát 
egy tiszta klassikus irályban szerkesztett beszédben Írja le, melynél egyetlen 
hibája, hogy elragadtatva hazájának szerencsétlenségétől, az ő fájdalmát bi* 
zonyitó sok oly felkiáltásokban tört ki, melyek inkább a költőkhöz, mint a 
történészekhez illik. Ezen mü egyes töredékeit fel lehet találni P. Minász 
machitárista Lengyelországban tett utazásainak leírásában, melyben Ani vá- 
rossának némi történetét is előadja. Irodalmáraink közül sokan Arisztakesz 
nek még egyházi beszédet is tulajdonítanak, melyet Arisztakész neve alatta 
mér többször említett egyházi beszéd gyűjteményben megtalálhatni. Van 
még egy nyelvtan is, melyet a járatlan történészek szintén neki tulajdoní
tanak, azonban tudva van, hogy ezt egy második Arisztakesz irta, ki a tizen
harmadik században élt.

az

1071 ik évvel. A

Ezen század közepe táján földiéinél nagy tekintélyben állott Szana- 
llilli Jakab vártáped, kinek irodalmi munkáiból csak egy egyházi ének, 
mely az
valószínűséggel ezen 
Szanahini Jakab azok közé tartozik, kik az örmény egyháznak a görög
gel való egyesülését iparkodtak az önálló nemzeti egyház fentartói ellené
ben kivívni; ezért irt ő 1060-ban, a mint tudjuk, Dukas Konstantin csá
szárhoz egy igen hosszú levelet, melyben az egész nemzet nevében az ör
mény egyháznak t? görögökével való egyesüléséről értekezett, s melynek kö՜ 
vetkeztében Konstantin császár őt Konstantinápolyba hívta, hogy az általa is 
anynyíra óhajtott egyesülést mielőbb létrehozhassa. Ezen levél ma már nem

örmény bymnariumban maradt fenn. Azonban némelyek több 
éneket is Klaji Jakab patriarehának tulajdonítják.

6*
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létezik, mivel Kakig örmény király, kinek ez véletlenül kezébe jutott, mej 
bosszankodva szerzőjére, ki az egész nemzet nevében avatkozott azon üg> 
be, melynek a király akarata szerint soha sem volt szabad létesülnie, eze 
iratot megsemmisítette, és így a legkissebb töredékétől is megfosztatt-unk.

Kiváló hirt szerzett magának Örmény hon egyházi és irodalom történi 
tében II. Gergely patriarcha (1065—1082.) Ygajazer, vagyis a hittanul 
nak barátja nevezettel, ki Gergely mesternek a már említett Vahrám név 
fia volt. Atyja őt kora ifjúságától nagy gonddal nevelte s fáradozásain a 
gyümölcse az lett, hogy fia, ki 1065 ben II. Gergely név alatt az örmény 
honi legfőbb lelkész! széket foglalta el, mind az istenészeti, mind a világi ti 
dományokban a legnagyobb jártasságot tanúsította. Vahrám, vagyis II. Ger 
gely kiválólag tisztelte a vértanukat vagy hitvallókat, és hogy ezen tisztele 
tét másokban is fel indítsa, a syrus és görög irodalomból sok eme szentekr 
vonatkozó történeteket és életrajzokat fordított le örményre ; miért kortársa 
Vgajazer vagyis a martyrok vagy hittanuk barátja névvel különböztettél 
meg. Hogy a szentek és vértanuk megtalálható életadatait minél na 
gyobb mennyiségben örmény nyelvre fordíthassa, felhasználta arr 
tanítványait is, kiket majd uj fordítások eszközlésére intett, majc 
felszólított, hogy a már elkészített fordításokat összeszedvén, azoka 
jobban rendezzék, majd pedig, hogy újabb életrajzokat fedezhessen íe 
őket mély kutatásokra buzdította. Gergely 1105-ben végezte be föld 
pályáját, miután a kezére bízott nyáját több mint negyven éven keresztü 
nagy bölcsességgel és hűséggel igazgatta.

Ezen patriarcha alatt komoly alkudozások tétettek az Örmény és görö; 
egyházak egyesítésére, sőt Gergely magával Romával is alkudozásokba bo 
csátkozni megkisérlette.

Az említett életrajzok és más müvek fordításán kívül neki tulajdonitta 
tik még: a mise értelmezése, egy nyelvtan és egy értekezés az örmények álta 
a latinok példája szerint a szent misénél használt kovásztalan kenyérről.

Cyríák, kinek a szf. Chrysostom által szt. János evangéliumához ir 
értelmezések némely töredékeinek syrus fordításából örmény nyelvre tett for 
ditását tulajdonítják és Erez Máté a pap, ki Chrysostomus szt. János é 
Naziánzi szt. Gergely életrajzát görögből örményre fordította, az említet 
patriarcha tanítványai és segédei lehettek՛

Ezen századból még három írót említenek, kiktől azonban részint sem 
mi munka, roszint csak kevés töredék maradt fenn számunkra. Ugyani 
Mechrig vagyis méz György és Alachoszig Tódor müveit az idő vas 
foga megemésztette, míg ellenben Szizianus váriapedtől is csak a szebász 
tei negyven vértanú fölött tartott egyházi beszéd maradt fenn számunkra.

Dál'OUi Pál született Duroperán tartomány Daron nevű kerületében 
Mint író ezen század vége felé lépett fsl és működése a következő százai
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első negyedében is folytatódik. Meghalt 1128-ik évben és tartózkodása he
lyén szent Lázár zárdájában temettotett el. 0 több müvet irt a görögök és 
mindazok ellen, kik a Krisztusban létező két természetet elismerték. Épen 

vonatkozólag bebizonyittatott, hogy Nerzes Daroni Pálra célzott zsinati 
beszédének következő szavaival: „Oh öreg, oh költő ! ha Krisztus tagjait 
szétszaggatni bűn és te is épen fedded testvéredet: miért akaiod ugyanezt 
tenni irataid által, melyeket oly buzgósággal törekedel a nyilvánosság elé 
juttatni?“ .... A katholikus örmények Pál iratairól, melyeket Meohitár 
patriarcha (1341 —1355) idejében tartott zsinatokon kárhoztattak is, a legcsi- 
pősebb kifejezéket használják; mig ellenben az örmény nemzeti egyház kö
vetői Pált kitűnő és dogmatikai tekintetben igazhitű írónak tartják.

Daroni Pál összegyűjtött müvei kéziratban a párisi királyi könyvtár
ban találhatók.

Kiadások. Lastriverdi Aristak történeti müve Velence 1845. és P. Minas utazá
saiban Velence 1830. Erez Máté szent Chrysostomns élete Velencében 1751.
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XII. század.
Általános jellemzés. István a fiatal. Pahiavi III. Gergely. Klaji szent Nierses. Ignácz 

vartaped. Sergius vartaped. Sargavak János. Kanzagi Gergely. Urliai Mátyás. Erez Gergely 
Erez Samuel. Mechitár az orvos. Decha IV. Gergely. Lamproni Nierses. Abirad VI. Gergely- 

Koss Mechitár. Daroni Chatsadur. Kopár Dávid. Sgevrhi Sámuel. Mihály a syrus.

Örményország e században még mindig az idegen s többnyire rabló 
népek invasiojának volt kitéve, melyek mindent pusztítva iszonyú károkat 
okoztak úgy szellemileg mint anyagilag az örmény népnek. E században 
majd a georgiaiak, majd a perzsák ragadják kezükbe az ország birtoklását. így 
a perzsákat 1124-ben a georgiaiak, kiket 1126. ismét a perzsák s ezeket 
1131-ben újólag a georgiaiak űzték ki az országból. Mig Nagy-Örmény- 
országban az említett nemzetek pusztítanak, Kis-Orményország a Rupinita 
nemzeti fejedelmek alatt virágzásnak indult. Ezen fejedelmek a keresztes 
háborúkat viselő nyugati fejedelmekkel, kik keleten több kisebb fejedelem! 
séget alapítottak, mint hitsorsosaikkal szórós szövetségbe léptek sőt házas
sági frigyet is Kötöttek 
III. Incze pápa II. Leo Rupinita örmény fejedelemnek a sabinai bibornok, 
mainzi érsek és pápai követ által 1189 ben koronát és királyi jelvényeket 
küldött, az apostoli követ pedig ünnepélyesen királyivá koronázta II. Leót. 
E századba esik a hromglai-i tartományi zsinat is, melyen a zsinati atyák 
1179-ben a chalcedoni zsinat határozatait 1 fogadják s így némi habár szín- 
leges egyesülés történik a római egyházzal.

Úgy látszik a fennehb jelzett kedvezőbb körülményeknek köszönhető, 
hogy daczára a Nagy-Or.nényhoni zavaroknak az öimény nemzeti irodalom 
legszerencsésebb és dicsőbb korszakainak egyikét a XII. század képezheti;

keresztes vitézeket erélyesen segítették. Ezérts a
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mert mig egy részről az egyesültek és nemzeti egyház követői által megza
vart hitvilágban egyéneket támasztott a gondviselés, kik a közzavarban
vezércsillag'ul szolgáltak s nemes áldozatkészségükkel helyekről gondoskodtak, 
hol Örmény hon ifjúsága a tudományokban magát, kiképezhette, másrészről 
az eddig annyira pangó költészet mezején is oly nagyságok termettek, kik 
gazdagon kipotolák az elmúlt századok mulasztásait.

Oly zavart helyzetében az országnak, minőben Örményhon ezen egy= 
mást követő néhány század lefolyása alatt szenvedett, csak a nemzet, életre 
valóságát mutatják ama zárdák, melyek e századokban alapi itattak, s egy
szersmind a tudományok akkori állásához képest 
képezték. Nevezetesebbek voltak a eilieiai Lis és Maras között fekvő Gat· 
mir Vauk vagyis a vörös kolostor, melyet a byzanei umiak Germanicia-nak is 
neveztek ; Sgevrha es Sevlearn vagyis feketehegy nem messze Lamproutól 
Ciliciaban ; Sanahin és Halpat, két testvér apátság a Cyrus folyó jobb 
parti vidékén, Éjszak- Örményországban, melyek a X.Áк században Chos- 
roanus királyné áltál alapi itattak ; Khadig állapíttatva Köss Mechitáv által 
és Khanzasar Khánzág vagyis a mai Grendse Oroszörményhoní város mel- 
sett, melyben Köss életének legnagyobb részét a tudományoknak szentelve 
töltötte.

ország minta-iskoláitaz

Ezen zárdákban nevelkedtek és éltek e század legnevezetesebb írói 
s egyszersmind e zárdák rak helyei voltak a görök egyházi és profán klas= 
sikus munkák örmény forditmányainak· Innen szerezhették meg e század 
írói a gondolatok ama szabatosságát, azon nemes érzületet és tiszta világos 
irályt, melyet náluk csodálunk. Egyéb tudományokon kívül nagy gondot 
fordítottak e zárdákban a syrus és görög nyelvek tanulmányozására sőt 
némelyekben a latinra is úgy, hogy ezen nyelvek irodalmából igen sok 
örményre fordított miire találunk. De vannak e századnak creti munkái is, 
melyek úgy sokaságuk mint kitűnő irályuk altul e század irodalmát a 
öbbiek fölé emelik.

A jelén század irodalmát az eddig mondottak után könnyű körvona
lazni. A vallási felesé lése к még mindig lázban tartották a kedélyeket, tehát 
még mindig ez a túlin oraó rész; nem hiányzanak azonban a tudományos 
és költészeti müvek sem, sőt e század közepetáján ez utóbbit Klaji Nierses 
hős és egyházi költeményei által a haladás azon fokára emelte, melyen az 
az örmény irodalomban még soha sem állott, mely müveket ha figyelemmel 
átolvassuk, meggyőződünk, miként e korszakot csakugyan méltán helyez
hetni az örmény irodalomnak az ötödik században lehunyt aranykorszaka 
mellé. Az irodalom e százan ban prózaira és költészetire osztható.

István az, kivel a prózairók közül e században legelőször talál
kozunk. О a Garmiv-Kolostorban neveltetett s minthogy már tizennyolc* 
éves korában ki tűn tété magát az ékesszólás terén „a fiatal· mellék



71

nevet nyerte és I. Basil (1082—1113) utódja patriávchává avattatásának évé
ben a (doctor) tudor vagyis vartaped címmel díszítette fel, később pedig՛ a 
nevezett Kolostor apátjává emelte. István e méltóságában a zárdának uj 
fényt kölcsönzött; kitűnő növendékek képezték itt ki magukat, kik között 
különösen megemlitendők Pahlavi Gergely és Klaji Ni őrs es, továbbá lg* 
nácz és Sergius var lapodé к. István irodalmi munkássága után csak egy 
iratot s azt is csak nevéről ismerünk: а II. Gergely temetésénél tartott ha* 
lotti beszédet.

Pahlavi Gergely, Abirád örmény fő urna к fia azért neveztetik 
Pahlaviuak, mert anyja után Gergely mester unokája volt. I. Basil halála 
után 1113-ban patriarehává választatván, ezen hivatalát 53 évig a legna
gyobb erényességgel töltötte be. A Kisázsiában és Syriában uralkodó keresz
tes vezérek közvetítése folytán Gergely nagy ismeretséget kötött a nyugati 
fejedelmekkel és a római udvarral. II. Innocens pápa fel akarván ezen is
meretséget használni az örmény és latin egyházak teljes egyesítésére, levelet 
küldött hozzá telve a legbarátságosabb és tiszteletteljesebb kifejezésekkel, 
mire viszonzásul Gergely díszes követséggel lepte meg a római udvart. Frei- 
singéni Otto latin író, ki minket ez eseményről szintéo tudósit, azt véli, 
hogy az örmény patriarcha eme követség által a római széket az örmény és 
görög egyházak közötti havczban, mint bírót szólította fel. Az örmény írók 
szintén nem bírtak ezen esemény valódi okára jönni. Irodalmi működését 
illetőleg először is az örmény Menologiumnak szabályosabb alakot adván né
mely mártyroknak általa irt életrajzát függesztette hozzá, mi által a „fia՝ 
talabb vgajaser“ vagyis vét tanuk barátja nevet szerezte meg magának. Le
velei, melyek fontos események felvilágosítására szolgálnának az örmény tör
ténelemben, elvesztek, by murisai pedig az egyházi költészet emelését céloz
zák; ezek e téren meg is állják helyüket s az örmény egyházakban még 
most is énekeltetnek.

III. Gergely halála után (1166) az örmény költészet egyik legjelesebb 
bajnoka s kitűnő irálya után „snorhaly“֊ vagyis a kellemes-nek nevezett 
Klaji Nierses, a nevezett, patriarcha öcscse emeltetett annak helyére. Az 
örmény egyház és irodalom eme legnagyobb fényéről és díszéről Galani Kele
men ezeket Írja „Fuit poeta sacer et hao quidem facultate adeo insignis ut 
celebrioribus meo judicio vei Graecis vel Latinis poetis in suo coaequandus 
sit idiomate,“ Wiilefroy apát pedig az örmény egyház-atyák között a leg
ékesebben szólónak nevezte.

Hogy Ni er ses irodalmi munkásságának becsét annál jobban méltányol* 
hassuk, szükséges őt mint költőt, istenészt és nyelvészt külön megtekinte
nünk. A költészetben leginkább az arabokat tanulmányozta,
„lamiat“-ъък. nevezett versnemben dolgozta ki költeményeit oly könnyedség-

az általuk



gel és csínnal, hogy földiéi őt méltónak tartották a kellemes névvel di- 
szitni fel.

Mint istenész müvei által nem csak hazájában idézett elő rendkívüli 
hatást, hanem a külföld különösen a görögök előtt is nagy tekintélyt 
zett magánk. Nem kevésbbé volt benne kitűnő a nyelvész.

Költeményei között mindenek előtt a „Jézus orti“ vagyis Jézus Isten
fia oimü munkája érdemel említést. Ez a maga nemében valódi mestermü, 
melyet Villotte Jakab latin örmény szótárában „valódi isteni könyv“-nek 
A munka 8000 mesterségesen összefüggő versszakot tartalmaz, mely majd 
az egész ó- és újszövetségi szt. írást magában foglalja.

De ezen férfiú, ki az örmény egyházi költészetnek oly remeket adott, 
egyszersmind a világi költészetben is oly munkát teremtett, mely 
irodalomnak mindenha első rangú gyöngyei közé tartozand és ez „frdessa 
ostroma“ cimü el égi áj a, melyben a Mezopotámiában fekvő Edessa városának 
1144-ben Emadeddin Zenghi aleppoi sultán által végrehajtott bevételét és 
elpusztítását kesergi el. Habár Nierses az arab költészetet tanulmányozta 
utánzóvá mégsem lett soha; ő a lángelme szabadságával dolgozta fel tár
gyát. Egész müvét erő, tűz és lelkesedés! szellem lengi át. Vallás és magasz
tos hazafiság Nierses elemei. A külömböző nemzetiségű hősök hű leírása, az 
egésznek bölcsen átgondolt rendezető, az episodok beszövése művészi elmére 
mutatnak. Az egész mű 2090 versszakból áll.

Nem kevésbé nevezetes az általa versekben irt Örmény hon története, 
mely Haik fiainak sorsát adja elő s igen kellemes olvasmányul szolgál.

Költői müvei közé még két, rimes versekben irt egyházi beszéd tarto
zik; egyik a szt. Keresztről, melyben Dávid a bölcsésznek prózá
ban irt egyházi beszédét csak rímekbe szedte; a másik a mennyei hierar
chiáról. Az örmény írók mindkettőt igen sokra becsülik.

Niersesnek ezeken kívül még számos és igen különféle vevsmertékben 
irt költeményei vannak, melyek összes müvei között olvashatók, s melyek^ 
bői egyszersmind jártassága a költészetben tűnik ki.

Ha már most prózai munkáira térünk át, látni lógjuk, miszerint nagy 
szellemének sok oldalú tevékenysége a prózairodalom körében is annyi és 
oly emlékeket hagyott nekünk, hogy ezek külön is elegendők volnának 
nevét az enyészettől megmenteni. Imái a napnak órái szerint 24 szakaszra 
osztva, telvék ama nemes érzelmekkel, melyekkel az Isten iránti lángoló 
szeretettől áthatott egyén bírhat és mindazokkal, mit a jámbor és Isten félő 
kereszténynek gondolnia, hinnie és tennie kell. Ezen imák bizonyos tekin
tetben az egész világ előtt ismeretesek lehetnek, mivel 24 nyelvre lefordítva 
adattak ki.

Mindenek felett magasztosnak nevezik a Mechitáristák, kik ezen jeles 
írónak dicséretében igen gyakran a mértéken túl mennek, Nierzesnek a

szer
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püspökökhöz intézett beszédét, melynél azonban sokkal nagyobb fontosságú 
ő Allocutioja melyben politikai és különösen egyházi viszonyaink 

bőven vannak tárgyalva. О ezt 1166-ban bocsátotta közre s benne patriar- 
chává emeltetését hirdetve magasztalja a püspöki hivatal méltóságát és je
lességét, üdvös életszabályokat ad örmény hon minden rangú és állású fiai
nak, melyeket ezek viszonyaik és állásukhoz képest kövessenek. Kiválólag 
azonban a szerzetesekhez, apátokhoz és püspökökhöz s végül az összes pap
sághoz beszél. A világiaktól sem vonja el azonban figyelmét s először is a 
földi nagyoknak mutatja meg az életmódot és kötelességeiket; azután a ka
tonáknak, polgárok és parasztoknak. Nem különben figyelmezteti az asszo
nyokat is miket tenniük kell. Szóval mindazokra tanít ő, miket Isten és a 
társadalom irányában tanúsítani elkerülhetetlen kötelesség.

Mind földiéihez, mind az idegenekhez irt Levelei nagy történelmi fon
tossággal bírnak. Az örményekhez intézettek közül 11 e nemben valódi 
mintául tekinthető. Lejelesebb azonban azon irata, melyet Samosata Pálhoz 
a samosata vallás alapítójához küldött, melyben ő a papságnak azt Írja elő, 
a minő föltételek mellett a nap vallásának parsisinust követő keresztény fe- 
lekezete az örmény egyház kebelébe felvehető lenne.

A görögökhöz intézett 5 levele megérdemlik, hogy egyenként szóljunk 
róluk. Az elsőben, melyet Alexius, jobban mondva Béla magyar herczeg- 
hez, Kommen Manuel görög császár vejéhez irt, az örmény egyház hitét és 
szokásait igen értelmesen f jti ki. A második magához a császárhoz volt 
intézve, ebben ő ama levélre felel, melyet Manuel Ni érzés elődjéhez és 
testvéréhez, a már ekkor meghalt Gergely patriarchához irt volt. Ebben a 
császárnak hírül adja testvére halálát és megválasztatását s kifejezi óhaját a 
görög és örmény egyházak mielőbb megtörténendő egyesülése fölött. Ugyan
csak Manuel császárhoz írta a harmadik és negyedik levelét is, az ötödiket 
pedig Mihály konstantinápolyi patriarchához, melyek mindenikóben a két 
egyház egyesítésének módjairól értekezik.

Ni erzesneu még két leveléről kell mégemlékeznünk, melyeknek egyi
két testvérének a patriárokának nevében „Jézus szenvedéséről a kereszten, 
a szí vacsora használatáról, a földi paradicsom és a bérmálás szentségéről 
írva a syrus Jakab tudorhoz intézte. A mechitaristák bebizonyítják, hogy a 
leveleknek Pétervárott és Konstantinápolyban eszközölt kiadása m yhamk 
sitva vannak.

Nicrses egyházi beszéde a mennyei hyerarchiáról, mely még ki nem 
nyomatott, igen magasztos és mesteries kifejezésekkel van ugyan Írva, de né
mileg homályos és irálya inkább görög mint örmény ; minek oka abban 
keresendő, hogy e beszéd Areopagita Dyonisius müve u5 in van Írva, me
lyet,, mint tudjuk, Sziuni István fordított örményre.

Ezekután még Sergius mávtyr életrajzát, irta meg, továbbá magyaráza -

az



74

tokát a hora canonica*hoz, Értelmezést Dávid a bölcsész által irt s a azt. keresztet 
dicsőítő beszédhez stb. Legutoljára Chrysostomus szt. János nyomán Máté 
evangéliumának négy első fejezetét kezdette értelmezni, de be nem fejez
hette, meglepvén őt a halál 1173-ik évi augustus 13-án. Nievsesnek müveit 
Zoráb János szedte össze, melyek most a párisi királyi könyvtárban a 21, 
és 50. számok alatt kéziratban megtalálhatók.

Ezen század írói közt nevezetes helyet foglal el Igaácz vartaped, Ist
vánnak a vörös kolostor apátjának tanítványa és Pahlavuni Gergely tanu
lótársa. Ennek kívánságára szt. Lukács evangéliumának magyarázatát irta 
meg a görög szt. atyák, különösen pedig szt. Chrysostomus hasonló müve 
nyomán. E mü tömött és igen szabatos irályu, miért azon ifjaknak, kik 
tiszta örmény nyelven és határozottsággal, erő és finomsággal akarnak ívni 
tanulni, tanálmányul ajáltatnak.

Sergius vártáped miután tanulmányait a vörös kolostorban elvégezte, a 
Karasitav-zárdába ment át, hol a h St u. n. katholikus levelet adta ki. Müvét 
43 prédikációra osztotta fel, melyekben Basil, Nasi ansi Gergely és Chvysos- 
tomns görög egyházatyákat követte, ö azon írók közé számítandó, kik ör
ményül a legtisztábban írtak. Izaiás könyvének értelmezését is neki tulaj
donítják, mely azonban elveszett.

Pahlavuni Gergelv patriarchasága alatt, 1157 körül virágzott Sárgávák 
vagyis a diconus János, ki Pharhnehs kerületben Arzách tartományban 
született. Müvei a következők : az örmény chronologia értelmezése össze
hasonlítva a Babyloniaiak, Asszírok és Egyptusiak krónikáival melyből 
a történelem legnagyobb kárára csak néhány töredék létezik. Ép így 
maradt fenn az örményék története is. A legtisztább haikán irályban 

írva nyolc egyházi beszéde a papság, a szentek képeinek tisztelete, a 
földrengés, Világosító szt. Gergely, a bölcsészet és Krisztus megtestesülése 
fölött. írt még könyvet, v*gy is értekezést a bírói illetőségről, melyből 
jelené g csak a czim : „értekezés a törvényhatóságok felettu van meg. Vé
gül az Ö müvei közé tartoznak az „Ajtatos imák könyve“, „Szt. hymnusok" 
és „dicsőítő beszédek* Nierses, Izsák, Mezrop, Tiridates király és Jasgerd 
alatt elesett martyrok fölött. János meghalt 1129-ik évben·

Ezen időben Őr meny hon ban még másik három vártáped élt. Egyik 
ezek közül Kanzagi Gergely, Thokager fia s annyira kedvelője a tudomá
nyoknak, hogy miként élet írói beszélik, az evést és ivást is gyakran elfe
ledte és egy alkalommal kérdezhetvén, hogy miért nem eszik, azt feleié, 
hogy neki legizletesebb ételei a könyvek. Azonban sehol sem említhetik, 
hogy δ valamit irt volna

Dávidnak, ki Aloga fia volt és Apár-nak neveztetett, kilencvenöt ka- 
gyüjtemény tulajdonittatik, mely igen csekély értékű, s minden rend 

nélkül oly nyers és zavart irályban van írva, hogy értelmét igen gyakran

van

non
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csak a legnehezebben vehetni ki. A szerző, hogy miivének tekintélyt sze
rezhessen, azt Osniai kánonjainak könyvéhez csatolta.

Sokkal jobb és tisztább irályban szerkesztette III. Gergely & bölcsész 
,,önvádlás“ című müvét, mely jelenleg is létezik és imádságokat tartalmaz.

S most ismét egy nevezetes és az örmény irodalomnak Európa előtt 
is ismeretes napszámosával találkozunk. Ezen férfiú Urhai vagy Edessal 
Máté % pap, s keresztes háborúk ismeretes történet írója, ki Pahlavuni 
paíriárchaságának első éveiben irt. Ά. szükséges történeti adatok megszer
zése végett beutazta Syriát, Örményországot és Kis-Azsia városait, a kút
főket mindenütt gondosan felkutatva, mi müvének nagy fontosságot kölcsö
nöz. így fel készülten irta a Pakradita örmény királyoknak viselt dolgait 
kezdve a könyörületesnek nevezett Ásod uralkodásával (952) és befejezve 
az 1132-ik évvel. A pontosság, melylyel Máté az események előadásánál 
eljárt és az arabok, perzsák, görögök és latinok történetére vonatkozó ne
vezetes események, melyek müvében különösen a keresztes hadjáratokra 
vonatkozólag oly nagy számban fordulnak elő, neki az általános történet
írásban oly fontosságot adnak, minővel az örmény irodalomban kevés iró 
dicsekedhetik; ö a keresztes háborúk egyetlen és nélkülözhetlen forrása. 
Meghalt 1144 körül, hinetőleg Edessa városának a törökök általi bevétele 
alkalmával. Bizonyos Gergely nevezetű pap vagy szerzetes Máténak ezen 
müvét egészen 1130-ig folytatta, irálya azonban ennek oly fejletlen és ide
gen szavakkal annyira kevert, hogy eltekintve a benne előforduló neve 
zetes eseményektől, elődének müve melói elvetendő volna.

Anii Sámuel, a pap az anii egyházhoz tartozott és tanítványa volt, 
mint ő maga mondja, a kitűnő György vártápednek. Élt 1148 körül. Iro
dalmi munkásságának eredménye a Pahlavuni Gergely parancsára irt álta
lános chtonika a világ kezdetétől saját idejéig, vagyis az 1179-ik évig, mely 
Eusebius, Chor mei s más Írókból van összeszedve. Müvében sok érdekes 
helyet idéz most jobb részint elveszett müvekből.

Klaji Nierses barátja volt Meohltar az orvos, ki Perzsa-Örmény hon 
Her kerületének hasonnevű városában született. A bölcsészet és csillagásza
ton kívül nagy jártassággal bírt a görög, arab és perzsa nyelvekben is. 
Irt két költeményt: Az égről és ennek ékességeiről, mást meg az Istenről 
és teremtményeiről. Az utóbbi kezdőbetűiből mondat keletkezik, melynek 
magyarja igy hangzik : „Mechitár az orvostól fogadja ezt Nierzes“.

„ Vigasstalás a lázbanu cím alatt 1184-ben orvosi müvet irt, miként 
előszavában említi, a vele szorosabb baráti viszonyban élő IV. Gergely 
patriarcha kívánságára. »így kívántam címezni könyvemet“ — mondja ő 
— „mivel valamint az orvosok, úgy a betegek is használhatják : ezek ok- 
tattatnak ugyanis, hogy miként gyógyulhatnak meg leghamarább és azok, 
hogy miként járjanak el a gyógyításnál“. Ezen mü egy igen hosszú érte-

**
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kezes, össze gyűjtve a regi legkitűnőbb görög, arab és perzsa orvosok mü= 
veiből, melyet negyvenhat fejezetre osztott fel. A főtárgyat, melyről e mű» 
vében értekezik a hidegláz három neme képezi: a rothasztó- vagyis pete- 
chialláz és a nem rothasztó láz, a forró- és lappangó- s végül az időszakos 
és nem időszakos láz. Ezen mii kézirata a párisi királyi könyvtárban és a 
velencei mechitáristáknál feltalálható.

Klaji utódja a patriarchiai széken unokaöcscse a daoha-nak vagy is gyer
meknek nevezett IV. Gergely volt, kit már kora ifjúságától oktatott nagy
bátyja az egyházi és világi tudományokban, a görög nyelvet pedig a görög 
udvarhoz tartozó Konstantin görög pap vezetése mellett tanulta meg. A 
legfőbb örmény egyházi méltóságra emeltetvén, a nemzeti naptárba még 
néhány ünnepet vezetett be és a már annyiszor sikertelenül maradt törek
vés érdekében, a görög egyházat az örménynyel egyesíteni, 1179-ben zsina
tot hivott össze Rom Clah-ba, Mezopotámia városába. Ezen zsinaton tartotta 
Lamproni Nierses kitűnő zsinati beszédét. IV. Gergely meghalt i 139-ben·

Irodalmi munkásságának termékeiből csak hat levele maradt fenn. Az 
elsőben melyet Kommen Manuel görög császárhoz intézett, köszönetét fejezi 
ki a császárnak, ki egy hozzá intézett levelében sajnálkozik Klaji 
Nierses halála fölött / Gergely e levelében egyszersmind ígéri, miszerint a 
görög és örmény egyházak rég óhajtott egyesülésére minden erejét felhasz
nálja. Második levelét Gergely szintén Manuel császárnak küldötte, kit 
tudósit, hogy a zsinat bizonyos feltételek alatt kész a görög egyházzal 
egyesülni s egyszersmind eme levelében a zsinat atyáinak hitvallását is 
közli. Harmadik levele Mihály Konstantinápolyi patriárchához vau ci,mezve 
ugyanazon ügyben írva és mindazon lelkészektől, kik az említett zsinaton 
jelen voltak aláírásuk által megerősítve. A többi bárom levelet Gergely 
a püspökökhöz, vartapedekhez és Nagy Örményhon zárdaapátjaihoz intézte 
a Rom-Clahban tartott zsinat összehívásakor. Ez utóbbiak között különösen 
kitűnnek erőteljes és szép irályuk által a Halpat-Kolostor szerzeteseihez és 
a Sanahiu zárda apátjához, Gergelyhez intézettek, annyira pedig, hogy a 
mechitaristák ezek szerzőjét egyenesen az örmény irodalom к lassi к us ivói 
közé számítják. Lamproni említ még egy hetedik levelet is III. Lucius 
pápához, mely azonban ma már nem létezik.

A Bar.Hebraeus-féle chronikából az tűnik ki, miszerint IV. Gergely 
költeményt is irt a syrus jakobiták ellen, mivel ezek csak egy ujjal vetet
tek keresztet és az áldozásnál savanyított kenyeret használtak. Bár-Andi ás 
jakobita eílenkölteményt irt, melyben az örményeket judaizmussal vádolta, 
mivel ezek az úrvacsoránál savanyitatlan kenyeret használtak. Mindkét 
párt később elég okos volt költnményét elégetni és magát a com pro missio- 
tól megkimélui-

Lamproni Nierses vezeték nevét atyja birtoka után nyerte, mely tar-
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sustól nehány napi járásnyira északon fekszik és Lampron várának ne
veztetik. Nierses dédapja bizonyos Ősim Volt, ki Közép·Armenia Arsach 
nevű tartományában egy kis uradalommal bírt, innen azonban, hogy ne 
'egyen kénytelen a mahommedánok uralma alatt lenni 1072-ben Konstan
tinápoly ba vándorolt ki és az uralkodótól Lampronvárát, mely később a 
Sisí patriarcha kerületéhez osatoltatott, hübérül nyerte. Itt Ősin után fia 
Hethum v. Hét hóm következett, ki Kommen Elek császártól „Sebastos" 
czimet nyert. He (huninak két fia volt, II. Ősim és Sembad, ez utóbbi örök
ségül néhány vú-v.t nyert, II. Ősim pedig az eredeti birtokot tartotta meg. 
II. Ősim K./.ji Nhu se!s patriarcha testvérét nőül vevén, ez tőle 1152-ben 
egy fiút szült, ki a keresztségben Sembad nevet nyert, midőn azonban 
nagybátyja őt 16 éves korában lelkésszé avatta, a Nierses nevet vette fel.

Fe la vallatása után Nierses, hogy magát háborít lan ul tanulmányainak 
szentel her se, Kis֊ Arméniának akkori időben irodalmi tevékenysége miatt 
kitűnő s a ,feketehegynek"-nek (Sérvlearn) nevezett kolostorába vonult, sőt 
ugyanezen okból még a neki ajánlott lám promi püspökségről is lemondott. 
23 éves korában Decha-nak nevezett Gergely patnarchától Cilicia fővárosá
nak, Társasnak érsekévé emeltetvén tartotta 1179-ben Rom Clah-ban össze
gyűlt papság előtt a már említett nevezetes zsinati beszédét. Ezen zsinatra 
Armenia minden tájairól mintegy 31 püspök igen sok vártaped és lelkész, 
nemkülönben több herczeg és más magas állású tudományos egyén gyűlt 
össze. Jelen volt ezeken kívül a syrus patriarcha követe és az albánok 
vagy ossetek püspöke személyesen. Eme nagyszámú hallgatók előtt az első 
Illés alkalmával tartotta Nierses a minden tekint then kitűnő „adenapanu* 
’yun“֊ját, vagyis zsinat· beszedet, melyet azután ama levelek felolvasása 
v övetet t, melyek egyikót a görög patriarcha irta, ki kevéssel ezen zsinat 
előtt az örményekkel való egyesülés végett Konstantinápolyban papi 
gyűlést hívott össze, a másikat pedig Kommen Manuel, kinek a két 
egyház egyesülése leginkább szivén feküdt. A kilencz kanon, melyet a 
görögök az örmények elé terjesztettek, ezeknek jóváhagyásával találkozott, 
fi. zsinat erre az egyesülés keresztül viteléhez fogott. Megegyeztek tehát 
lóban, hogy valamint a chaleedoni zsinatot, úgy azt is elismerik, miszerint 

xrisztusban két egészen külömböző természet van és a határozat tartalmáról 
Manuel császárt és a görögök patriarcha ját levélben tudatták. A zsinat kő
zetei az uban az Anatóliai zavargások által viszszatarlátván Konstantinápoly· 
m nem mehettek, s így visszatértek Rom-Clah-ba. Nemsokára ezután 
Manuel császár halálának híre érkezett a zsinathoz, mely esemény 
nysanci birodalmat zavarba és rendetlenségbe hozta.

Tizennégy évvel a Rom=Ciahban tartott zsinat után balt meg IV. 
Tengely (l 193); halála után a legfőbb egyházi méltóság betöltése miatt az 
Ír meny egyházi férfiak között pártok keletkeztek és cselszövevények kez

egészaz
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dődtek, melyekben bizcnycs egykorú író állítása ezerint ír aga Ni er ses :s 
szerepet játszott volna, ki daczára nemes származásának és kitűnő érdemei
nek sóba sem bírta keresztül vinni, hogy örményhon egyházában annak fe
jévé választatott volna. 1197-ik évben egy követség élén Konstantinapolyba 
ment békésen elintézendő ama civodásokat, melyek a görögök és örmények 
között uralkodtak, azonban itt sem érhette el a kitűzött czélt, mire 1198-ik 
év julius 17-én életének 45-ik évében meghalálozott. Galanus jellemzése 
szerint, kinek dicséretei itt némileg részrehajlást mutatnak, „Nierses méltó 
volt arra, hogy hallhatatlan neve teljes dicsőséggel a föld legszélsőbb ré 
szébe elterjedjen és erénye örökké dicsőítessék.“ („Cuius egregia virtus 
digna etc. Galani Conci). Ecclesiae Armenae cum Eccles. kom. I. 325. Le
Quien I. 1435“Л A későbbi időkben Nierses szentnek neveztetett és mint 
ilyen az örmény egy házban tisztelteik.

Nierses a XII-ik század legkitűnőbb férfiai közé tartozik, őt sokoldalú 
tudományosság, éles elme, erő- és tűzzel teljes ékesszólás teszik neveze
tessé. Müvei legnagyobb részben egyházi tartalmúak, melyek közül az ör
mény liturgiához irt terjedelmes magyarázatai, a szent írás és egyházi 
atyák könyveinek értelmezése a mechitaristák által igen jeleseknek tartatnak.

Nierses müvei közé számítandók : két egyházi beszéd Krisztus meny- 
bemenetele és a szt. lélek eljövetelének ünnepére; levél León királyhoz, mely
ben magát némely emberek ellenében védelmezi, kik őt a királynál bevádol
ták volt és levél Usgan szerzeteshez Antiochíába, melynek tartalma szerint 
a keresztények, legyenek bármily nemzetüek és bírjanak bármily külöm- 
böző szertartásokkal és szokásokkal, mindnyájan testvérek.

Legremekebb azonban minden müvei közt zsinati beszéde, melyet az 
örmény irodalmárok mint igazán mesterművei tekintenek. S valóban ezen 
tiszta és erőteljes prózát meleg lelkesültség lengi át, előadásának fője!lé
mé ebben az okadatolások s érvek meggyőző s ellenérveket majdnem meg sem 
engedő összeállítása, úgy hogya mit e beszédben méltónak tartott a megvitatásra 
vagy épen czáfolásra, ott bizonyos lehetett az elleniéi mindjárt a kezdetnél, 
hogy csatát veszített. Mert nem csak a czáfolandó tárgy egésze dőlt meg 
e széles tudománytól vezetett toll irta beszédben, hanem többnyire egy 
árva áliitásocska sem maradt kiforgatatlan.

Lamproni egyszersmind költő is volt. Legkitűnőbb müve e téren 
Klaji Nierses halálára irt elegiáj'a, mely közel ezer versszakot foglal magá
ban s nem egyébb mint egy rímelő sorokban dagályos szavakkal szerkesz
tett dicsőítő beszéd. Ennél ismertebbek egyházi énekét különféle ünne
pekre.

Nierses fordítások által is kívánta az örmény irodalmat emelni. így 
jöttek létre : az egyházi atyák, kiválólag pedig az anachoreták életrajzai kü
lönféle nyelvek irodalmából összeszedve és örményre lefordítva. Görögből



79

pedig átfordította: Լ, Caesariai András érsek értelmezéseit az Apoodypsis- 
hez. 2., A hatodik században élő konstantinápolyi püspök Eutyches érteke
zéseit a Krisztusban létező két természet külömbségéről, Latinból átfordít 
tóttá: 1., Nagy szent Gergely beszédéit és 2., ugyanennek életrajzát. Tőle 
vannak: 1., Szent Benedek szabályainak fordítása. 2., III. Lucius és III. 
Kelemen pápák ama leveleinek fordítása, melyeket ezek IV". Gergely ör
mény patriarchához intéztek volt. 3., Több uua éj szertartás átfordítása, 
melyek az örmény királyok koronázásánál szokásban voltak. 4., Több la
tin imádság átfordítása. Syrusból Zarugi szt. Jakab müveit fordította ör
ményre, melyek 10 egyházi beszédből állanak.

Az H95-ik évben Örmény hon egyházának fejévé VI. vagy Abirad 
Gergely választatott meg, ki sokszoros levelezésben állott III. Innocens pá
pával. Gergely az említett pápához levelet intézett, melyben leírván Ör
mény hon akkori veszélyes állapotát egyszersmind háláját fejezi ki az egész 
örmény nemzet nevében a római udvar azon jóságáért, miszerint az III. 
Coelestin pápa alatt II. Leo rupeuita herczeget a maynzi érsek által Ör
ményhon királyává koronáztatta. Lzen levelek csak latin fordításban van» 
nak meg.

Köss Mechitar 1180 körül irt. Született Kánzágban és a tudományok ele
meiben Davus János által tanittaték, kinek halála után Ciliciaba ment, hol a fe
ketehegy! kolostorban magát a világ zajától igen hosszú időre viszszahuzván 
egyedül atudományoknakélt. Innen szülővárosába visszatérvén a danzudi völgy
ben kolostort alapított, melyet Kedignek nevezett, mely nevet egy a földrengés 
által összedöntött sazon helyen fekvő zárda viselt volt. Mechitárnak fáradhatlan 
gondossága ezen uj kolostort az örmény ifjúság képzőintézetévé alakította, 
íörményhon minden tájairól nagyszámú ifjúság gyűlt oda, kik később az 
jrmény irodalom terén jeles férfiakká nőtték ki magukat. Mechitar mág
iáit 1207-ben a következő munkákat hagyván hátra: „A mesek könyve 
mely valamint irálya úgy tartalmánál fogva is az örmény irodalom legje- 
esebb termékei közé tartozik. Mechitár nemesük időre, de müvének be
csére nézve is Örmény hon első Aesopusa. Önzésén 190 mesét dolgozott ki, 
melyek a mese minden kellékeinek megfelelnek. 2., Corpus iuri canonici 
á civilis, melyet Istvánnak, az albánok patriarchájá iak kérésére igen nagy 
szorgalommal dolgozott ki a legjelesebb törvény tudósok iratait s különösen 
Theodosius és Justinian törvénykönyveit használván fel. 3., Jeremias pró
fétának magyarázata, melyet némelyek a X=ik zzázadban é ő Azolnignak 
;ulajdonitanak anélkül, hogy nekik sikerült volna ezt bebizonyítani. Végül 
1., Több apróbb munkát is irt, melyekről az örmény történészek emlékez
nek ugyan, de nagyobbára mind elvesztek; nevezetesebbek: 1., A Mm ér 
Éva teremtésének könyve. 2., Az orthodox hit felett való könyv. 3., Acrosticon 
egyházi ének.
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Mechitárral egyidejűleg munkálkodott OhatsaÜ и vár tápod és apát 
a Hochardzin zárdában. Született D áron ban, miért daroni- nak is nevezte-
tetett. Elsajátítván a zene és egyházi költészet ismeretét, igen sok egyházi 
éneket irt és szerzett, melyek között nevezetes az, melyet örmények
a mise kezdete előtt énekelnek. Vannak neki egyházi beszédei és egy imája 
melyet a pap akkor mond el, midőn az isteni szolgálathoz készül.

Kopár Dávid ezen század vége felé lett ismeretessé Nasiansi szr. Ger
gely egyházi beszédeinek értelmezésé által. Ő, miként а XIII-ίէ században 
élő iró, Vanagán idézeteiből kivehető Hi ob könyvét is magyarázta, mely 
azonban már nincs többé meg.

Szgewrh Sámuel, Lamproni Ni érzés tanítványa tanítójának életrajzát 
irta le. Bezárólag még Damascenes János nehány müvének fordítását is meg 
kell említenünk, mely müvek különféle bölcsészeti és istenészeti tartalmú egy
házi beszédekből állanak. Egyike ezeknek a zsidók, másika ped g a nesto- 
rianusok ellen van intézve. A fordítás bizonyos BagarÁd nevű s e században 
élő egyénnek tulajdonittatik.

Schröder szerint e században még egy más történetíró is élt, az assy- 
rus származású Mihály, kinek müveit Schröder valamely örmény keres
kedő birtokában állítja lenni, kinél azt látta is. Mihály müvei a követke
zők : 1., Az ó- és uj szövetség története. 2. Emlékiratok Örmény hon, Róma 
és Antiochia patriarchái fölött, 3,, Toldalékok a tatárok történetéhez," mely 
a párisi királyi könyvtárban megtalálható, de csak syrus nyelven. Mihály 
ezen müvei jelenleg csak örmény fordításban maradtak fenn. fGalanus II. 
153.) Mihály vallására nézve a monophysitákhoz tartozott.

az

Kiadások : Klajenzi Nierses „Jézus orti, vagy Jézus a fiú“ költeménye költői müvei közt 
kiadatott Velenczében 1830. — Klajenzi Nierzes „Edessa ostroma“ Parisban 1828 ban a követ
kező czimmel: „Panaszos hangok homeri módon írva a nagy Edessa bevétele fölött, mely 

történt az örmény időszámítás szerint az 5930k évi deczember 2 '-án egy vasárnap harmadik 
órájában.“ Ezek mellett még a következő is van: „Elegie sur la prise d‘ Edesse par Nierses 
Klajetsi, publiée pour la premiere (?) fois en armenien par le Dri J Zolirab de Constantinople. 
Klajenzi „Örményhon versekben irt története, Konstantinápolyban 1824. — Klajenzi imái a 
napnak órái szerint kinyomatott, 24 féle nyelven 1822-ben Velencében. — Klajenzi „encycli- 
cus iratai Péterváron 1788., Konstantinápojyban 1825. és Velencében az odavaló pap D. Cap- 
pelletti József latin fordításával együtt 1830 ; feltalálható ezen fordítás a következő czimü mii
ben is : ,,Sancti Niersetis Clajensis Opp. studio et labore Jos. Cappellettx. Vol. I. Venet.
1833.“ — Klajenzi „Máté evangéliumának értelmezése Konstantinápolyban 1825. — Ignácz 
vartaped „Szt. Lukács evangéliumának értelmezése“ Konstantinápolyban 1735 és 182}. — Ser
gius müvei“ Konstantinápolyban 1743.— Anii Sámuel „általános chronica ja“ latinra fordítva 
kiadatott Eusebius chronicajához csatolva Majlandban 1818. — Mechirar az orvos „Vigaszta
lás a hideglelésben“ Velenczében. — Lamproni Nierzes „a tizenkét próféta kisebb értelme
zése“ Konstantinápoly, 1826. „Egyházi beszédei-'1 Velenczében 1787. ,,Zsinati beszéde“ Velencz. 
1812. „Elégiája nagybátyja halálára Madrasban loio.. Pétervárott 17S8. és Konstantinápolyban 
1825.; és „a szentatyák s különösen az anachoreíák életrajza“ Konstantinápolyban 1720. —
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Daroni Pál ellen) Neumann szerint megjelentLamproni Nierzes zsinati beszéde (állítólagosán 
a „Historische Theologie“ című füzetes vállalat IV. kötetében és külön lenyomatban- — 
Köss Mechitár „A mesék könyve“ Velencében 1790. — Chacsadur „minden énekei és imái 
az olaszra fordított örmény lyturgiában található, mely Velencében 1826-ban nyomatott ki.

XIII. évszázad.
Általános jellemzés. Szgewrhi Gergely. Szgewrhy György. Anii Mechitár. Arisztacesz a nyel
vész. I. Konstantin. Vánágán János. Nagy Vártán. Káncági Cyriák. Malachiás a szerzetes. Fe
ketehegy! Várchán és Szgewrhy Mechitár. Karhni Jápos. Klajensi I. Jakab. Rabum Váhrám 
Erczingáni János. Musi Nierzes. Arsisi János. Orpeli István és János. VII. Gergely. Gecsárhi 

Chacsadur. Dzordzori Zachariás. Penig és a tudós Garabed.

Az örmények Nagy -Örményországban a XlIIdk században érintkezés
be jöttek a Mongolia tárokkal, kik a század elején Albániát, Georgiát és 
keleti Örményországot számtalan csordáikkal elözönlötték. Kis Örményor
szágban ellenben és a ciliciai partokon, hol a Rupenita fejedelmi család 
által a XI-dik százedban alkotott uj örmény állam terjedt, érintkezésbe jöt
tek a keresztes hadakkal és ezek fejedelmélvei,

A mily különbözük egymástól a mondott népek, azok míveltségi álla
pota, szokásaik és erkölcseik, épp oly különböző volt a befolyás, melyet 
azok a velők érintkezésbe jött örményekre, azok nyelvére és mivelődési 
fejlődésére gyakoroltak. A barbár Mongolok Kelet-Örményországban a ko
lostorokat, a tudományok ezen szentélyeit feldúlták, a szerzeteseket leöldös- 
ték, a nyílt és bévett helyek lakóit egy lábig felkoncoltak, mindent mit 
utjokban találtak felperzseltek és elpusztítottak. Temérdek irodalmi kincs 
veszett el ekkor és lett martalékává az emésztő lángoknak a kolost mokkái 
együtt, melyek köny tárai ban őriztettek.

A Szentföld elfoglalására az örmény uralom alatt állott Cilicián és 
Isaurián keresztülvonuló keresztényhadak ellenben, kiket az örmények test
véreik és természetes szövetségeseik gyanánt a hitetlenek ellen a legb-n- 
sőbb rokon=érzülettel fogadtak, megismertették az örményeket az európai 
műveltséggel, közelebb hozták Rómához és a nyugati egyházhoz.

A mily előnyösnek mutatkozott azonban ezen szövetség egyelőre az 
örményekre nézve, annál veszélyesebbnek bizonyult be végeredményében. 
A keresztesek kivonulása által vérszemre kapott pogányhadak betörve az or
szágba, annak megbukását idézték elő. Ilyen szomorúan végződtek a keresztes 
háborúk Haik országára nézve. És mintha az ország politikai bukása elég nem 
lett volna, szomorú időknek kellett az örmény irodalomra is bekövetkezniük,mely 
nem tudta többé magát a virágzás ama fokán fentartani, melyre a múlt

6
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század kitűnő férfiúdnak fenkölt szelleme emelte azt. A hanyatlás nem az ivói 
munkásságra vonatkozik, mert ez a tizenharmadik és tizennegyedik száza
dokban ép oly termékeny volt, mint azelőtt, de a termékek értékére és a 
nyelvre, melyek ez időben Klajenzi Nierzes virágzó korszakáétól messze 
hátra maradtak. Pedig mily szép számmal voltak a jeles ki astro mi intéze
tek mint Szanakin, Halpat, Kedig stb. és mily szép számmal, s mennyire 
kitűnőek keletkeztek e században is, hol ezen idők írói a tudományosságban 
és az irói nyelvben a legfényesebben kiképezhették volna magukat. Dacára 
azonban mindezeknek, dacára Ereingáui János fáradhat!an szorgalmának, 
mely által a tudós férfiak gyülhelyének is nevezett Szapuh és a Gergelyhegy 
vagy Taranali zárdákat a tudományok tárházává tette, és dacára a többi 
ezen időben keletkezett Choranasad vagyis „a sok között legidősebbл nevű 
zárdának Vanagán vagy a szerzetes János által alapittatva, továbbá a tudós 
Zachariás alapította és kormányozta szt, Táddeus és végül az Ardászban 
fekvő Dzördzor klastromoknak, melyek mindnyájan a tudományok mintais
kolái voltak: az örmény írók legtöbbjei kiképeztetésöket annyira elhanya
golták, hogy önmagukat tartották képteleneknek a tartalomra nézve is gyak
ran silány müveik szerkesztésénél az írói nyelvet használni, miért csak a kö
zönséges népnyelvet használták fél és ezt is minden ivó saját vidékének dia- 
lectusa szerint; nem gondolván meg, hogy igy az atnugv is nagyon külön
böző dialectusokat még tovább és pedig más-más irányban művelve, végre 
a nyelvnek s ezzel a nemzetnek irodalmi szétdarabolását idézik elő ; mert 
szétszakadván az összetartó kapocs, a nyelv, a nemzeti irodalmi egységben 
is mindig lazább és lazább lesz az összetartás. S valóban ha jól szemügyre vesz* 
szűk az akkori és későbbi állapotokat csakugyan látjuk, miszerint a nyelv 
ezen elkorcsosulása az örmény irodalomnak későbben bekövetkezett majd
nem egészben! alásülvedésére és a nemzet irodalmi képzettségének eloszlása és 
eldaraboltatására nagyobb befolyással volt, mint mindazon vészek és dulá- 
вок, melyeket az arabok, törökök és mongolok és más, fájdalom keresztény 
népektől is ezen

Nem csekély befolyással volt az örmény irodalom sülyedésére a latin 
fejedelmekkel és azok harcosaival való pár százados együtt!ét is. Az ör
mények megtanulták a latin és franczia nyelvet, mgismerkedtek a latin és 
franczia irodalommal, és sok középszerű könyvet azokból lefordítottak még kö
zépszerűbb irálylyal, a latinhoz tapadó, az örménynyelv természetétől 
elütő latinos stílussal 
tisztaságban.

időben a szerencsétlen ország szenvedni kényteienittetett.

miáltal a nyelv sokat vesztett eredetiségben és

korszakában, közepette a Tatárok rombolásainak és 
a keresztes hadak társaságában a hitetlenek ellen vivőit szakadatlan 
harczoknak, találkoztak mégis mind Nagy, mind Kis Örményországban férfiak,

A hanyatlás ezen



83

kik m f gok ft az irccdalomrak szentelték, nyelvünket a század korcsosodá- 
sától megóvták és a legszebb századok emlékezetét visszaidéző nyelven 
írtak.

Históriai müveik az idegen népfajokkali érintkezés által nyertek ér
dekben és sokoldalúságban. Többen megírták azon vérfagyasztó kegyetlen
ségeket, melyeket a Mongol-tatárok a fejetlenség azon korszakában Kelet* 
Örményországban a védtelen népen véghezvittek, mások pedig megírták 
az Örményeknek a nyugati keresztesekkel! béke és hadi viszonyait, és a 
véres eseményeket, melyek következtében a keresztesek a szent földet és 
a Syriában bírt fejedelmiségekot egyiket a másika után elvesztették ; má
sok végre a tudományok külömböző ágaiban tüntették ki magukat.

Ezen század íróinak eloszámlálásánál a népnyelvet használó írókra 
egészen ugyan nem terjeszkedünk ki, azonban azokról mégis megfogunk 
emlékezni, kik egyszersmind az örmény írói nyelvet is használták.

Az első iró, ki ezen század kezdete körül feltűnt a Szgewrhinek neve
zett Gergely volt, született Lampron városában s neveltetését a Szgewrha 
zárdában nyerte. О lamproui Ni érzést, kinek oktatásában részesülni szeren* 
cséje volt, a szó szoros értelmében bámulta, a miért egyszersmind őt utá
nozta is. 12C4-ben Nierzesnek a papnak, Lamproni unokaöcscsének megke
resésére, emennek nagybátyja fölött egy történelmi értékű dicsőítő iratot szer
kesztett, melyben ezen örmény egyházatya erényeit, szokásait és a fölötte 
elvonuló végzetet a leghatalmasabb ékesszólással adja elő. Gergely még kü
lönféle szt. dolgokról szóló egyházi beszédek kidolgozására is fordította mu n- 
kásságát, milyenek a Krisztus feltámadásáról, a szt. szűz menybemenetéléről 
szóló és a Keresztelő János tiszteletére irt egyházi beszédei stb. Neki tulaj
donijainak még; 1. értekezés az ékesszélásrój mely már nem létezik. 2. 
Beszéd Izaias őtvenharmadik Jelzetéről, melyből a velencei zárdában egy 
kézirat található. 3. Szt. Evagrius könyvének él te íme zése és 4. egy imakönyv. 
V égül
Náregi müveinek eiőszámlálásánál emlékeztünk meg.

Gergely az egyházi költészetben is gyakorolta magát, munkásságának 
e nemében a Keresztelő szt. János tiszteletére irt költeménye említendő meg, 
mely ezen szentnek születése ünnepén énekeltetik.

Szgewrhi György a vártáped, unoka bátyjával Gergelylyel a Szgewr
ha kolostorban egyidvben virágzott. Il79*ben Lamproni Nierzesnek, midőn 
ez az ismeretes nemzeti zsinatra Tarsusba ment, utitársául szegődött. György 
Haitonnak a ciliciai örmény királynak kívánságára Izaias próféta könyvé
hez értelmezést irt, mely tulajdonképen csak kivonat Ephrem, Chrysostomus 
és alexandriai Cyrill szt. atyák hasontartalmu müveiből. Egyébiránt ezen 
mü irálya nemes és tiszta.

Az előbbiek kortársa volt Anii Mechitár

értekezést is neki tulajdonítják némely örmények, melyről miazon

anii egyház papjainakaz
6*
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egyike, egy tudományos és nyelvekben jártas férfiú. Elveszett müvei közül 
az írók egy történelmet vagyis emlékiratot kiválólag Örményhon, Geor
gia és Perzsia ókorára vonatkozólag említenek fel; továbbá neki tulajdonit- 
tatig egy csillagászati könyvnek perzsából örményre eszközölt fordítása, 
melyről Vártán történetíró tesz említést.

Arisztaces & nyelvész, szüléiéit Nagy-Örményhonban, tanítványa volt 
Szgewrhi Gergelynek és virágzott 1211 körül. Ö a szépmüvészeteket ta
nulmányozván, ezen tárgyra vonatkozólag egy müvet adott ki a következő 
címmel : A müveket vagy a példányiratokat jól leírni, örmény zsebszótár 
is tulajdonittatik neki.

VII. János pátriárcha halála után annak helyét I. Konstantin foglalta 
el, ki Sistől egy napi járó földre és Tarsustól északra fekvő Parcerpén 
helységben Ciliciában született, és 1239-ben IX. Gergely pápától, miként 
elődei is, a pátriárkái köpennyel ékesittetett fel. Konstantin 
házat körülbelül 47 évig kormányozván, 
tott különféle kitűnő és tekintélyes egyénekkel. A történelem hat levelét 
említi, melyek közül egyiket a fentemlitett pápához intézvén, hálát mond 
a neki küldött köpenyért; a másodikat IV. Innocens pápához és a harma
dikat az egész örménynemzethez címezte ; ez utóbbit ezért irta, hogy az 
1243. évben Sis városban Ciliciában tartott nemzeti zsinaton általa

az örmény egy
ezőn idő alatt igen sok levelet vál

ni eg-
erősitett nehány fegyelmi törvényt ismeretessé tegye ; a negyedik szintén 
az előbbi Kanon-okat önként elfogadó örméuynéphez volt intézve; az ötö-

klastromok apátjaihoz azon kérdésdikben Örmény hon püspökeihez és 
megfejtését intézi, hogy vájjon a szt. lélek az atyától és fiútól származott-e? 
a negyedikben pedig arról teszi bizonyossá IV. Innocens pápát, miszerint 
az 1251-ik évben a Sisben tartott zsinatra összegyűlt örmény papság 
dogmát, hogy a szt. lélek a fiútól is öröktől fogva származik, elfogadta. 
Ezen Rómába küldött levelek eredetije elveszett, azonban a latin fordítás

ama

Rajnaldusnál megtalálható. Jánosnak tulajdonítjuk még a Sisben tartott 
első zsinaton megerősített 25 kanont is, melyek a harmadik, az örménynép
hez intézett leveléhez vannak csatolva

Ezen század írói közt nevezetes helyet foglal el Wanagan vagy 
zetes János vártáped. Született Arcah tartományban és tanulási évet alatt 
Köss Mechitár legjelesebb tanítványa volt. Tanulmányait a kitűnő Kedig 
zárdában nagy dicsérettel bevégezvén, szülőföldére visszautazott, hol a már 
említett Choronaszád zárdát alapította, mely az 6 vezetése alatt igen szép 
hírnek örvendett. Meghalt 1251 körül 70 éves korában és mint Cyriák tör
ténész említi, az általa alapított zárdában temettetett el. Müvei a kö
vetkezők: 1. Értelmezések Jób könyvéhez, melyet ő Hesyehius, Ephrem és 
más görög atyáknak, úgyszintén Kopár Dávid és István örmény íróknak 
elébb készített hasontartalmu müveiből szedett össze. 2. Ama hymnus ér*

szer-
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telmezése, mely ai örmény egyházban Krisztus meny bemenetele ünnepén 
énekeltetik és így kezdődik: Örülj. 3. Vizsgálatok könyve az ó és újszö
vetséghez. 4. Beszéd a hitről. 5. Egyházi beszéd a szt. írásról, melyet 
azonban nem lebet egész bizonyossággal neki tulajdonítani. 6. Különféle 
kérdések némely tárgyakra vonatkozólag azoknak feleletéivel együtt. 7. 
Értekezés újév napja felett. 8. Vitatkozó istenészeíi levél Konstántiu pátri- 
árcha és az örmény papság gyülekezetéhez intézve a szent léleknek az atyá
tól és fiútól származása fölött. Ezen levél elveszett, azonban tanítványa 
Cyriák abból mégis egy igen nagy és legérdekesebb tartalmú töredéket 
megmentett.

Kagy kár ránk nézve ama legnevezetesebb müvének elveszése, melyet 
Cyriák állítása szerint Wanagán a mongolok rabszolgaságából, kik őt ötven 
piaszterért vették volt meg, visszatérve a Choronászád zárdában irt volt. Ezen 
mü, a mint az egyidejű történészek müveiből értesülünk, a mongolok be
törését nyugati Ázsiába 1236-ban és különösen az ezen alkalommal Albániá
ban, Georgia- és Nagy-Armeniában előforduló eseményeket adta elő; és így 
ezen történelemben Dzsingiszkháu és utódai által Ázsiában véghezvitt ne
vezetes eseményeket rajzolta. Egy más könyvet irt az Örményországban 
tartott egyházi gyülekezetekről, melyek miután azokon az egy háznagyokon 
kívül a király és az ország világi nagyjai is megjelentek és országos törvé
nyek is hozottak, valóságos országgyűlések voltak, mely szintén elveszett.

Vánágán legkitűnőbb tanítványa volt Vr ti ki hogy egy másik ha
sonnevű örmény Írótól megkülönböztessék, közönségesen Nagy-nak nevez
tetek. Született Parcerpertben Ciliciában, virágzott 1241 körül és meghalt 
1271-ben. О igen tudományos és több nyelvben járatos volt, kiválólag a gö
rög, syrus, perzsa, héber és mongol nyelvekben. Müvei:

Általános történelem, melyet a világ kezdetével nyit meg és az 1267-ik 
évvel, azon időponttá), midőn Halton, vagy I. Hethum örmény király Cili
ciában uralkodott (1224 — 1269Л és I. Konstantin patriárcha meghalt, zár be. 
Vártán ezen müve, azon kivonatok után ítélve, melyeket Csamcseánaál ol
vasunk, a legjelesebbnek látszik az egész örmény irodalomban. Miután 
több ázsiai nyelvet igen jól beszélt, a legjobb perzsa és arabmüveket magá
nak megszerezve, azokból kiválólag az örményekre vonatkozó eseményeket 
müvénél felhasználta, melyben a korábbi időket és azok e eményeit sok
kal részletesebben írja le, mind saját idejének történetét, s különösen müve 
utolsó részleteit tanítójának Vánágánnak müvéhez igazította. Vártán ezen 
történeti müve a szt. Lázársziget zárdában kéziratilag megtalálható, azonban 
meg nem foghatni miért nines kinyomatva még most is.

Vártán további müveihez tartoznak a szent Írás több könyvének ér
telmezéséi, u. m. Լ, értelmezések a zsoltárokhoz, melyet Jánosnak Halpat püs
pökének kérésére dolgozott ki. Irálya könnyű, kifejezései rövidek és tömöt
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tek. A munka Írásánál leginkább Epiphanius és Ephrem atyákat, az örmé
nyek „közül pedig Dániel és Lamproni Nierzest használta fel. Ezen értel
mezésekben különösen pedig a LXXI és LXXXVIII. zsoltárokban ama 
nevezetes és annyiszor megvitatott dogmáról értekezik, hogy a szt. lélek a 
fiútól származik; 2. Értelmezések a Pentateuchushoz (Mózes öt könyvéhez), 
melyeket egy másik halpáti püspök és a Szanahin zárda apátjának kérésére 
irt. A Genesis (a teremtés könyve) értelmezésében az orthodox egyház taní
tását a szt. lélek származásának dogmájáról elfogadta. 3. Az énekek éneké
nek értelmezése Nyssai Gergely és Náregi Gergely, nemkülömben Ephrem, 
Hyppolit és mások után szerkesztve. Ezen munkának egy 1297-ből eredő 
kéziratát bírják a szt. Lázárszigeti Machitáristák, mely tehát a szerző ha
lála után 26 évvel íratott.

Szergius kívánságára ő azon hymnust is értelmezte, mely Gyümölcs- 
oltó boldogasszony ünnepén énekeltetik és így kezdődik : „Hervadhatlan
virág“

Vártán munkássága még tovább is kiterjed; így Luszárovios szent 
Gergely fölött igen finom irályu és erőteljes ékesszólás által jellemzett di
csőítő beszédet, továbbá a szt. írás különféle helyeire vonatkozólag egyházi 
beszédeket, s több olyan apróbb müveket irt, melyekben egyáltalában nem 
hódol a római egyház hittételeinek. A Mechitáristák az utóbbi müveket min
den ok nélkül titokban tartották.

A mesék könyve, mely szintén neki tulajdonittatik s melynek egy ré
szét a korábbi örmény írókból irta le, más részét pedig saját munkái által 
töltötte be ; az egész mü 144 mesét tartalmaz, és a következő czimmel bír; 
„A róka könyve.“ A kéziratokban pl. a párisiban ezen mesék mindnyájan 
Vártánnak tulajdonittatnak, azonban nem ugyanazon szerzőtől erednek. — 
Vártán még örmény nyelvtant is irt, mely kéziratban Konstantinápolyban 
megtalálható.

Végül Vártán három igen értékes hymnust irt, melyek az örmény 
egyházban szűz Mária szüleinek szent Joachim és Annának, a szent apos
tolok és az örmények által szentekül tisztelt örmény bibliaforditók ünnepén 
még most is énekeltetnek.

Vártán tanulótársa Cyriak vártáped Káncágban született, miért Kán- 
oá ginek is neveztetett: Kedigi nevét pedig azért kapta, mivel a jeles Ke- 
digi zárdában élt. Cyriák az örmény történelemből egy jeles irályu vázlatot 
irt Tiridates és világosító szent Gergely idejétől I. Halton idejéig, vagyis 
300-tól 1260-ig. Míg ő a korábbi események előadásában igen röviden járt 
el, ezalatt korának történetétgoly terjedelemben közlötte, minővel az örmény 
történészeiben alig találkozunk. Ezen történeti müvében kiválókig beszél a 
törökök, mongolok, és arabokról. A mongolokról hozott tudósításai igen sok 
újat tartalmaznak; mert a mongol nyelvben jártas lévén igen sok uj adatot
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szerezhetett meg müve számára, melyek valódiságát illetőleg Vártán kezes
kedik tanulótársáért.

Sokkal értékesebb volt nem csak irályra, de tartalomra nézve is a ta
tárok Ázsiában és kiválolag Örményhonban oly iszonyú pusztításokat elő
idéző száguldozásainak története, melynek szerzője egy szerzetes, a nép 
szerint Máiachiás némelyek szerint Cyriák tanulótársa volt. Malachias hi
hetőleg szintén Ani városának 1239-ben a mongolok által előidézett iszonyú 
pusztítását, hol közel az egész felnőtt férfilakosság leöletett, irta le. Ezen 
város szomorú végzetét a Malachiással egy к erű iró Cyriák az ő történeti 
müvében igen élénk színekkel festi le, s előadja, miszerint Ani eleste után 
a még életben maradt kevés számú lakosság Kaffa, vagy Theodosia, Tra- 
perunt, Asztrácbánba és más helyekre telepedett le.

Az örmény és római egyházak közötti egyesülés létesítése ellen voltak 
ezen időben Wártán, vagy Wárchán a Feketehegyizárda egyik tagja és Me- 
chitár a pap, a Szgewrha kolostorban. Az első két müvet irt, melyeknek 
következő czime Galanusnál fordul elő : Monita ad Armenios éj Refutatio 
epistolae Rom. Pontificis ad Haytonem Restem. — Az utóbbi pedig a pápának 
az egyházban való elsősége ellen szerkesztett egy könyvet. Ezen iratokat a Ro
mával! egyesülésre törekvők követői kárkoztatták.

Karchníi János vártáped ki Szűnik tartomány Karhni helységében szü
letett és a tudományok iránt kiváló szeretettel viseltetett, szintén ezen szá- 
zadbsn törekedett az irodalom bajnokai közé emelkedni. Fellépett tehát a 
zsoltárok könyvéről szóló emlékirataival. A történelemben ezen zsoltárokra 
vonatkozólag előadatik, hogy János 1251-ben Nagyörményhont keresztül 
utazván, szerencsés volt a Halpat-kolostorban a zsoltárok egy codexére talál
hatni, melyet az ugynevezet szent fordítók egyike saját kezeivel még az ötödik 
században irt le. S mivel ezen példányt vizsgálva a kezén levőknél telje* 
sebbnek találta, azt megsokszorozni és egész Őrményhoubau elterjeszteni 
igyekezett. — Tőle egy ascetikus munkát, mely utasításokat tartalmaz 
szerzetesek számára és több ájtatos imagyüjteményt bírunk.

I. Konstantin (1220— 1268) pátriárcha halála után ennek helyére I. 
Jakab emeltetett. Született Dáronban, vagy némelyek szerint Sisbeu és az 
örményektől szintén Klajenzinek, nemkülömben okosnak és tudósnak is ne
veztetett. Még mint püspök I. Koustántin pátriárcha és I. Hethum király 
által Konstántinápolyba küldetett, hogy a görög püspökök egyik zsinatán 
jelen legyen, hol ő azután az örmény egy háznak a görögökétől külömböző 
nehány szertartása fölött beszédet tartott. Jakab az örmény egyházat egy 
minden tekintetben szerencsétlen 18 évi időszak alatt erélyesen kormányoz
ván meghalt 1286-ban. Müvei a következők : LKörirat, melyet Klajenzi 
Nierzes encyclikus iratával kisért. 2., Különféle jegyzetek a szent írás és 
szent atyák némely helyei és szavaihoz. 3. Bizonyos kellem és finomsággal 
irt hymnusa} mely kisasszony ünnepén még most is énekeltetik.
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I. Jakab pátri ár eh a kormánya alatt nagy tekintélyt szerzett magának 
Urhaij vagy Edessai Fahrám, Ш. Leo örmény király (\ 269—1289) titok* 
пока, mely hivataláról rabun, vagyis mester czimmel teszteltetett meg. Ő 
a király parancsára a már egyszer Klajenzl Nerzestől megkezdett verses 
chronikát hasonlóképen versekben folytatva egészen 1289 ig haladott. „Nier- 
zes pátriárcha, ki kellemesnek neveztetett,“ — mondja Vahrám krónikája 
kezdetén, — „Örményhon történetét versekben irta meg. Leon, örmény- 
hon felavatott királya, ezen történelmet olvasván, meghagyta nekem, hogy 
azt folytassam." Yahrám chronikája tehát csak pótlékul szolgál a Nierzesé- 
hez, összehasonlítván ezeket nagyságra és tartalomra nézve. Leo király ti- 
toknoka előadja az örmény királyok történetét Cilieiábáu. Irálya rövid és 
minden tekintetben megelégedésünket előidéző. — A rab un értekezést is irt a 
szent háromság és a megtestesülésről, szintén mint maga is elöszaváb m említi, 
Leo király parancsára. Ezen iratokból kilátszik, hogy ő a szent lélek szár
mazásának dogmáját illetőleg az orthodox-egyháztól eltérő nézetnek hódolt.

Ezen időben tűnt fel még Ercingáni János az utolsó örmény egyház 
atya és végső azon írók között, kinek müvei klassikus értékűek. Született 
1271 körül Erzingában Felső-Armenia egyik városában és tanulmányait a 
Szepuhzárdában Nagy Vártán vezetése alatt végezte, kinek ő volt legkitű
nőbb tanítványa. Blusz vagy a szederjes — mert így is nevezték — János 
nemcsak az egyházi és világi tudományokat kívánta magáévá tenni, de az 
idegen nyelveket is, melyek közül a latint, mint azt Aquinói Tamás szent
ségekről irt könyvének fordításából láthatjuk, szépen sajátjává is tette. 
Beutazva egész Őrményhont és Syriát, Jeruzsálembe jött. Cilicián keresz
tül utazván, átadta neki 1. Jakab pátriárcha az iskolák vezetését, melye* 
két ez csak kevéssel ezelőtt alapított volt; később pedig a kitűnő Dzordzor 
zárdában több éven át a nyelvtant és ékesszólást tanította, miért Dzor* 
dzori nevet is kapott. Meghalt 1326=bau a Szepuh zárdában, több prózai és 
költői müvet hagyván hátra, melyek között legnevezetesebbek a követke
zők : 1. Az örmény nyelvtan értelmezése, a görög Dyonisius Trax müvé
nek mintája szerint tanítványainak kérelmére írva, kik a nevezett Szepuh 
zárdában a szt. írás tanulmány ázására adták magokat. I. Jakab pátriárcha 
kérelmére minden az örmény nyelvre vonatkozó iratot összegyűjtve, az >kat 
egy könyvbe adta ki a következő címmel: „Az örmény nyelvtant illető 
magyarázatok gyűjteményea, melyet bizonyos tekintetben a latin nyelvésze
kével lehet összehasonlítani. János ezen müvét harminc fejezetre osztotta és 
kivonatokat közöl benne Magistros (Gergely mester), Dávid, Szüniki István 
és mások irataiból. Ezen gyűjtemény, miként azt a párisi könyvtárban fek
vő kéziratból meggyőződhetünk, ma is alapul szolgál minden tudományos 
örmény nyelvtan szerkesztésénél. János ezen hasznos müvét 1293 ban vé
gezte be. 2. Csillagászati müvét Vacntang georgiai herczegnek és János
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tiflisi püspök kérésére irta 1284-ben, melyben az égi testek rendszere és 
mozgásáról oly tudományosan értekezik, mennyire csillagászat tudományának 
akkori állása megengedte. Ezen müvének egy kézirata Velencében megta
lálható. 3. Két dicsőítő beszéd, melyeket δ 1288-ban a Szepuh zárdában ide* 
jének kitűnő vártápedjei (tudorai) és papjai előtt tartott; az elsőt luszayorits 
szt. Gergely tiszteletére annak ünnepe alkalmával, a másodikat pedig az 
előbbi szt. fiainak és unokáinak ünnepe napján. 4. Egy mindenféle szabá
lyokat magában foglaló könyv, mely kiválólag azonban a lelkész։ fegyel
mekre vonatkozólag hoz legtöbb szabályt, s melyet szerzője az úgynevezett 
apostoli Kánon okból, a szt. atyák és vártápedek müveiből gyűjtött össze. 
Ezen mü több fejezetre van osztva és oly könnyű és világos irályu, hogy 
a népnyelvet közelíti meg. Ugyanazon tárgy felett egy másik müvet is 
adott ki, szerkesztve azt az örmény nép nyelvén ugyancsak a nép haszná
latára. 5. Ereingáni legkitűnőbb munkája azonban a Máté evangéliumához 
irt értelmezések folytatása, melyeket Klájenzi egykor szt. Chrysostom pél
dája szerint kezdett írni és ő 1316*ban szerencsésen befejezett. 6. Bizonyos 
örmény herczeg kívánságára fenemlitett csillagászati müvét versekbe fog
lalta és két énekre osztotta, melyek prózai müveivel együtt adattak ki. — 
Mágdávák Jakab kérelmére még másik költeményt is irt, „Az oktatások 
könyveu czimmel. — S végül még egy rimes költemény is van tőle ugyan
azon tárgyról négy énekbe osztva. — Vegyes, lantos költeményéi, melye
ket szintén felemlítenünk kell, nem minden ízlés nélkül irt énekekből, 
elégiák- és hymnusokból állanak, melyek körül az utóbbiak összegyűjtve 
az örmény rituáléba és litburgiába vétettek fel és Epiphanias, Mária meny
bemenetele, Luszávorics szent Gergely, Nagy szt. Nierzes és több örmény 
vértanú ünnepén énekeltetnek.

Musi Nlerses, kit Ereingáni tanulótársának tartanak, Lázárus, vagy 
is az apostol zárdájában neveltetett, s igen jártas volt az istenészeti tudo
mányok és a görög irodalomban. Mindamellett semmi munkát sem hagyott 
hátra. — Mindössze csak annyit tudunk róla, hogy sok kitűnő tanítványa 
volt, kik között említésre méltók Arsisi János, Niki Izaiás és Sasuni Mechitár. 
A két utóbbiról a következő században szólandunk. Araiéi János müvei kö* 
zül pedig, ki egyszersmind Ozbenger-nek vagyis lencseevőnek is nevez
tetett, mivel tizenkét évig magát a kenyértől visszatartva, csak főzött lencsével 
élt, csak egyetlen muuka, az örmény lithurgia értelmezése van kezünknél.

ά. nevezett író kortársa volt Orpell látván, Darzaisnak a Szűnik tar* 
tományban fekvő Orodnhely urának második fia és fivére az Orpelián csa
lád fejének, Szempád herczegnek. Ő 1287-ben Szüniktartomány érsékévé 
avattatván, több müvet irt, melyek között figyelmünket leginkább magára 
vonja „Szüniktartomány története“ czimü munkája ; ennek egyik másolata, 
mely a Lázárszigeti zárdában található 74 fejezetet számit. Ezen történelmi
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müvét a világ teremtésével kezdve, röviden előadja Örményhon többi tar
tományainak korábbi történetét; majd áttér Szűnik tartományára, elkezdvén 
Szizággal, kitől a tartomány nevét nyerhette, a herezegek hosszú sorát s azok 
történetét számítja elő egészen saját idejéig. Ezen munka már csak azért 
is becses lehet nemcsak előttünk, de más nemzeteknél is, mivel chronologiai 
(évszámi) tekintetben igen pontos és az ókorra vonatkozólag igen sok oly 
emlékezésre méltó dolgokat tartalmaz, melyek más nemzetek történeti mü
veiben nem találhatók. Adatait a tartomány levéltárának okleveleiből és a 
szüniki hercegek családi évkönyveiből és más hiteles kútfőkből meritette- 
Ez tehát Szüniktartománynak és hercegeinek legjobb és legpontosabb törté, 
nelme, melynek irálya azonban, elég fájdalom ! a kevésbbé sikerültek közé 
számítandó. 1775-ben Madrásban a georgiaiak és örmények egy történelme a 
következő czimmel nyomatott ki: „Az örmények és georgiaiak maradékai
nak (talán az Örményhonban hát^amaradtakj története, bizonyos Mesrop nevű 
paptól, ki Szüniktartomány Vaioc-cur, vagyis a fájdalom völgyében fekvő 
Hochocim, vagy Chochochn helységből való, az urnák 962-ik évében. A 
munka kezdetén az Orpeliánok megérkezéséről, majd Nagy szent Ni érzés és 
az örmények vitéz hadvezére Musech életéből hoz tudósításokat. Az ezen 
műben előfoiduló és az Orpelián hercegi családra vonatkozó adatokról 
Saint-Mártiu azt tartja, hogy azok Istvánunktól íratva, egykor egy külön 
müvet r képeztek; franciára lefordítván ezzel együtt az eredetit is 
Párisban 1819-ben kiadta, közölve egyszersmind a kiadás második köteté
ben saját emlékiratait is az örményekről.

Rájöttek azonban a mechitáristák Orpeü István egy hasontartalmu 
kéziratára, s e kettőt összehasonlítván, azt találták, hogy a Georgiaiak töri 
ténete Orpeli müvétől egészen különbözik Saint-Mártin egyszersmind is 
akkor hibázott, midőn Istvánnak az Ovpeüánokra vonatkozólag egy egész 
történeti munkát tulajdonított, mivel István, mint a kéziratból látható, csak 
egyetlen fejezetben beszél róluk. Ezeken kívül vannak egyes szavak és 
helynevek, melyek a Saint=Mártin által eszközölt kiadásban előfordulnak, 
holott István idejében még ismeretlenek voltak. Ezen mii szerzője magáról 
mindig a harmadik személyben beszél, holott a velencei mechitáristáknál 
lévőben a szerző magát az első személyben említi. Szintén Audall is kéteb 
kedik, váljon a georgiaiak történetét Istvánnak kelbe tulajdonitnia.

Saint-Mártin igazolására azonban szükséges felemlítenünk, miszerint 
tévedése hihetőleg onnan keletkezett, hogy ő a kitűnő La Croze-nak feltét
len hitelt adott, ki bizonyos örmény kéziratból, melyet Akoluth tanár könyv
tárából kapott meg, kivonatot készítvén, azt a következő címmel: „Az Or
peliánok történetének kivonata" és alatt szüniki István nevével Bayer Theo, 
philushoz küldötte el. Ezen kivonat kinyomatott a „Thesaurus epistolicus 
La Crozianusban III. 11. ff.



István ezen történeti munkáján kívül még három könyvet irt, me
lyek közül a két utolsó az egyesült örményeknek sehogy sem tetszett. Ezek 
elsejének, melyet Tzernárg, vagyis kézikönyvnek címzett, semmi más a 
célja, mint a chalcedoni egyetemes zsinat felállított tanait megtámadni és 
legyőzni. Galanus ennek szerzőjét Orpeli Istvánt, egy másikkal a nyolcza- 
dik századból cserélte fel. — A második könyv tartalmát egy elegia képe
zi, melyet 1299-ben irt, s melyben az ő idejében élő örmény nemzet szem 
védéséit írja le. Ezen költemény egy helyet Tsatncseán az általa irt Ör
ményben nagy történetében idézi; -Saint-Martin pedig franciára fordítva az 
eredetivel együtt közli. 
triárchához (1294--1307), kit, mivel ez az örmény nép nagy részével a 
chalcedoni zsinat tanait ünnepélyesen elfogadta, István szakadásnak tekintett, 
és valamint az ő, úgy több másoknak nevében, bántahnakkal illetett.

Istvánnak leghevesebb követője volt Orpeli v. szüniki János püspök 
Istvánnak mind az érseki, mind a hercegi méltóságban utódja. Munkáiból 
csak Dzordzori Zakariáshoz intézett két levele éj· a töredelemröl irt egy
házi beszéde maradt fenn,

1293-ban a már nevezett, és Ánávársi néven ismert vil. Gergely 
emeltetett az örmény pátriárchaszékre. Kormányzatának első évében 
egyptomi szultán lerombolván Rom-Kla városát, mely azelőtt a pátriár- 
chák székhelye volt, ö tehát székét Sziz-ben Cilicia fővárosában ütötte fel, 
miért Le-Quien atya őt szizi-nek is nevezi. Meghalt 1307-ben, a következő 
müveket hagyván hátra:

1. Uj naptár, szerkesztve a latin és görög naptárak mintája szerint.
2. Örmény martyrologium, tetemesen bővítve sok vértanú életrajzával s 
összeszedve a római, görög és syrus martyrologiumból. 3. Több hymnus, 
melyek mivel az egyházban nem énekeltetnek, nem is nyomattak ki. 4. 
Felelet Ősin örmény hercegnek, ֊és 5. egy másik II. Hethum királynak 
(1289—1293) népnyelven írva, azon tévelygésekről, melyekre sokan az 
örmények közül bonyolultak. Ezen levélben egyszersmind kéri őt, hogy fia 
IV. Leo az eretnekség kiirtására élénk buzgalommal munkálkodjék és oda 
törekedjék, hogy nemzeti zsinat hivassák össze a római és örmény egyhá
zak közötti tartós béíe létrehozása érdekében. Ezen levélből Galanus 
hoszszu töredéket közlött.

Gergely pátviárchasága alatt élt és munkálkodott Chacsadur vártáp ed 
neveztetve Gecsárhinek, mivel az A rar át tartományban fekvő Gacsárhusz- 
zárdában nevelteti. Az egyházi költészettel huzamosabb ideig foglalkozván, 
később különféle szt. énekeket és dicséreteket, úgyszintén egy elégiát is irt 
nagy Sándor dicséretére.

Az előbbinek kortársa volt Dzordzori Zacharias, árdászi püspök és az 
Arcachzárda apátja, ki, mint a történelemből tudjuk a tudományokban és

A harmadik végül egy levél VII. Gergely pá-
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nyelvekben igen járatos volt; azonban csak a már említett Orpeli Jánoshoz 
intézett levélé maradt fenn és az Örményhonban tartott minden zsinatok 
története, melyet némely történészek neki tulajdonítanak, de a mechitáristák 
előtt teljesen ismeretlen, mivel még eddig sem az eredeti, 
irat nem volt megtalálható.

Ézen században munkálkodnak még Penig és Oarabed vártápedek. 
Az első Náregi példájára több imát irt; az utóbbi, ki kldnágán, vagyis tu
dósnak is neveztetett, a múlt században élő Szérgms vártáped 43 egyházi 
beszédéből kivonatot készített. Leírta továbbá ugyanezen vártápednek és ta
nulótársai Klajensi Nierzes és Ignácznak életrajzát. Továbbá egy finom 
irályü oktatást is irt versekben az ifjúság számára.

Ezen században fordításokra is találunk és pedig ezek között első : 
Aquinoi szt. Tamás könyve a szentségekről, melyet XXII. János pápa meg
hagyására, ki a nevezett miiből egy példányt a ciliciai örményekhez kül
dött, a latin eredetiből Blusz János és Dzordzori Zacbariás fordítottak ör
ményre. 2. Proclusúak, az ismert ujp/átónikusnak könyve, mely bölcsészeti 
tartalmú, s a különféle dolgok természetéről értekezik, és 211 fejezetre van 
felosztva. Ennek örmény fordítását a georgiai után bizonyos Simon nevű 
örmény pap készítette; ezt később, a tizenhetedik század kezdetén bizonyos 
Simon vártáped átdolgozván, magyarázatokkal gazdagította.

Elszámláltuk ime a virágzó örmény irodalom bajnokait és azoknak 
munkásságát, el ama jeles müveket, melyek az örmény már hanyatlani kez
dő irodalmat e században még más népeknek egykorú irodalmával verse 
nyeztették; de fájdalom ezt csak a jelen század végéig lehetett még kitar
tani s nem tovább. A jelen században végződnek az örményirodalom boldog 
korszakai. Á mi ezentúl következik az még árnyéka sere lehet a múltnak. 
Tudatlanság és ízléstelenség vette körül az előbbi időkben annyira életre, 
való nép lelkét. Mindig ritkábbak lettek az egyének, kik Haik fiainak klassL 
kus nyelvén írni, vagy beszélni tudtak, és a következő idők írói, kevés kivétel
lel müveiket az Orményhonban divatozó tájnyelvek egyikén vagy másL 
kán írták. Csak a tizennyolcadik század közepe táján kezdődik Szebásztei 
Méchitárral valamint tudományos úgy vallásos tekintetben is uj élet az ör
mény nép között.

pedig kéz-sem

Kiadások: Vártán, a zsoltároshoz irt értelmezései, kiadattak Ászt-dékánban, 1797- 
ben, minden értelmezései Konstántinápolyban 1826-ban; „A róka könyve“, Parisban, 1825-ben. 
„Krónikái“ Velencében 1862-ben históriai jegyzetekkel. Urhai Váhrám chrónikája, mely foly
tatása a Klajensiének, kiadatott Madrasban 1810 ben. — Ercingáni János „csillagászati müve“, 
kiadatott 1792. Uj-Nachicsevanban; „két dicsőítő beszéde“ Konstántinápolyban 1737· és 1824- 
ben; „értelmezései Mátyás evangéliumához“, Konstántinápolyban 1825. — Arsisir János, „az 
örmény liturgia értelmezése“, Konstántinápolyban 1717· és 1799-Ъеп nyomatott ki. — Orpeli
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István „Tzernárgja" kiadatott. Konstantinápolyban 1755-ben. ,,Az öimények és georgiaiak ma
radékainak története“ bizonyos Mezrop nevű paptól, Madrasban 1775 vagy örmény évszámítás 
szerint 1224'ben Samir Jakab betűivel és Indiában Samir Eleázár nyomdájában, Saint-Mártin 
által franciára fordítva az eredetivel együtt Párisban 1819-ben; ,,Elégiája." 1798-ban Uj-Nachi- 
csevánban.

XIV. évszázad.
Általános jellemzés. Masguár Balázs. Niki Izaiás. II. Hethum, örmény király. Hethum a törté
nész. Szazuni Mechítár. Kancági János. Szizi Dániel. Szembad a történész. Szizi, II. Jakab. 
Kerhni János. Báli Nierzes. Jakab a tolmács. Vásenc Szergiusz. Orodni János. Dathevi Ger

gely. Ercingáni György, Colodig János. Máté. Dirádur. Barthalomeus. Névtelen fordítók.

Ani városának bevétele az örmény uralom megszűnésének és az Örs 
meny irodalmi műveltség alásülyedésének kezdetét képezte. A honfiak egy 
vésze, kik a tövök-mongol-arab pusztításokat nehéz szívvel nézték, kik fáj
dalmas könnyeket hullattak birodalmuk, édes hazájuk elvesztésén, nem 
tűrhetvén tovább a barbár uralmat, részint talán azon meggyőződésben, 
hogy kívülről könnyebben vihetnek segélyt hazájuk felszabadítására, ré
szint elnyomott vallásukhoz! hű ragaszkodásuk következtében odahagyták 
az anyatöldet és idegen tájékokon kerestek maguknak uj hazát. A hon 
maradottak pedig nem okulva még e viharuk által sem, folytatták vallási 
pártoskodásaikat, a mi mellett tudomány, művészet és irodalom parlagon 
hevertek, s nem volt egyén, ki azoknak újabb lendületet adott volna. Két 
pártot kell itt különösen felemlítenünk : az egyesült testvérek és a dáthéviek 

alatt ismeretes pártokat, melyek csak egyházi szempontból alakíttat
ván, egyébiránt a jó ízlésnek és a haikán nyelv tisztaságának megrontására 
voltak.

neve

A török hatalmának folytonos növekedése és Orményhon birtoka fö
lötti vetélkedés a török és görög hatalmakat folytonos viszálkodásban tart
ván, a mégis tettre vágyóbb egyéneket akadályozta a görög iskolák látoga
tásában, míg ellenben kiknek ez lehetséges volt, azok megbocsáthatlan ha- 
nyagságot tanúsítottak a görög tudományosság elsajátításában s így e szás 
zadban a görög- nyelv és irodalom tanulmányozása, mint az örmény irodal
mi képzettség egyik leghathatósabb tényezője egészen elhanyagoltatok ; sőt 
mi több, még a nemzet korábbi íróitól örményre fordított, görög klassiku- 
sok is használatlanul hevertek a klastromok legporosabb szögleteiben, hol ezek 
közül számtalan semmisülhetett

Az örmény írók jó nagy része tehát a helyett hogy a régi görög klas- 
sikusokat vagy a byzanciumi írókat, honnan a régi örmény írók képzett
ségüket és ékesszólásai kát szerezték meg, tanulmányozta volna: inkább más

meg.
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külföldi, szerencsétlenségül örményre fordított és az országban szétterjedt 
oly müvek ismeretének megszerzésére fordította erejét, melyek a nemzet 
nemes ízlésének és termékeny irodalmi munkásságának alásü'yedését elő
segítették. így az egyesült testvérek kiválólag a latin scholastikns iratok 
néhányat fordították örményre, melyek mivel nem nagy hatásnak voltak 
jelentéktelenek is maradtak annyira, hogy még elmeiket sem igen bírták 
fentartani. A dátheviek pedig, kik a scholastikns müveket oly lelkesültség- 
gel tanulmányozták, mintha azok a legkitűnőbb klassikusok szüleményei lettek 
volna, adtak ki ugyan némely kisebb munkákat, melyek azonban már dur
va irályuk miatt is örök feledésre méltók, mert inkább vannak az örmény 
irodalom gyalázatára mint emelésére. És mintha mindez nem lett volna 
elegendő nyelvünk és irodalmunk romlására, az örmény írók előtt eddig 
egészen ismeretlen pedáns sebolastikas irály kezdett meggyökerezni. Ily 
körülmények között nem csoda, ha az örmény irodalom mindig mélyebbre 
hágott a hanyatlás fokán, míg azt Szebásztei Mechitár valamint tudomá
nyos úgy vallásos tekintetben is uj életre emelte.

Nem sokat segítettek az irodalom és műveltség ezen hanyatló állapo
tán az ezen században fen ál ló zárdák sem, milyenek voltak a Szüníktar- 
tományban fekvő Sahugzárda, lakatva az egyesült testvérektől; az ugyan
ott fekvő Dathev zárda, hol a szüniki metropoliták székeltek, ez különö
sen nevezetes volt az itt őrzött számtalan ereklyéről, különösön pedig 
Eustbatius apostoléról, ki Arius, mások szerint pedig Thadeus 70 tanítványa 
közül volt és kinek nevéről a zárda is neveztetett; a mai Eriván mellett 
fekvő Klacorzárda, melyet Vártán a földrajzi ró a tudományok székhelyének 
nevezett. Végül Abragunzárda,szintéu tizüuikben. Kisármeniában vagy Cilici- 
ában legjelentékenyebb volt a Masguárzárda, melynek apátja volt Balázs 
ki mellék nevét e zárdától nyerte. Véle kezdjük el egyszersmind ezen 
század íróit előszámlálni.

Masguári Balázs tudtuukkal csak egyetlen irodalmi munkát végezett 
be, t. i. szí. Márk Evangéliumának értelmezését, melyet két részre osztott. 
Az első rész még nem találtatott meg, a második a kilencedik fejezettel 
kezdődik és az evangélium végéig halad.

Egy időben munkálkodott Balázszsal Izaias vártáped, ki Perzsa-Ör
mény hon Nik kerületében született s később a Klacorzárda apátja volt. 
Neki tulajdonítják .üzechiel próféta könyvének értelmezését, melyet 6 Or- 
pcli Istvánnak, Szűnik érsekének meghagyására szerkesztett volna; egy ör
mény nyelvtan írását, melyet a régibb nyelvészekből szedett össze ; az ör
mény breviárium értelmezését s más apróbb müvek szerkesztését, melyek az 
említett müvekkel együtt részint irályuk, de még inkább tartalmuk miatt 
az irodalom barátainak figyelmére méltók.

Ezen időben uralkodott Ciliciában másodszor II. Hethnm (1300 —
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1305), ki a miijén ájtatos ép oly tudományos férfin is volt, s ki IV. Ke
lemen és IV. Miklós pápákkal összeköttetésben állott és utóbb János név 
alatt a Ferencrendiek zárdájába lépett be. О néhány kisebb költeményt 
szerkesztett azért, hogy kevés tudósítást hagyjon hátra a szt. írás ama 
kódex érői, melyet ő saját használatára oly gondosan másoltatott le, ebben 
ő egyszersmind idejének egyházi és politikai eseményei közül is igen so
kat közöl.

Hallván V. Kelemen Aviguonban, hogy Cyprus szigetén (1305 óta) 
egy premontrei szerzetes Hethum, vagy mint az európaiak kimondják Наг- 
ton él, ki kelet minden viszonyait pontosan ismeri, hol mint ifjú, rokonával 
II. Hethum örmény királyival, minden háborúban, melyet ez a mongolok 
és egyptomi szultánok ellen viselt, közreműködött: ezen szerzetest Francia- 
oiszagba hivatta. Kelemen ugyanekkor keresztes háborút szándékozott in
dítani a törökök és arabok ellen, hogy a keresztények gyaláztatását a szt. 
földön megboszuija; a miért azon volt, hogy ezen céljának elérésére a mon
golokkal egyesülhessen. De hogy ezt kivihesse, oly egyénre volt szüksége, 
ki Ázsiának általában minden viszonyait és különösen a mongolokat pon
tosan ismeri. Hethum szerzetes minden iratait, valamint nagybátyja emlék
iratait is magával vitte Franciaországba, hol azok 1308-bán Hethum által 
fi an ci ára tett fordítás és kidolgozás nyomán Nikolaus de Falcone által la
tinra fordiItattak. Ezen munka igen sok a mongolok történetére és Ázsia 
föld iratára vonatkozó jegyzetet tartalmaz. Ugyanezen Hethumnak meg egy 
rövid chrónika is tulajdunittatik, melyet ő az örmény, syrus és több euró
pai történészből szedett össze s mely 1076-tól az ő idejéig terjed.

Mechitár vártáped Százunban, Nigy-Örménvhon egyik városában szü
letett, s egyike volt Musi Nierzes három legkitűnőbb tanítványainak. Ót 
az örmények legderekabb íróik közé számítják ugyan, de nem volt oly 
szerencsés, hogy müvei fenmaradtak volna, melyek különben, mint azt más 
ivókból kivehetjük, kiválólag az egyesült örmények ellen voltak intézve.

DonázÓ'· az ünnepek barátja) János született Kháncágban. О az ün
nepekről „Donabadsáru, vagyis az ünnepek oka vagy magyarázata cím
mel egy munkát irt, melyben azon okokat adja elő, melyek miatt az urnák 
ás szentjeinek különös tiszteletére az ünnepek rendeltettek. Ez azonban ε 
Mechitáristák ítélete szerint oly zavart és műveletlen irályban van szer
kesztve, hogy benne az olvasó sem hasznot, sem élvezetet nem találhat. 
Neki tulajdonítják jeruzsáiemi szí. Cyrill Katechesei-nek magyarázatát is, 
mely hogy némi tekintélyre emelkedhessen Ársáruni Grergely-nek, a hete
dik század jeles írójának neve alatt t/t^tett közzé, de a kitol semmi esetre 
sem származhatott.

Kerhuii Mechitár pátriárchaság i és V. Leo uralkodása alatt (1320 — 
1342) nagy hirt szerzett magának a hit- és erkölcstan apológiája [vádirata]
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által az örmény szerzetes, Szizi Dániel v.ártáped; született Szíz városában. 
Az említett ápologia, melyet ő a k. irály és a pátriárcha parancsára válasz
képen irt XII. Benedek egy iratára, Rómába küldetett, vagy mint mások 

_ mondják, a szerző követi minőségben maga hozta azt Avignonba, hol mi
vel Benedek már meghalt, annak utódja VI. Kelemen tartózkodott. Dániel 
ezen ápologiájának, melyet Rajnaldus az 134l-ik évhez 46 szám alatt em
lít, örmény eredetijét még eddig nem lehetett felfedezni. A vele egykorú 
írók legtöbbjei azonban azt állítják, hogy okai és bizonyításai, melyekkel 
állításait támogatta megdönthetleuek és irálya más különben is a jobbak 
közé tartozik, továbbá szintén állítják, hogy ama 117 vádpontot, melyek 
a pápai levélben foglaltattak helyesen megczáfolta.

Ezen időben élhetett Szembad a történész is, a Ciliciai örmény kirá
lyok történetének állítólagos szerzője; de ezen mü mennyire mi tudjuk, el
veszett, vagy legalább eddig még nem fedeztethetett fel.

Örmény hon egyházának fejévé 1327-ben II. Jakab választatott, ki 
Szizben született. Az örmény egyházat 14 esztendeig kormányozván, több 
zavarteljes esemény miatt székét elhagyni kéaytelenittetett, de azt 1355- 
ben újra visszanyervén, még teljes három évig igazgatta hazája egyházát. 
Meghalt 1359-ben. II. Jakab több főpásztori körlevelet irt Nagy-Arménia 
világi és szerzetes papságához, buzdítandó őket azon vállalatnál közremű
ködni, melyre az egyesült testvérek szövetkeztek.

Az egyesült testvérek feje és zászlóvivője Kerhn urának, Gergely 
fejedelemnek egyik unokaöcse, Kerhnii János volt, előbb a fenemlitett 
Niki Izaiásnak, azután a bolognai Bertalan dominikánusnak tanítványa. Ez 
utóbbitól János a latinnyelvet megtanulván, tanítványait is oktatta rá, kik 
később a fentnevezett zárdákban szent Domokos ruháját magukra véve, 
annak szabályait kezdték követni s utóbb a dominikánusok rendjével tel
jesen egyesültek. Ezen szerzetesek egyesitőknek neveztettek el, mivel törek
vésük oda irányult, hogy az örmény és latin egyházak közt szilárd és tö
kéletes egyesülést hozzanak létre, nemcsak a vallást, hanem a szertartáso
kat, hol azok eltérőknek találtattak a latinra akarták visszavezetni. Midőn 
azonban szándékuk tudva lett, a régi szokásaihoz hűn ragaszkodó, nemzeti 
szertartásait féltő nép előtt a botrányok és gyűlölet tárgyai lettek, a tömeg
től oly embereknek tekintettek, kik arra törekszenek, hogy velők született 
vallásukat feladják és Luszárovits liturgiáját a latinokéval felcseréljék.

Ezen gyanú elég volt arra, hogy az Euszthatius-zárda tagjaiban heves 
ellenpártot idézzen elő, kik azután tettel, szóval és írással erélyesen töre
kedtek az egyesült testvérek működéseit megsemmisíteni.

λ,ζ egyesült testvérek, hogy tervüket létesíthessék, minél nagyobb 
térbeli kiterjedést iparkodtak szerezni maguknak. Ki terjeszkedtek tehát 
egész Örményhoura, Georgiára és Krimmfélsziget némely helyeire, hol
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Theodosiá ban vagyis Kalifában, mely akkor a genuaiak uralma alatt állott, ne
hány zárdával is bírtak. Később azonban erősen üldöztétvén, lassanként el
enyésztek, kivéve Örményhont, hol még Galanus idejében is (lö10—1666,1 
12 városi telepitvényük volt. A kaőai egyesült testvérek ezen város éleste 
után Genuában nyertek tartózkodási helyet.

Kerhnii János irodalmi dolgozatait illetőleg, róla csak annyit tudunk, 
hogy tanítójának Bertalannak több latin munka örményre fordításánál se
gítségére volt. Kisebb iratai közül egyetlen levelet ismerünk, mélyet Gala
nus (I. 515.) közölt.

Kerhnii tanítványai között magát különösen Baohon vagy Balon Hlersee, 
ornii püspök, egy ciliciai örmény, ki azonban szerette magát latin papnak ne* 
vezni, tüntette ki. Ez VI. Kelemen alatt Francziaörszágba ment és egy 
ideig Л-vignonba tartózkodott, hol magát a latin nyelvben is tökéletesbe 
tette. Az egyedüli mü, melyet tőle ismerünk a római császárok és pápák 
Polonus Márton által irt ismeretes életrajzainak örményre fordítása. Ézen 
mü, mely mint mindenki tudja, tömérdek mesét tartalmaz, az örményeknek 
mind irodalmára, mind erkölcseire inkább ártalmasén mint előnyösen ha
tott. A fordító itt-ott a római császárok életrajzai közé a Rupenita házból 
származott örmény fejedelmek tetteit illesztette és a mü végéhez pedig 
az örmény királyok és pátriárchák évszámi jegyzékét csatolta. Ezen mü 
kézirata a Szent-Lázárszigeti mechitáristáknál található; de nem tudni váj
jon valaha nyomtatásban is megjelent-e. Némelyek még egy könyvecskét is 
tulajdonítanak neki az örmények tévedéseiről egyházi szempontból tekintve; 
ez azonban nincs eléggé bebizonyítva.

Szintén ezen időben élt az egyesült testvérek között Jakab a tolmács * 
így neveztetik, mivel nemcsak az előbb nevezett Bertalant, — kiről majd 
alább fogunk bővebben szólani — és Kerhniit segítette fordításaikban, ha
nem maga is több müvet fordított. Közülök kiválólag Aragóni Tamás do* 
minikánustói irt károm értekezés említendő, melyeknek elseje az erényekről, 
másodika a bűnös hajlamokról, harmadika pedig a jogokról és itélőszé - 
kékről szól. Ezenkívül Jakabnak egy theolögiaipolemikus értekezés is tu
laj donittatik, melyben ő Krisztus egy személyisége és két természetéről ér
tekezik, a dathevieket, vagyis az egyesitők elleneit cáfolja.

Azt hiszik, hogy Vasenc Sergius doktor is, ki 1343-ban a fentemli- 
tett arago ni szerzetes szent beszédeit fordította latinból örményre, szintén az 
egyesitökhöz tartozott.

Az egyesült-testvérek társaságának egyik legnagyobb ellensége volt 
Orodni János melléknevén Gáchig, Válánt, vagy Váchánt-vár fejedelmének 
Ivánnak fia, és Niki Izaiás tanítványa. Ö tanulmányait a KI a cor-zárdában 
végezte s felszenteltetvén, később az Ábrágun zárdába ment, hol apátnak 
választatott meg; s hová mivel igen tudós férfiúnak tartatott, híre számos
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tanulót vonzott, kik között nevezetesebb Dáthévi Gergely volt, kiről majd 
szólni fogunk, urodni müvei a következők: 1. Szt. János evangéliumának 
és szt. Pál leveleinek éftélmezései ; 2. Egy bölcsészeti tartalommal biró egy
házibeszéd; 3. Más égy házi beszédek, melyekben a szent írás egyes helyeit 
értelmezi; 4. Áristoiéles Kategóriái és „Peri Herméniás“ czimü könyvének 
magyarázata, s végre 5. Philó, zsidó író, két értekezésének fordítása. Ezen 
iratok irálya oly műveletlen, hogy János összes munkái a tudós örményeknél 
semmi becsesei sem bírnak.

János halála után, mely 1388-ban következett be, mind a tanszéken, 
mind az apáti méltóságban tanítványa, Dáthévi Gergely követte őt. Gergely 
1340-ben a többször említett Vajocor kerületben született és felserdülvén, 
az egyházi rendbe lépett és az Ábrágun-zárdát választá lakhelyéül, hol 
egyházi és világi tudományokkal foglalkozott, anélkül azonban, hogy a 
mechitáristák állítása szerint, magát csak egyben is kitüntette volna. Evek 
múlva Gergely innen Eusthatius, vagy Diíhev-zárda apátjává választa
tott meg.

Az Eusthatiusok) vagyis Dáthéviek alapítója a hihetőleg Kappado- 
ciában született Eusthatius, Arius tanítványa, s később 350-től Szebaste
püspöke volt. Eusthatius élettörténete a pártszenvedély által eltorzított alak
ban jutott hozzánk. Úgy jellemzik őt, mint valóságos képmutatót, s kiváió- 
lag szemére vetik, hogy hitét a körülmények szerint változtatta, és hü ba
rátja, N. Basilius ellen alattomosan viselte magát. De úgy látszik, legtalá
lóbb azon állítás, hogy az Eusthátiusokban Őrményhon, Paphlagonia, és 

többivel egészen ellenkezésben álló szerzetes rendetPontus téréin egy
alapított; mivel ezek erény-gyakorlataikat a ruházatban mutatták, megve
tették a házasságot és bizonyítgatták, hogy a megházasodott egyén nem üd- 
vözülhet. A katholikus isteni tisztelet és böjtök ellenébe bizonyos összejö
veteleket és böjtöket állítottak fel, melyek vasárnap voltak megtartandók. 
Garázdaságuknak a gangra! zsinat által 1362 és 1370 között vége vettetvén 
az egyház kebelébe az eusthátiusok visszatértek s később a nemzeti egyház 
követőivel egyesülve, 
lettek.

latinegyházzali kiegyezkedés erélyes ellenségeivé

Gergely mint már említettem, a Dáthévi zárda apátjává választatván, 
Dáthévmék is neveztetett s tanítványaival egyetemben kitartó ellenharco
sai voltak a latin egyház és az egyesült testvérek által hirdetett hitágaza
toknak. A kiengesztelhetetlen gyűlölet, melyet Gergely szóval s tettel hí
veibe az egyesült testvérek és általában a latin egyház ellen csepegtetett, 
halála után mindazon szerzetesekre átszármazott, kik egymásután az Eus- 
thatiuszárdában éltek. Gergely 1410-ben bekövetkezett halála után, hívei*

legnagyobb disznevet nyerte. Müvei atői a háromszor nagy, vagyis 
következők :
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1. F£ у ki гут kérdőt kbcn és feleletekben, melyet ő 1397-ben bizo- 
Ádám kérelmére irt zsidók, manichcusok, wahcmedánok és másnyos

szakadárok tévéijeiről; a teremtmények-, az ember teremtése-, az inteni ige 
megtestesülése-, a világ vége- és az utolsó Ítéletekről. Ezen könyvnek egy 
kiadása megjelent Konstantinápolyban 1729=ben, melyben a mahomedánok 
tévelyeiről szóló szakaszt a kiadó elhagyván, ennek helyére az egyesült örmények 
állítólagos tévelyeiről szóló iratát helyezte be. 2. A szent beszédek könyve, 
mely egy egész évre szükséges egyházi beszédek gyűjteményét tartalmazza. 
A munka két vastag kötetből áll, melyeknek egyikét a szerző nyári, másikat 
téli résznek címezte, mivel egyikben a télen, másikban a nyáron tartandó 
egyházi beszédek foglaltatnak. Ezeken kívül irt ó még: 3. egy könyvet ily 
cím alatt: A világi írók magyarázata, vagy könyvtára. Továbbá ő irta 4. 
az Aristákes és György által irt s az irályról szóló könyv magyarázatát. 
5. Alexandriai szent Cyrill könyvének magyarázatát, melyet 1391-ben Er- 
cingáni V. Arssengai György kérelmére szerkesztett. És végre 6. értelmezé
seket Salamon bölcsmondatai, a praedikátor, a bölcsesség könyve, az éne
kek éneke; szt. János, szt. Lukács és Máté evángeliumai ; a zsoltárok, Jób 
és Izaiás könyve- és az örmény breviarium horas canonicas-a fölött. Mig 
az örmény nemzeti egyház hívei Dáthevit égig magasztalják, addig az egye
sült örmények, nevezetesen Csámeseán és Somai nem tudnak reá elég rosz- 
szat mondani. Mi azonban kénytelenek vagyunk ezen Ítéleteket mellőzni, 
miután Gergely müveit sem kéziratban, sem nyomtatásban nem ismerjük.

Ezen század végefelé élt Ercingáni György vártáped, Dáthévi barátja, 
kitől csak a következő munkákat ismerjük : Útmutatás azon módról, mi
ként kelljen a keresztséget kiszolgáltatni és házasságot kötni. 2. Dicsbeszéd 
az arkangyalok fölött; és végre Náziansi szt. Gergely homiliáinak értelme
zése. György ezen munkái között az első bír csak némi fontossággal, mivel 
nehány szertartást tudós megjegyzésekkel kísért, kiválólag azon módra 
nézve, miként szó sott az örmény egyházban a keresztség és házasság szent
sége kiszolgáltatni. '

Györgygyel egy időben élt Gólodig János, ki bizonyos ideig, mint 
említettük, Jakab a tolmács által fordított s Értekezések az erények és bű
nös hajlamok fölött című könyvből felolvasásokat tartott. Ugyanis՜ ezen 
könyv a tizennegyedik század vártápedeinél oly tekintélyben állott, hogy 
a tanítók, mintha az az egyedüli és legjobb tankönyv lenne, tanítványaik* 
nak kezükbe adták és ajánlották, hogy szünetlenül tanulmányozzák. János
nak egy jegyzetekből álló és Izaiás könyvéről irt gyűjteményetоvábbá Areo
pagita szt. Dyoniz könyvének magyarázata és nehány kisebb irat, me* 
lyek azonban nem valami különös fontosságúak, — tulajdonittatnak.

Dáthévi tanítványai között volt egy bizonyos Máté, kitől nem ismerünk 
egyebet a Hexaemeron magyarázatánál, melyet az 1395-ben Szergius szer*
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zetes kérelmére irt. Mindazonáltal lércelyek neki a négy evangéliumnak és 

az apostolok történetének magyarázatait is akarják tulajdonítani, nem kü
lönben ötven szt. beszédet különféle tárgyakról, Evagrius müveinek fordí
tását és végre különféle dicsbeszédeket, A szt. Lázárszigeti zárda tagjai azt 
hitték, hogy Máté ezen müvei megsemmisültek. Azonban hihető, hogy 
valamint más elveszettnek tartott iratok is vagy magában Örmény honban 
vagy a messze kiterjedt örmény gyarmatokban, Ázsiában és Európáb 
fent ártották magukat, csakhogy még eddig rájok nem találhattunk. Hogy 
Evagrius müveinek örmény fordítása nem veszett el, az bizonyos, mert 
Humboldt Sándor ezeknek egy meglehetősen olvasható kéziratát Astra- 
chánban egy örménytől ajándékul kapta, mely most a berlini könyvtárban 
van letéve, a hol Neumann maga látta és megvizsgálta azt. Igaz, hogy igen 
sokféle Evagriusok léteztek, és hogy különféle örmény íróknak tulajdonit- 
tatik Evagrius fordítása és átdolgozása.

Д jelen század íróinak elő számlálását Diradur örmény doktorral zár
juk be. Noha nem tudjuk határozottan róla, mely korban élt légyen, mind- 
azáltal nehány versekben irt talányainak és két erkölcstant párbeszédének 
műveletlen irálya, után ítélve, semmi esetre sem lehet kételkedni, hogy 
ezen elfajult századba tartozik.

A már említett fordításokon kívül ezen században még a következő
ket találjuk : Bertalan latin püspök és dominikánus müvei közül: 1. Ér
telmezések a teremtés hat napjához, 2. Különféle a szerzőtől először perzsa- 
nyelven szerkesztett szt. beszédék, melyeket Perzsiában vállalt hittérítői 
utjain készített el. 3. Értelmezések szt. János evangéliumához. 4. Egy ca - 
non-у levél. A nevezett munkák a szt. beszédek kivételével, mind a latin 
eredeti után fordittattak örmény nyelvre; és pedig részint örményektől, 
kik a latinban voltak jártasak, részint magától a szerzőtől, ki az örmény 
nyelvet is beszélte. Némelyek azt is állítják, hogy Bertalan a vulgata után 
egy uj örmény biblia fordítást eszközölt volna, azonban 
került ezen állítólagos uj fordítás.

Bertalan müvein kívül örményre fordittatott még Béda Venérabihsnek 
egy munkája, mely különféle bölcsészeti és theologici mondásokat tartal
maz; úgyszintén Albertus Magnus theologiája egy névtelen által,

ezen

an

tudni, hovánem

Kiadások : Masguári Balázs, „Szt. Márk evangéliumának értelmezése“. Konstántiná- 
poly. 1836. — II. Hethum örmény király „költeményei" a bibliának Amsterdámi (1666); 
konstantinápolyi (1705); és Velencei (173З) kiadásában találhatók. — Hethum szerzetes ira
tainak francia fordítása Párisban 1529-ben ily cím alatt adatott ki : ,,Histoire merveilleuse du 
Gran Chan“. — Donáz János, „Szt. Cyrill Kathecheseinek magyarázata“. Konstántinápoly. 
:737. — Jakab a tolmács. „Az aragoni Tamástól az erények és bűnös hajlamok fölött irt ér
tekezések fordítása“. Velence. 1721, és 17,72·. — Dáthevi Gergely. „A zsidók, manicheusok



Etb. tégelyeiről, a teremtmények·, az imber teremtése-, az isteni ige megtestesülése-, a világ 
vége-, és az utolsó Ítéletről“. Konstantinápoly. 1829. „Szent beszédeket tartalmazó könyve“ 
kinyomatott Konstantinápolyban. ւ%1.

XV. évszázad.
Általános jellemzés. Chlathy Gergely. Szüniki Arhákel. Krimmi Jakab. Abaráni Mechitár. Er- 
cingáni Cyriák. Váhági V. Konstantin. Náchás Kér. János. Mezopi Tamás. Ancyrai Ábrahám 

és Palézi Arhakel. Amazi Amirdolvath- Thulguri János. Aszduadzadur püspök.

Ani városának a földrengés általi teljes tönkretétele után a tatárok el
borítva a már amúgy is pusztává tett Nagy*Örményhont, azt egészan el
foglalták; a városokat és falvakat felgyújtották, a lakosokat kardra hány
ták, míg végre pusztításaiknak a perzsák fellépése vetett véget, kik a ta
tárokat Örményhonból kiverve; azt 1742-ben magukévá tették.

Míg ezen dulások pusztiták Örményhon téréit, azalatt az örmény hon
fiak fájdalommal szivekben útra indultak uj hazát keresni maguknak, s 
egy részük Perzsiába, a másik Syriába és Kisázsiába menekült; másik rész 
ismét Georgiába, Qolchisba s a Feketetenger partjaira futott. Egyes csapa, 
tok a Kaukázus hegy bércein s hozzáférhetlen sziklái közt s barlangjaiban 
ketestek menedéket; más csoportjaik ismét Astrachanba, Achsárba és 
Krimmbe vándoroltak ; s a többiek átkelvén a tengeren Tráciába, Moldvá
ba, Oiáhországba, Orosz- és Lengyelországba széledtek el. Az Achsárba 
vándorlottak a tatárok által folytonosan háborgattatva és kiraboltatva egy 
ideig fegyverrel védték magukat, míg végre ők is, engedőimet kérve a 
genuaiaktól, Krimmbe vándoroltak ki fegyverrel nyitván maguknak utat a 
tatárokon keresztül, hol azonban szintén nem sokáig, nyugodhattak, mert a 
tatárok egyesülve a törökkel Krimmre ütöttek s azt elfoglalták. Kaffától 
Krimin fővárosától kétizben ugyan visszaverettek, de a nagyszámú ellen
ség bekerítve tartván a várost, az éhségtől gyötört és magukra hagyott ör
mények kénytelenek voltak 1475-ben éltöket biztosító teltételek mellett 
feladni azt. Honnan aztán azok, kik az esküszegő törökök gy Ilkáitól meg- 
menekedhettek Moldvába és onnan ismét Erdélybe menekültek.

Nem sokkal jobb idők kezdődtek ennél az örmény egyház életére vo
natkozólag. A Floreneben 1439-ben tartott egyetemes zsinaton megtörtént 
ugyan a római és örmény egyház között az annyira óhajtott egyesülés, mi
után a görög egyház képviselőivel kezdett egyezkedés színre sikeresen 
tettleg azonban sikertelenül befejeztetett; de az örmény egyháznak ezen a 
római egyházzal! egyesülése nem vala általános és tartós, mert míg egy 
része megmaradt a római egyház n&ellett, addig más része ismét a nemzeti
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egyház portóiadra lepett fel, s nem volt elég ama pusztítás, melyet a ta՛ 
tárcsorda a tanintézetek és zárdák leicnilolásával létesített, hanem még 
vallási pártok is egymás ellen keltek és ott is, hol különben némileg 
kálhattak volna a nemzet miveltsége emelésén, viszálkodásaik által annak 
aláhanyatlását munkálták.

, Nem csoda tehát, ha az örmény irodalom állapota e században a he= 
lyett, hogy megjavult volna, még mindig szomorúbbá vált, úgy hogy alig 
találunk felemlitésre méltó írókra. Kiket itt felemlíteni fogunk, többnyire 
tanítványai voltak az előbbi század íróinak, azonban ezen tanítványok iratai 
minden tekintetben, de főleg az irály tisztaságát és a nyelvezet helyességét 
illetőleg messze hátramaradnak tanítóik munkáitól.

A XV. század irói közt legelső Chlathi Gergely tűnik fel ; született 
Chlathban, Duroperan tartomány egyik városában és Dzerenc vagy Dzer 
fiának neveztetett. Gergely tanítványa volt a békeszeretőnek nevezett Ab- 
raguni Szergiusnak, a Szucharzárda apátjának. E zárdából v, tanulmányait 
végezve a Cibna remeteségbe ment, hol hetven éves korában, 1425-ben a 
kurdoktól. kik Armenia ama tartományába rontottak, megöletett. Gergely 
irodalmi munkássága prózai és költészetire oszlik. Az előbbiek között kivá- 
lólag megemlítendő az uj martyrologhim vagyis a későbbi idők vértanúinak 
életrajzai, mely munka egy részét képezi jelenleg az örmény nagy marty- 
rologiumnak. Költészeti munkálkodása nehány egyházi ének- és fohászra 
szorítkozik, melyek az örmény egyházban a szt. vértanuk dicsőítésére és a 
vasárnapi istentiszteletnél énekeltetnek.

Gergely kortársa volt Arhakel, szürtiki érsek és a mint mondják, 
Dáthevi Gergelynek unokaöcscse és tanítványa, ki nagybátyjának apáti 
méltóságát is az Eustáthius zárdában örökölte. О szintén prózában és 
versben irt sok munkát hagyott hátra. Költészeti munkái közt ki váló lag az 
„Ádámkirk“, vagyis Ádámkönyve című, három énekre osztott, s 1403-ban 
készített müve említendő. Ezenkívül szintén versekben irta meg Nagy szt. 
Nierzes és Luszávorits szt. Gergely életrajzát is. Prózai müvei közt emlí
tésre méltók a győzhetetlen Dávid fönemlitett definitiómak könyvéhez irt 
értelmezései, melyeket ő tanítványai kérelmére igen durva és műveletlen 
irályban szerkesztett össze. Továbbá oktató irata, melyben az egy házirend
szentségénél használandó szertartásokat adja elő. Ezen utóbbi munka, a 
mechitáristák véleménye szerint, valamint az irály, úgy arra nézve is, mit 
ők üdvös tanoknak neveznek, valamivel jobb az előbbinél, s épen ezért 
több örmény irodalmár azt állítja, hogy nem Arhakel, hanem valami más 
nevezetesebb és tudományosabb íré volna annak szerzője.

Krimmi Jakab Ercingáni Gergely tanítványa és Dáthevi követője 
szintén ezen időben élt. Müvei a következők : 1. Chronologiai (korszerinti) 
értekezés, Medzopi Tamás kérésére, de igen műveletlen irályban szerkesztve,

ezen
mun-



. Keresztelő szt. János fogantatás napja, gyümölcsoltó boldogasszony ünne
pe, Jézus születése, kereszteltetése és megfeszítése fölötti értekezések. Jakab 
evezetes arról, hogy chronoiogiai értekezésében a Julián-féle időszámítást 
asznál ja, mely az örmények és görögöknél még napjainkban is használat
án van. Még hár om értekezést irt a vérrokonság és általában a rokonság 
okairól, s végül 4. mennyiségtant pontról.

Az egyesült testvérek közt leginkább Abaráni Mechitär tűnt fel, ki a 
L·tsitseván melletti helységek valamelyikében született s első oktatását Malachiás 
зтététől nyerte, később pedig az egyesült testvérek re i.djéle lépvén, ezek- 
lek követője let*՜. Mint szerzetes be utazta Őnnényhont, Georgiát és Görög
országot azon célból, hogy a régi örmény kéziratokat összegyűjtse. 1410- 
oen irta „Az egyesült testvérek nézetei“ című munkáját, melyet több feje= 
setre osztott és mely tele vau a dáthevieket sértő kifejezésekkel s különben 
is igen műveletlen irálya.

Szintén ezen időben élt Ercingáni Cyriák, a tudós férfi is, ki korának 
,1'ói közül annyira kitűnt, hogy némely irodalmárok elég bátrak állítani, 
iogy a tizenharmadik században élt légyen. Hátramaradt prózai és költé
szeti munkái a következők: 1. Evágrmsz könyvének értelmezése, mely mun
kát, jóllehet ő azt igen előre haladt korában irta, aránylag még is igen tűr
hető irályban szerkesztette; 2. Népnyelven szerkesztett oktató tartalmú levél 
íz örmény nemzethez. 3. Oktatások a gyónás és a hit igazságai fölött, mely 
stenészeti munkában az isteni ige megtestesülése tanára vonatkozólag né* 
mely pontokat is megmagyarázott. — Az úgynevezett Cyriák-féle martyro- 
logimnot szintén ezen Cyriák szedte és szerkesztette össze.

Költeményei közül végül felemlíthetjük 
szűz meny bemenetelének dicsőítésére irt és mely az örmény énekkönyv bár
melyik kiadásában megtalálható.

Megürülvén az örmény pátriárchaszék, arra 1430-ban Váhág várából 
származott s azért Váháginak nevezett V. Konstantin emeltetett, kihez IV. 
Eugen pápa 1439-ben levelet intézett, melyben a florenci zsinatra hívta 
meg. Konstántin követei Floreneben a pápa által nagy tisztelettel fogadtat
tak és a teljes egyesülés jeléül átnyújtotta nekik annyira kitüntető decre- 
iumát, melynek örmény fordítása pergamentre irottan és arany pecséttel 
allátva mai nap is a florenci könyvtárban őriztetik. Konstántin ugyanazon 
évben halt meg, melyben a nevezett florenci zsinat összehivatott és csak 
két levelet hagyott hátra, egyet Náchás, Amidai püspökhöz, és egyet Szer- 
gitt s vártáped, Kaffai vikáriushoz intézve, mely utóbbi a florenci zsinat aktái 
közt latin fordításban található.

Ezen század írói között nevezetes állást foglalt magának a már em
lített Náchás Baptista, amidai pü -pök, ki Bidlisben (előbb Páches, fekszik a 
Duroperan tartományban^ született. Náchás számos prózai és költészeti

hymmist, melyet a szentazon
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munkákat hagyott hátra, melyek közül az elsőbbek az egyesült örmények
nek egyátalában nem tetszenek, mivel az amidai püspök a latin egyházzal! 
egyesülésnek és a ehalcedoni zsinatnak ellensége volt.

Ugyanezen időbe helyezik némelyek a Vasparugán tartomány Alovid
V. Agovid várában született Medzopi Tamást, a dátheviek kitűnő tanítványát 
és a Duroperau tartományban fekvő Medzopzárda apátját is. Hátrahagyott 
müvei, mint; 1. Az Örményhont pusztító Tamerlan története, mely igen 
érdekes müvéhez Tamás még több, az örmények történetére egészen 1447-ig 
vonatkozó emlékiratot csatolt, 2. értelmezések Dániel próféta könyvéhez, mely 
igen értéktelen és rendnélküli munka, 3. az ő idejében élő tudósok leveleinek 
gyűjteménye és végül 4. az utolsó kenetnél használandó imák fordítása a gö
rög és lómai rituale nyomán, — nem a legszebb irálylyal bírnak.

Ezen évszázad közepe táján ólt Örmény hon ban még két igen közép
szerű költő; egyik az Ancyrában született Abrahám volt, ki Konstantin ápol y- 
nak a törökök által 1453-ban eszközölt bevételét, melynek ó szemlélője 
volt, Elégiában énekelte meg; ezen valamint költészeti, úgy történelmi te
kintetben is jelentéktelen terméke az örmény iridalomnak francia fordítás
ban kozöltetett. Abrahám, miként költeményéből látható az örmény nemzeti 
egyház buzgó követője volt; legérdekesebb ránk nézve azon állítása, mely- 
szerint a görög fővárosnak, Konstántinápolynak elfoglalója több aneyrai ör
mény családot erőszakosan telepített le a törökbirodalom ezen uj fővárosá
ba. Az említett két költő másodika Palesi, vagy Pachesi Arhakel, Dzerenc 
Gergely tanítványa volt, ki hasonlólag ugyanazon tárgyról, mintáz előbi egy 
Elégiát irt. Leitta azonkívül Jozafát életét versekben ; ódát irt az állatkör 
csillagzatáról és végül az egyházi énekek és dicsőítő dalok egész gyűjtemé
nyét szerzetté.

Azon író, ki a jelen és múlt nehány évszázad irodalmi munkásai kö
zött kiváló figyelmet és becsülést érdemei, Amazia helységéből származott 
Amlrdolváth orvos, a keleti nyelveknek és régi írók kitűnő munkáinak 
mély ismerője. Hosszas utazás után Konstántinápolyba, innen pedig Philip- 
popolisba ment, hol 1476-ban orvosi Encyklopaediáját irta meg, melynek 
„Haszontalan a tudatlanoknak“ címet adott. Ezenmü két vastag kötetet ké
pez. A bevezetés gyógyászat eredete- és történotéről szól, az első kötetben 
az orvostan öt főágáról: az élettudomány- (Physiologia/ a kórtan- (Patho* 
logia), a kórjeltan- (Semiotika), a nedvtan- fHygienia) és a gyógyászatról 
(Therapeutika) értekezik. Es mivel nála a betegségeknek csak két oka van 
a meleg és hideg, a gyógy tanról szóló iratát is két részre osztja, melyek
nek elsejében a meleg által okozott betegségeken segítő gyógyszerekről, a 
másodikban pedig arról értekezik, hogy a hideg okozta bajok miként gyó· 
gyitandók. A második kötet némileg hosszas szótárt tartalmaz az első kö
tetben előadott orvosi szerekről. Esen kötetben inig két értek iz-is vau né
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mely eledelek természetéről és elkészítéséről, melyek majd táplálékonyak, 
majd ártalmasak Lehetnek. Mindkét kötet tömve van a legkitűnőbb régi 
arab, assyr, görög és örmény orvosok velős mondatai és ítéleteivel. A mü 
irálya a mechitáristák véleménye szerint egyszerű és könnyen értfcető, 
nyelvezete pedig az örmény írói nyelv.

Végül ezen évszázad íróinak sorát Ihnlguri János szizi pátriárchával 
(1489—1525), ki több költeményt irt és Azduadzadnr vagy Deodatus püs
pökkel zárjuk be; ez utóbbi néhány történeti emlékiratot hagyott hátra da
chas Iván János életéről; azonban e két író munkái egyáltalában nem ér
demelnek valami kiválóbb megemlítést.

Kiadások: Chlathi Gergely, „Uj martyrologium“, Konstántinápoly ւքօծ. és 1730. — 
Arhákel „Ádámkönyve“, Konstantinápoly 172г. — Ercingáni Cyriák Hymnusai az Énekkönyv 
bármelyik kiadásában. — Abrahám, Konstántinápoly elégiájának francia fordítása a „Nouveau 
Journal Asiatique Bore“ által adatott ki, Mars 1835.

XVI. évszázad.
Általános jellemzés. Achtamar Gergely, Szalamási V. István. Szebasztei Thaddeus. Dzárí Já
nos és Gecbii Lukács. Szebasztei I. Mihály. Tokáti Abagár. Dsulfai Azária és Anthebi

János, Pachasi Balázs.

Míg a szabadságától magfosztott Örményország területén a felgyújtott 
helységeiben a tatárok, perzsák és törökök civakodtak egymással e termé
keny s a természet minden kincseivel megáldott ország elnyerhetése ért ; 
mig II. Szelim török szultán pusztító és féktelen csapataival Örményhon 
nyugati részét elfoglalva, azt török földdé tette és török hatóság alá helyez
te, lerombolván benne mindazt, mi a művelődés előmozdítására szolgálha
tott volna: az iskolákat, zárdákat és könyvtárakat; s mig a perzsák tö
rekvése keleti Örményhon elfoglalásában minden tudományos munkálko
dásnak véget vetett: azalatt a hazájukból menekült honfiak, kiknek egyré- 
sze már az európai tartományokban hazát talált, egy része pedig még min
dig vándorolt, megtöretve a szenvedésektől és zaklattatástól, s elhanyagol
taivá a hosszantartó harci idők miatt, uj hazájukban mindenekelőtt csak 
anyagi szükségeik fedezhetésére szorítkoztak. Innen van, hogy alig létezik 
század, mely oly kevés írót tudna irodalmunk mezején felmutatni, mint 
épen ez. Van azonban valamimégis, mely e századat nevezetessé teszi, s mely ar. 
ra mutat, hogy nemzetünkben bármily nyomasztó körülmények között sem al
szik ki a tudományok iránti szeretet. És ez a könyvnyomdászat felállítása 
az örmények között 1535-ben Abagar gondossága által, ki Velencének azon
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nevezetességet szerzetté, hogy első volt, hol örmény nyelven s örmény be
tűkkel könyv nyomatott ki. Később 1584-ben Rómában szintén örmény 
nyomda állíttatott fel.

Első iró, kivel ezen században először találkozunk Vántó szigetén
fekvő kitűnő Achtamár-zárda pátriára bája, vagy érseke, Gergely, ő tíz 
költeményt bogyóit hátrá háromféle nyelven u. m. örményül, perzsául 
és törökül, ezen költemények állítólag az úgynevezett makkaroniféle 
nemekben volnának szerkesztve.

Ezen század közepén V. István, Őrményhon pátriárehája, tette magát 
ismeretessé, ö Salamásban, Perzsa-Örmény hon egyik városában született és 
Konstántínápolyban neveltetett fel; tanulói ideje alatt igen sok keleti és 
ny.ugoti nyelvet tett sajátjává, mi mellett azonban a tudományokat sem ha
nyagolta el. Be végezvén tanulmányait, keresztül utazta egész Európát és 
II. Pál idejében 1545-ben Rómába ment, honnan két évi időzés után Né
metországba utazott és V. Károly császárnál kihallgatásban részesült. Tőle 
csak egyetlen pásztori levél maradt hátra. Némelyek neki szt. János evan
géliumának értelmezésit és egy bevezetésül szolgáló éf tekezést a négy evan՝ 
geliumról tulajdonítanak. Ezen utóbbi magának a szerzőnek perzsa fordi<= 
fásában is létezik.

Istvánnak kortársai voltak : Szebásztei Taddeus, ki népnyelven irt 
élegiát hagyott hátra, melyben korának szomorú eseményeit énekli meg; 
irt továbbá több apró költeményt is, melyekben a versszakok felváltva majd 
örmény nép՛ majd török nyelven szerkesztvék.

Dzári János, ki Nagy-őrményhon Dzár helységében született. Ö az 
általa keresztül élt század szomorú eseményeit irta le prózában ; és végül

Ohorzen vagy Oechl Lukács, a szt. és világi tudományokban jártas 
férfiú. Lukácsnak több tanítványa volt, kik közül Urhai vagy Edessai 
Szerápion Ecsmiadzini pátriárcha és Gárini vagy Erzerumi Minász (1627 
— 1633) Szizi pátriárcha lettek nevezetesekké. Mmásztól azonban nem ma
radt ránk egyéb irat, mint egy rimes versekben szerkesztett naptár és né
hány értekezés a fölött, hogy a hymnusok az örmény egyházban mikép 
éneklendők

István halála után a pátriárcha։ méltóságot 1547-ben Szebásztei Mi
hály nyerte el, kinek irodalmi munkái közül csak két IV. Plus pápához 
intézett levele maradt fenn, melyekben ő az örmény nemzet neveben tisztele
tét és engedelmességét nyilvánította a szt. szék és a római püspökség irá
nyában. Ezen levelek örmény eredetije még eddig nem találtatott meg.
Latin fordításban található Rajnäldus és Le-Quien-nél.

az örmény nyomdászat alapítója, született Tokaiban,

vei'B-

Ábágár,
Kis-őrményhon városában. Mihály pátriárchátói f!547 —1556), kinek 
titok пока volt, 1563-ban Sándor örménypap kíséretében mint követ 
küldetett Rómába, hol bemutattatván IV. Plus pápának, ettől azon 
megbízást kapta, hogy egy munkában adja elő az örmények hitét és szer»֊
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tartásait. Á bégár ezen müvét, melynek csak latin fordítása maradt fenn, 
elkészítvén, azt a pápának ajánlotta. Ezen kívül Ábágár hosszas idézését 
Rómában az örmény betűknek, melyeket a pápa parancsából bizonyos né
met egyéniség me'^zett. öntésére használta fel. Innen Velencébe ment, hol 
1565 ben a zsoltárok könyvét fametszetekkel ékesítve saját felvigyázása 
alatt nyomatta ki. Ez volt az első könyv, mely örmény nyelven és betűk
kel adatott ki.

Dsulfai Azaria, Sziz pátriárchája, csak néhány Xlii. Gergely és V. 
Sixtus pápához intézett levelet és egy orthodox hitvallást hagyott hátra ; 
Anthebl János, szintén sz'zi pátriárcha (1602—1627) pedig némely emlék
iratokat, melyekben a szizi páíriárchaságnak, úgyszintén Gárgári Péter ne
vű ellenének, ki véle egyidejűleg szintén e méltóságot viselte, történetét 
adja elő.

Az örmény irodalom terén szerzett érdemeiért e század végén neve
zetessé lett Basil, a Páges vagy Páles tájékán fekvő Amerdoluzárda apátja, 
honnan egyszersmind Pálosi nevét is nyerte. Basil belátván, hogy Ör - 
ményhonban már régóta el van hanyagolva a nyelvészet és költészet kellő 
ápolása, nem különben parlagon hevernek a bölcsészeti és mennyiségtan! 
tudományok : legelsőkben is az ily tárgyban legjelesebb örmény és görög 
irók müveinek tanulmányozására fordította minden törekvését. Megismer
kedett Porphyrius, Dionizius Trax, Dávid a győzhetetlen s mások munkái
val, melyekben mint Arhakel történész előadja, egy sort sem mellőzött el 
a nélkül, hogy azok értelmét ki nem fürkészte volna. így kiképezve magát 
a tudományokban, tanítóul lépett fel és 1589-ben az Amerdoluzárdában isko* 
lát alapított, melyet a legjobb Örmény klassikusok kézirataival gazdagított. 
Ezen kollégium idők folytán a legjelesebb örmény iskolák egyike lett. 
Ide gyűlt össze ugyan is az örmény ifjúság virága, kik itt aztán a nyel* 
vészét, költészet, zene, bölcsészet és mennyiségtanban nyertek kiválolag ok
tatást. Még jelenleg is kitűnő ezen iskola a zene szorgalmas mivelése te
kintetéből.

Basil számos tanítványa között, miként a következő században láb ՜ 
fogjuk, leginkább Moghi Nierzes tüntette ki magát, ki a költészet és nyel
vészetben még tanítóját is felülmúlta. Jóllehet Basil semmi irodalmi értékű 
munkát sem hagyott hátra, még sem hagyhatjuk őt az örmény irodalom 
történetében említés nélkül, mivel ő ennek terjesztésében annyi érdemet 
szerzett magának és neve valamint tanítványai előtt az ecsmiadzini kollé
giumban, úgyszintén a konstántinápolyi pátriárcha-iskolában, miként alább 
látni fogjuk, igen ismeretes volt.

Végül a tökéletesség kedvéért még egy francia regény fordítást is 
meg kell említenünk, mely 1581-ben örményre áttétetett és jelenleg a párisi

**
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királyi könyvtártan kézilattan található. CVme errtk : , Faris a lovag 
és a szép Vienne“.

Kiadások: „A zsoltárok könyve“, Velencében 1565-Ъеп Abgár által. Szebásztei Mihály 
„levelei“ Rajnaldus ée Le-Quien által latin fordításban találhatók. 1564.

XVII. évszázad.
Általános jellemzés. Baiburti Gergely. Móghi Nierzes és István. Kothani III. Mózes. Vsán 
Melchizedek. Achpagi I. Fülöp. Dsulfai Simeon. Karhni Simeon. Dsulfai IV. Jakab. István a 
lengyel. Taurisi Arachiel. Eriváni Ozgán. Vánánti Máté. Vánánti Lukács. Kaffai Marceos. Je
remiás. Szergius. Mózes. Cielebi Jeremiás. Cielebi Komidás. Hunanean Vártán. Nerzesevits Az- 
duadzadur. Basil. A gob János. Colod János. A konstántinápolyi pátriárcha-iskola tanítványai.

A mennyire súlyos és szenvedésekkel tele volt ezen évszázad, a törö
kök és perzsák által bitorolt Örmény honra és az ott hátra maradt honfiakra 
nézve, annál több balzsamot nyújtott ez a hontól elszakadt és hazát kereső 
örmények heggedni nem akaró sebeire. Európa tart0mányai tárt karokkal 
fogadták e töredékét azon nemzetnek, mely nekik a vad népek ellen oly 
sokáig védbástyául szolgált; s nem csak hazát adtak neki, hanem több ne
vezetes kiváltságokkal is ajándékozták meg. így Danilovich Լհօ Lemberg 
felépítője, ki már 1270-ben hozta az örményeket Galíciába, 1280-ban saját 
nemzeti tanácsot engedményezett nekik ügyeik kezelésére, mit III. Kázmér 
lengyel király megerősített és József császár az ott letelepített németekével 
1780-ban egyesített.

Az erdélyieket, kik a Moldvába ütött törökök és ama kényszerítés 
elől, Hegy vallásukat a keleti egyházéval felcseréljék, 1669-ben mintegy 
háromezer családban egyesülve Erdély és Moldva közti havaso dba vonul
tak, 1672 ben I. Apafi Mihály Erdély fejedelme vezette be, s nem csak 
J&besfalvát engedte nekik lakhelyül, hanem különféle szabadalmakkal és 
kiváltságokkal is megajándékozta. Több család Gyergyó-Szt.-Miklóson, 
CeiksSzépvizen, Besztercén, Görgény-Felfalun, Petelén, Gyulafehérvárit s 
más helyeken telepedett meg. II. Apafi Mihály 1696-ban megengedte, 
hogy saját nemzetiségükből választhassanak főbirát maguknak. Majd Nagy 
Lipót császár engedelmet adott Szamos Újvár építésére s ekkor küldetett 
Verzár Oxentius is Rómából mint apostoli helyettes és felszentelt Aladi püs
pök Erdélybe az örmények lelki ügyeinek vezetésére.

Nem kevésbbé kedvezett a 17-ik század az örmény népnél az irodalmi 
miveltség főközegének, az iskolaügynek felvirágoztatásában is. Most m inde« 
ntitt iskolák alapi Itattak, melyek az irodalom felvirágzására nagy befolyás-
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sal voltak. Nagy tekintélyben állottak ezek között azon kollégiumok, me
lyeket a jelenleg Orosz örményben Sorhoih és Akulis helységeiben alapí
tottak; nemkülönben az 1629-ben Erivánban alapított, de később Ecsmiád- 
zinba áttett iskolák is. Legjelentékenyebben hatottak azonban a jobb ízlés 
gerjesztésére az örmény ircdalemban és az örmény, valamint általában a 
keleti nyelvészet meghonosítására Örmény honban a VIII. Orbán pápa által 
1623-ban alapított Propaganda vagyis hittérit ő֊társíilat és végül a lembergi 
örmény érseknek a római egyházzal 1652-ben történt egyesülése emlékére 
VII. Sándor pápa által Lembergben 1662-ben alapított papnövelde, melyet 
egyszersmind a propaganda fiuk osztályának is lehet tekinteni.

De az örmény irodalom terjesztését a bültartományokban letelepült 
örmények fáradozása által keletkezett nyomdák segítették elő legjobban · 
Ilyenek voltak a velencei és római nyimdákon kívül: a hmbergi 1616-ból 
a májlandt 1624-ből; a párisi 1640-ből; a dstdfai és livornoi 1640-ből; az 
amsterdámi 1660-ból; a konstántmápolyi 1677-ből; a lipcsei, melyből tud
tunk kai csak egyetlen munka: Akoluth örmény Obediása nyomatott ki, 
1680-ból; a pádaai 1690-ből; s végül a márseillei 1670-ből, mely Ozgán 
püspökjáltal Amsterdámból tétetett át. A márseillei örmények, ugyanis, kik 
magukat Ozgán püspökkel egyetemben az örmény nemzeti egyházhoz tar
tozóknak vallották, súrlódásba jöttek az egyesült örményekkel, kik a Pro* 
pagandában neveltettek és a márseillei püspök e miatt kivitte, hogy az 
egyesült örmények nyomdája bezáratott. Ez később XIV. Lajos parancsára 
1683-ban ismét kinyittatott ugyan, azonban az így megsértett örmények 
azt kívánták, hogy a további kellemetlenségek megszüntetése végett nyom
dájuk ismét Amsterdamba tétessék át. Ezen nyomda a szent Lázárszigeti 
nyomda felállításáig a legjelesebb volt, nem csak a kinyomatott munkák 
száma, de a betűk csinossága és a munkák hibátlansága következtében is.

Dacára a kedvező politikai körülményeknek, melyek között mive- 
lődésüket munkálhatták, s a segédeszközöket, melyekkel az örmények iro
dalmi műveltségüket nagyban elősegélhették: az irodalmi képzettség 
században kivált a jó ízlést illetőleg aránylag még is nagy hiányokat 
tatott fel. Miként'a német írók a tizennyolcadik század elején és előbb a német 
nyelvet francia és olasz szavakkal keverték, úgy rontották az örmény írók 
is a jelen században a tiszta haikán nyelvet idegen szavak és szólásmódok
kal. Csak nehány iró volt az, ki magát eme rongáló divatkortól vissza 
bírta tartani.

ezen
mu-

Ezen század írói között legelőször Baiburti Gergelyíyel találkozunk, 
ki 1603-ban az ottoman (a török) uralkodóknak Ozmántól egészen II. Sze- 
lim szultánig terjedő genealógiáját szerkesztette. Ama müvek, melyeket 

örmények a törökök történetére vonatkozólag írtak, a török birodalom 
történetíróinak sok használható adatokkal szolgálhatnak.
az

ezek egyáltalár



bap nem mellőzendők, mivel az örmények, mint kereskedők, üzletvezetők, 
tolmácsok és váltóüzérek igen közel állottak a divánhoz (így nevezik a 
török udvari tanácsot,) s igy a török udvarnak viszonyait is igen jól is
merték.

Nevezetes helyet foglalt el a költészet terén Mogi Nierzes, Pálesi Básil 
legkitűnőbb tanítványa, ki azonban költészeti törekvéseivel az egyházi és 
világi tudományok tanulmányozását kapcsolta öszze. Ő tanulmányait az 
Amerdoluzárdában kezdette meg, honnan később a Vantóbau fekvő Lim 
szigeti zárdába ment át, hol több ifjat egyesítvén, őket az igazi erkölcs- és 
bölcsészettudományokra oktatta. Ni érzés tanulótársai kérelmére 1622-ben 
Jeruzsálem városának Szaladin által eszközölt bevitelét egy szép elegiában 
énekelte meg, mely keletkezése idejében annál feltűnőbb volt és annyival 
nagyobb hatást tett, minél hosszabb idő óta volt elhanyagolva a jó ízlés nem 
csak a költészetben, hanem a prózai tiszta nyelvet illetőleg is. Ezenkívül 
Ni érzés Mária menybemenetelére dicsőítő költeményt is irt, melyben egy
szersmind a szent szűznek egy kitűnő képét említi meg, mely a szent lélek
ről czimzett zárdába volt.

E dicsőítő költeménynek azonban Nierzes csak az első pár versét irta, 
melynek irálya a költő finom ízlését és nagy költészeti jártasságát tanúsítja. 
Az utolsó részt Nierzes egyik tanítványa, István szerkesztette, és pedig oly 
hosszadalmasan, bogy könnyen felisn érhetni, miszerint a munka nem egy 
és ugyanazon toliból eredt.

Az örmény pátriárchai méltóságot 1629-ben Hl. Mózes nyerte el, ki 
Szün ikíartomány Kothán kastélyában született. Mint pátriárcha levelet inté
zett VIII. Orbán pápához, melyben köszönetét és tiszteletét nyilvánítja mind
azokért, miket a pápa a propagandának nevezett kollégium felállítása által 
ae örmény nemzet hasznára tett. Mózes, ki 1633-ban halt meg, mindvégig 
egyesülve maradt a római székkel. Az örmény irodalomtörténetben ő kivá- 
lóiag a már említett Sor hot hi^ akuhsi, ecsmiádzini iskolák alapítása által 
nyert érdemeket és az által is, hogy a szí. Jánosról címzett zárdában Ör
ményben minden részéből a tanulni vágyó ifjúságot összegyűlvén, ezeknek 
tanítását és nevelését eme kor legjelesebb tanáraira bízta.

A meghalt Mózes pátriáiéba utódjává 1632 ben 1. Fülöp választatott 
meg. Ő minden gondját arra fordította, hogy elődjének ösvényén haladva, 
az irodalmi képzettséget népe között minél jobban elterjessze; s csakugyan 
alig emeltetett a pátriárcha székre, már is az ecsmiádzini kollégium vissza
állításán és megnagyobhitásán fáradozott, mi megtörténvén, ide még két 
tanári széket alapított, egyet a nyelvtan, és egyet a gondolkodástan számára. 
Ezen fáradozásai által nyert érdemeiért említjük őt is meg az örmény iro
dalom történetében, mert különben, mint látszik, ő maga semmit sem irt. 
Az ecsmiádzini zárdaiskola legtehetségesebb tanítványait azonban e pátri-
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cha a tanárokkal egyetemben folytonosan ösztönözte az írásra, de к ülö- 
ösen több bölcsészeti és történelmi munkának más nyelvekből, kiváló tág 
edig a latinból eszközlendő fordítására. Ezen iskola legismeretesebb tanára 
iromalli Pál, az örmény nyelv legalaposabb ismerője volt.

A Mózes által alkalmazott tanárok egyike Vsáni Melchizedek volt, ki 
z Araráthtartomány Vsánhelységében született, s tanítványa volt a Lim- 
sigeti zárdába átjött Mogi Nierzesnek. Melchidezek a tudományokat any- 
yira szerette, hogy Arachiel történetíró tanúsága szerint gyakran a lábú
id kedvéért még enni is elfelejtett; sőt beszélgetni is csak akkor szere
st! másokkal, ha valamely tudományos tárgyról vitatkozhatott. Mintegy 15 
vi időszak alatt ama tudományoké kívül, melyek akkor az örmény kol- 
egiumokban taníttatták, a legjobb, egyházi és világi klassikus írókat ta- 
ulmányozta; s midőn így megrakodva a tudományok gazdag kincseivel, 
césőbb Eesmiádzinba ment, Mózes pátriárcha a bölcsészeti tanszékkel ki- 
íálta meg őt, melyen azelőtt már a szent Jánosról címzett zárdában is oly 
zép érdemeket szerzett magának. Az írók, kiknek müveit előadásánál fel* 

о asznál ta, Porphyrins, Aristoteles, в más nevezetes bölcsészek voltak, ki= 
cet tanítványainak felfogásához mérve, naponként magyarázott. Jóllehet 
VIelchidezek semmi irodalmi értékű munkát sem hagyott hátra, mégis az 
jrmény irodalom történetében ő megemlitendő azon érdeméért, hbgy a leg- 
udósabb örmény férfiak, kik ezen század irodalmában oly jelés helyet fog
ainak el, legtöbbnyire az ő iskolájából kerültek ki. Melchizedek meghalt 
1631-ben Erivánbaú.

Melchizedek kitünőbb tanítványai közé tartozott Dsulfai Simdn, ki 
césőbb mesterének utódja lett a gondolkodástan és nyelvtan tanári székén,
։ ki mint némelyek állítják, Eriván püspöke is volt. Simon „Örmény nyelv- 
-anát, melyet régibb nyelvészek alapján irt, a költészettől szerkesztett ér
tekezésével és Aristoteles s Porphirius nyomán összeállított gondolkodás-tátid
dal bővítette. Simon Tokáiban halt meg 1657-ben, hová Erivánból praedi- 
cálás végett ment át.

Karhnii Simon, Karhni püspöke, Dsülfában született. Tudományosságát 
és a görög nyelvben!nagy jártasságát az uj platonizmushoz tartozó Proklus 
említett՛ müvéről irt értelmezései tanúsítják, mely munka irálya oly szép 
és tiszta, minőt e századbeli íróktól várni nem lehetett.

1655-ben Örményben pátriárchaszékére IV. Jakab a fönemlitett Fülöp 
méhó utódja, a latin egyház buzgó követője és a tudományok kedvelője, 
emeltetett. Midőn ő a dsulfai és velencei nyomdákban vizsgálatot tartva, 
észrevette az éktelen alakú hetüket, melyeket itt még mindig használtak, 
iiakonját, Dzári Mátyást, Hollandba küldötte teljesebb és szebb betűk met- 
szetéee végett, melyekkel legelőször is Klajetizi Ni érzés egyházi költemé
nyeit nyomatta ki. Mátyás halála után Jakab Ozgán püspököt bízta meg,
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ki 1666-ban több munkát és közöttük a szent írást adatta ki. Mindezen ki
adások azonban igen rosszak voltak, kíválólag pedig a biblia, melynek ör
mény szövege a Vulgáta szerint lett átváltoztatva. —IV. Jakab pátriáiéba 
egyik utazása alatt felkereste S-nymát, Jeruzsálemet és Konstántinápolyt, 
hol míg 1680-b tu a római útra készülődnék, meghalt, előbb azonban hitval
lását írásban tevén le az ott késlelkedő apostoli vikárius kezei közé. Iro* 
dalmi munkássága csak két, VII. Sándor és XI. Innocens pápákhoz küldött 
leveléből áll.

Az ecsmiádzini zárda iskolában végzett tanulók nevezetesbbike István 
volt, ki Lengyelnek neveztetett, mivel Lembergben, Lengyelhonban szüle
tett. Még mint ifjú Ecsmiadzinba ment, hol az egyházi rendbe lépett. Itt 
a vártápedi oklevelet nyerte meg és püspök címmel diszittetett fel. Jakab 
pátriámba parancsára több munkát fordított latinból örményre, melyek kö
zött legnevézetesebb: 1. Areopagi te Dionysius minden munkái. 2. Flavius 
József történeti müve a zsidó háborúról. 3. Metaphisiká. — Sok időt és fárad
ságot fordított István az örmény-latin szótár készítésére, melyet mint mond
ják, kéziratban valahol Lengyelországban helyezett el. Ötmény nyelvtant 
is irt, melyet azonban elveszettnek tartanak.

Az ecsmiádzini kollégium egy másik növendéke és Fülöp pátriámba 
tanítványa Taurisi Arachiel volt, ki Taurisbm Perzsia ismeretes városában 
született. Fülöp és Jakab pátriámhák kívánságára a történelmi emlékiratok 
gyűjteményét irta mag, mely idejének magjegyzésre-méltó eseményeit adja 
elő. Ezen mü az 1601-ik évvel kezdődik és az 1662-ik évvel bevégződik. 
A szerző ebben kíválólag az Ararátvidéki örményeknek a perzsák által 
Ispahánba és más perzsa városokba eszköz >lt erőszakos áthelyezéséről be
szól; előszámitja századának miveltségük és jámborságuk által kitűnő fér- 
fiait, hová mindenféle őrinényheura vonatkozó emlékezésre méltó dolgokat 
szőtt be, milyenek a Klajenzi Nierzestől az ő koráig egymásután következő 
pátriárchák névsora, a perzsa és ottomm királyok genealógiája (szárm i- 
zási rendje) stb. Szerző, ki nagyrészt szemtanúja volt és sovsosa az általa 
leirt eseményeknek, müvét igen egyszerű és természetes irályban irta meg s 
müve az ő igazság szeretetéről és nyiltszivüségéről tanúskodik.

Ozgáu püspök, ki hasonlóképen az ecsmiádzini iskola növendéke volt, 
1614-ben Ispahánban született, hol szüleitől nyerte első oktatását, s honnan 
Eosmiádzinba menvén át,több jeles férfiúnak, a többi között Firomalli Pálnak 
előadását bahgatta. Később, mint tudjuk Jakab pátriámba őt Amsterdamba 
küldötte az örmény nyomda betűinek kijavíttatása végett, mi megtörtén
vén, ő eme nyomdát M irseille-be tette át, hol több mi kiadását eszközölte. 
Úgy eredeti mint még több fordított irodalmi munkáiban, a mechitáristák 
bizonysága szerint, sok latinizmust árul el.

Ozgánnal tizennégy évig együtt munkálkodott M írselllebeu Vananti



Máté, ki a nyomdászatban elegendő jártasságot szerezvén magának, Am· 
sterdámba ment, hol uj nyomdát alapított. Ezen nyomdát később Mechitár, 
a mechitáristareud alapítója vette át, mely azóta a szent Lázárszigeti zár
dában folytonosan használtaik. Máté eme nyomdájában sok müvet adott 
ki, melyei címeikkel és a latin fordítással egyetemben Schrödernél van
nak megemlítve; (lásd Thesaur. 40 lap.)

Máté munkatársa és földije, Nuridzseán Lukács, szintén Vénántinak ne 
veztetett. Ő még mint igen fiatal, nagybátyjának, Tamás vánánti püspök
nek társaságában Rómába utazott, hol a rendesen miveit tudományokon kí
vül még a latin és olasz nyelveket tanulmányozta, melyekből több nem 
nagy fontosságú könyvecskét fordított örményre, melyek között a követke
zők nevezetesebbek: 1. „Kulcs a földabroszhoz". 2, Gyűjteménye, vagy mint 
a szerző müvét címezi: ,,Az egész világ mértékeinek, súly mértékeinek, szá
mainak és pénznemeinek kincse.“ — Tamás püspök és kisöcscse, Lukács,
Schrödernek az örmény nyelv tanulásánál, miként ez az örmény nyelv kin
csei című munkájához irt előszavában hálásan megemlíti, nagy segítségért 
voltak.

E században is voltak oly írók, kik munkálkodásukban 
nyelvet használták nevezetesen bizonyos Mártgriosz, Bogdán (Deodát) pát
riáiéba halálára irt elégia szerzője, Jeremiás vártáped, az ecsmiadzini is
kola egyik növendéke, ki az önné iy Írói- és népnyelv szótárát dolgozta ki. 
Szergius és végül Mózes, ki a szent atyák müveiből a tanulságteljes helye
ket és a tudományos meghatározásokat összegyűjt vén s azokat abc rend
ben helyezvén adta ki.

E század nevezetes írói közé tartozik Cielebi Jeremiás, családi nevén 
Keomürseáu. Született Konstántinápolyban 1635-ben ; nagy tudománya 
mellett az európai nyelveket is jól beszélte ; ő az európai követek tolmácsa 
és bizalmas barátja volt az Ottoman (török J udvarnál; meghalt hatvan éves 
korában, 1695՛ben. Hátrahagyott müvei a következők: 1. Az ő idejében 
történt események chronikája igen egyszerű és alacsony fokon álló, de 
azért még sem barbár irálylyal. 2. Az 1660-ban IV. Mahommed alatt Becs 
ellen vezetett hadjárat története. 3. A török uralkodók történetei ezen bősz՛ 
szura terjedő s őt kötetre osztott munkából később még egy kivonatot is 
készített. 4. Értekezés a zsidók ellen, melyben ő a messiás megérkezését stb. 
bizonyította be. 5. China, Natalia és Örményhon helyrajzai mely az osztrák 
internuntius (pápakövet) kérelmére irt jeles munkából csak az előszó 
kély töredéke maradt fenn. 6. Az örmény nemzeti egyház szokásainak védel
mező irata, melyben ő alkalmilag az egyesült örményeket ócsárolja. Jere
miás ezeken kívül költészeti munkákat is hagyott hátra, nevezetesen: 1. 
A zsidó Sapéta Smiriotto életrajza, ki magát földiéi előtt a várt messiás
nak adta ki. 2. Egy történeti elégia, 3. Különféle sir-feliratok, homlokír átok

nép

cse-

8

O
f

Ւ-
Ճ



114

és énekek stb. — Emez önálló munkák mellett még a fordítás terén is nagy- 
szolgálatokat tett az örmény irodalomnak; ő leginkább görög és latinból 
fordított. — De Jeremiás nem csak örmény, hanem önálló török író is volt. 
Ő ugyanis e nyelven több müvet irt, melyek között Nagy Sándor életrajza, 
melyet örményből fordított, igen kitűnő.

Jeremiás egyik öcsese Komidás, a pap volt, ki 1707-ben a katholikus 
hitért Konstántinápolyban mártyrhalált szenvedett, s ki a sok csoda miatt, 
mely az ő közbenjárása folytán mondatik létesültnek, a néptől a szent cso
datevőnek neveztetik. Ő a következő irodalmi munkákat hagyta hátra: 1. 
A latin, görög és örmény történetnek versekben irt chronologiája. 2. Törté
neti emlékiratok az ő idejében Konstántinápolyban történt szerencsétlensé
gek és háborgásokról. 3. Az apostolok története nyomán irt költemény; és végül 
4. az örmény nép szerencsétlen sorsa fölött irt elégia.

Ezen időben még caesariai Hunaneán Vártán, a propaganda egyik 
növendéke, Lemberg érseke, tudományokban jártas férfin, tűnt ki. Vártán 
igen sok müvet fordított latinból örményre, de igen hiányos irályban. Az 
ő irálya ugyanis nyersebb és érthetetlenebb, mint Firomállié és Ozgáné. 
Továbbá egy hosszas történeti és theologia! levelet irt Tokát lakóihoz, kik 
az örmény nemzetisegyház követői által erősen gyötörtettek és üldöztettek. 
Ezen levél kézirata a mechitáristák birtokában van. Nemkülönben tőle van 
„A gyónás módja és rendje“ című munka is.

Vártán segéde a Trajanapolisban született Nierzesevics Adzuadzadur 
fDeodatus v. Bogdán) csak egy latin örmény szólárocskát irt, melybe egye
dül az örmény bibliában és breviáriumban előforduló szavakat vette fel.

Eme század vége felé két örmény tűnt fel, kiket a meehitáristák az 
örmény nemzet és nyelv legelkeseredettebb ellenségeinek tartottak, ugyanis: 
Barsech Balázs és Agob (Jakab) János, a pap, kik Konstántinápolyban 
születtek és a nyugati tartományokban nevelkedtek. Ók 
rekedtek a régi klassikus müvek tanulmányozása által a balkán nyelv szel
lemét megismerni, sőt mind a szónyomozásban, mind pedig a 
ban ezzel egészen ellenkező, egészen uj 
állítottak fel, miért őket az örmény nép „felforgatok“ névvel jellemezte, 
mivel ezek ugyanis az örmény nyelvet egészen megváltoztatni akarták. Barsech 
a keleti tartományokban térítői minőségben eltöltött évei után Róuába tért 
vissza, hol az örmény liturgiát igen rosszul latinra fordítván, 1670-ben a 
többi örmény liturgiái könyvek állító agos kijavításához fogott, melyet 
örmény nemzeti egyház egyik követője az ő gyanított javításaival egyetem
ben megbírált. Barsech meghalt Rómában, 1693-ban,
Máriáról czimzett örmény egyházban temettetett el. Mondják, hogy sírkö
vére vésendő következő siriratot hagyta volna hátra: „Hic jacet Dom. Ba
silius Barsech, Présbyter Armenius, Inimicus Arménae Nationismit azon
ban a megbízottak nem teljesítettek.

nem csak nem tö-

mondaltan-
eddig nem hallott szabályokat

az

egypfomi szents az
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Barsech az ύ balga törekvései közt hü segédre talált Agob Jánosban. 
Ez a latin nyelvben szerzett felületes ismeretei után képesnek Hitte magát 
az ó örmény klassikusok hírének elhomályositására. О eltért egészen az ör
mény nyelv sajátságos szellemétől, s mindent Ízléstelennek és szabálytalan
nak magyarázott az örmény nyelvben, mi a latin mondattannal ellenkezett. 
Agob esztelen törekvését különösen az örmény nyelvtannak saját módja 
szerint eszközölt megtisztítására és rendbehozására fordította, melynél kö
vetendő például a latint állította föl. És azon fáradozott, hogy az örmény 
nyelvet Latium nyelvének ízléséhez és szelleméhez idomítsa, valamint a 
nevek és igék ragozását, úgy a szavak jelentőségét és az állítmánynak az 
alanynyal való egyeztetését illetőleg is, miáltal a legfurcsább és nevetségesebb 
zavart idézte elő az örmény nyelvben. János nem elégedett meg azzal, hogy egye 
dűl saját munkáinál használja ezen latinositot örmény nyelvet, hanem hogy rend5 
szerét elterjeszthesse az örmények között, 1074-ben erre vonatkozó szabályait 
eme különös cím alatt: Puritas linguae Atmenicae. (Az örmény nyelv tisztasága) 
adta ki. „Az esztelen mondja Somai;- — müvének inkább: Perversitas lin
guae Armenicae. [Az örmény nyelv fonáksága] címet kellett volna adnia.“ 
Még több kisebb müve is van neki, melyeket az örmények semmire sem 
becsülnek, milyenek : 1. Latin örmény nyelvtan. 2. A szónoklatian rövid elő
adása. 3. A zsoltárok népnyelven irt magyarázata ily címmel: Zenészeit esz
köz. 4. A török nyelv alapelvei, melyet Donade András apátnak ajánlott.

Az Amerdolu-zárda apátja 1697;ben bizonyos vártán volt, ki egy= 
szersinind mint tanár működött ottan, e kinek tanítványai közül kettő isme
retes: Gergely, később jeruzsálemi örmény pátriáiéba és Golod János, ki 
1715-ben konstántinápolyi pátriárchává emeltetett. Az első élete és műkö
dése ismeretlen/ az utóbbiról pedig csak annyit tudunk, hogy a jó ízlés 
embere, de a katholikusok és a latin szertartást követő örmények ellen ki
lenc évig dühöngő kegyetlen üldözés megkezdője volt. Ó Palesban született 
és az Amerdol?/-zárdába.n neveltetett. Későbbi munkálkodása közt az örmény 
irodalom gyors elöbaladására a belföldi klassikusok/'remekírók/1 tanulmányo
zását találván legszükségesebbnek, több mint tizenöt ily irányú és még ki
adatlanul heverő munkát irt. Konstáutinápolyban pedig iskolát alapított, 
hol saját költségén két tolmácsot tartott; egyike ezeknek Kaperti Lukács, 
másik Gabiidig György, mindkettő a Propaganda növendéke volt, kiknek 
mint meg is tették, Kornelius a Lapide a szent Íráshoz irt jegyzeteit, Scótus 
János Istenészettanát és más tudományos és történelmi müveket kellett ör
ményre fordituiok. Golod maga semmi irodalmi értékű munkát sem hagyott 
hátra, s minden az örmény irodalom terén szerzett érdeme abból áll, hogy 
Örménybonnak tudományos egyéneket nevelni törekedett.

Kiadványok : Akoluth „Obediása“ 1680. Lipcse. — István a lengyel, „Flavius József 
zsidóháboruja“ 1787. Ecsmiadzin. — Aráchiel, „Történelmi emlékiratok՝ gyűjteménye11 1669.
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Amsterdam. — A Vánánti Máté nyomdájából kikerült müvek névsorát Schröder említi 
Thesaut-us 40 lap. — Nuridzseán Lukács, ,,Kulcs a földabroszhoz“ 1695. és ,,Az egész világ 
mértékei" stb. 1699. Amsterdám. — Komidas, az apostolok története nyomán irt költemény 
1704. Konstántinápoly. —· Nerzesevits Azduadzadur, „Latin-örmény szótár" 1695. Róma. — 
Barsech „fordításai" 1677. — Agob János, „A töröknyelv alapelvei'' 1683. Velence. IV. Ja
kab „Hitvallása" megjelent a Reponse generale au nouveau livre de M. Clause. Le-Quien 1415.
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XVIII. évszázad.
Általános jellemzés. Mechitár. Chacsadur Aráchiel. Tiflisi Péter. Jeruzsálem! Hanna. Dsulfai 
I. Sándor. Merkuss János. Tasdeni István. Mechlaim György. Sámseán Jakab. Diracu Malachiás. 

Ill- Ábrahám. Nalean Jakab. Meraheán Athanáz. Szarafochlu Szergiusz.

Örményhon államügyeinek siilyedése Ani városának elpusztulásával 
maga után vonta annak feldaraboltatását, s egyszersmind azt is, hogy a 
folytonos versenyzés színhelye lett a török, perzsa és orosz hatalmak kö
zött, kiknek mindegyike magáénak egészben szerette volna tudni e 
termékeny tartományt. így miként már tudjuk, 1472-ben a perzsák 
lettek uraivá, de később II. Szelim török császár Nagy-Örmény or szag nyű
göt! részét elfoglalta és csak a keleti maradt a perzsáknak. Ámde III. Ab* 
bas perzsa király folytatja a harcot a törökök ellen, s oly szerencsével, 
hogy 1734-ben egész Örményhont meghódítja. Ennek utódja Äbbas Mirza 
azonban az előde által nyert tartományt nem bírja megtartani, mert Orosz
ország és Perzsia között 1826-ban háború ütvén ki, Mirza a Yermoloff és 
Paskievicz vezérlete alatt álló seregektől megveretik s kénytelen elfogadni 
a turkmantsai békét, s ennek folytán Örmény hont Oroszországnak átenged
ni. Jelenleg pedig török és orosz iga alatt siratja fiainak átokteljes pávtvi- 
szályait.

Szebb napok viradtak a 18 dik századdal az anyaországból kivándor 
lőtt s Európa miveltebb államaiban letelepült örményekre. Egyenjogosittat· 
nak mindenütt ama népekkel, kik között uj tanyájukat lel ütötték s tágat 
tér engedtetik anyagi és szellemi érdekeik érvényesítésére. Nagy-Lipót csá
szár és apostoli király Erdélyben szabadalmat és helyet ad Verzár Oxeu- 
tiusnak város építésére, s így keletkezik Szamos-Ujvár (örményváros = 
Armenopolis). 17 ló ben VI. Károly császár Szamos-Ujvárt és Erzsébetváros 
mezővárossá s később szabad királyi várossá emeli, mit az erdélyi ország
gyűlés is kihirdetett s azóta az örmények a magyarokkal egyenjogú p >1 
gáraivá lettek Erdélynek és 1841. óta az országgyűlésen képviselőjük volt 

Ily kedvező körülmények között törekedett is e nép létét jövőre biz 
tositani számos oly intézkedései által, melyeket büszkén mutathat be az

da
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itókor fiainak, kik hanyagságunk közepette szégyennel nézhetünk annyi 
rihart kiállott s nemzetiségét mégis hűn megvédő elődeinkre. Tudta jól, 
íogy csak a nyelv és irodalom az, mely valamely nemzetet annyi idegen 
dem között, hová őt sorsa sodorta, képes fentartani; s azért mindenekelőtt 
)ly intézetekről gondoskodott, melyek közvetítése folytán nyelve tökéletes* 
oülvén, irodalma emelkedhessél

Ezen intézetek között első helyet érdemel a Mechitár apát által 1706-ik 
évben Módónban, Morea ismert városában alapított „Örmény papok társula
ta", mely alapítójának neve után „Congregatio Mechitai istica“ (Mechitár tár
sulatának) is neveztetik, s mely 1717-ben előbbi helyéről a velenceiek párt
fogása alatt az ottani szt. Lázár szigeten telepedett le. Ez kebléből időnként 
hitszónokokat szokott kiküldeni azon vidékekre és országokba, hol örmé
nyek laknak, hogy egyrészről őket nemzeti művelődésükben ápolják, más
részről pedig a mm. kath. hithez való ragaszkodásban erősítsék, Hasonló 
célú és szintoly áldás-dusan működik az 1773-ban Triesztben alapított, s ké
sőbb 1810-ben Bécsbe áthelyezett mechitárista-collegium is. Ugyanezen 
években a Libanon hegyén még két kolostor építtetett az örmény szerzetes 
sek, az úgynevezett Antalosok számára, kik minden erejüket az örmény
nyelv tökéletesítésére és az örmény ifjúságnak a művészetekben és tudomá
nyokban való oktatására fordították.

A múlt század vége ;elé felhozott és Golod János által Konstántiná- 
polyban alapított iskolán kívül kiválólag említésre méltó még az, melyet 
Dsedibela János tudor 1770-ben Kutaiehben, Natolia városában építtetett. 
Ezen kollégium segélyével János annyira elterjesztő az örmény írói nyelv 
ismeretét eme tájékokon, hogy nem csak az ő iskoláiban végzett ifjak, ha- 

a nők és az alsóbb néposztály is általánosan ezt használta társalko-nem
dási nyelvül. Parisban szintén keletkezett egy örmény intézet, melybe ti
zenkét örmény ifjú vétetett fel, kik a jezsuiták vezetése mellett azon nyel
vekre és tudományokra taníttattak, melyek képesekké tették őket, hogy 
később mint térítők működhessenek, vagy pedig az európai követek által 
Konstantinápolyban mint tolmácsok felhasználtathassanak.

Irodalmunk jelen évszázada nemcsak e tekintetben volt szerencsés, de 
voltak tettdus egyénei is, kikben felébredvén az örmény irodalom művelése 
iránti szeretet, Európa modern irodalmából fordított kitünőbb munkák által 
törekedtek a szellemileg oly mélyen sülyedt nép felemelésére és arra, hogy 
az örmény nemzetet az európai civilizáció körébe újólag bevezethessék.

A nyomdák száma e században szintén szaporodott. így 1736-ban 
Londonban, 1759-ben Smyvnában, 1772-ben Madrasban, 1774-ben Ecsmiád- 
zmban, 1776-ban Triesztben, 1783-ban Szt.-Pét er vár ott, 1790-ben Uj-Nachi- 
tsevánban, s végül 1796-ban Asztrachanban keletkezett nyomda. Mindeze
ket felülmúld a velencei, mely a Szt.-Lázírszigeti Mechitárista-kollegium-
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hoz tartozott, 8 mely kiváló figyelem tárgya volt nemcsak az egyesült, de 
a nemegyesült örményeknél is. Ez 1788-ban alapittatott Velencében, hol, 
mint tudjuk, számtalan örmény irodalmi munka látott napvilágot.

E század kilünöbb örményei között mindenesetre első helyet érdemel 
az örmény irodalom fáradhatatlan munkása és jóltevője, a már annyiszor 
említett Mánugheán Mechitár apát, a mechitáiista-kollégium alapítója, egy 
minden tekintetben ritka jó tulajdonokkal megáldott férfiú. Született 1676-ik 
évben Szivász v. Szebásztiában, Kisázsia egyik városában. Mechitár neve
lésének alapját két jámbor szerzetesnő vetette meg, kikre v még késő évei
ben is tisztelettel emlékezett, s nekik tulajdonitá ama jó cselekvési irányt, 
melyet egész életén keresztül követett. Már 14 éves korában diakonná 
avattatott és mint ilyen fölkereste Őrményhon legkitűnőbb zárdáit, a többi 
között az ecsmiadzinit, a hol hite szerint Világosító "szt. Gergelynek, az ör
mények apostolának az ur megjelent. E tájban, még alig tizenhat éves, egy 
36 versszakból álló költeményt irt, melynek egyes szakai az örmény abc 
egymásután következő betűivel kezdődtek. Eme költői játékot az örmények 
az araboktól sajátították el, kiknek irodalmát a nyolcadik, kilencedik és ti
zedik évszázadban ezeknek örmény alattvalói igen nagyra becsülték és ál
talában utánozták is.

Már korán belátta Mechitár, hogy nemzete szellemi tekintetben mily 
mélyre siilyedett. „Akarta az égmondja ő egyik levelében, „hogy nekem 
adassék egyletet alapítani, mely a szükséges és hasznos ismeretek terjeszté
sét tüz/e magának feladatául, s melynek végcélja nemzetünket minden szel
lemi fogyatkozásaiban gazdagon segélyezniл. — Mechitárnak eme vállala
tában sok nehézséggel kellett megküzdenie, melyektől azonban nem ret
tent vissza. Ő egyike volt azon kitartó egyéneknek, kiknél az akadály a 
törekvést még növeli és erősiti. Életének huszadik évében már pappá szén* 
teltetett és nem sokára Markar vártáped által tudorrá avattatott.

Mechitár ekkor az egylet alakítására vonatkozó tervét Örményhon leg
kitűnőbb térfiaival közölte, de ezektől majd lebeszélő, majd kinevető vá
laszt nyert. Ekkor egyedül saját erejére támaszkodva iparkodott kedvenc 
eszméjét létesíteni s kétszer utazott ez ügyben Konstantinápolyba, mely 
alkalommal világosító szt. Gergely templomában nagyszámú közönség előtt 
többször figyelemre méltó beszédet tartott. Beszédei oly hatást szültek, hogy 
többen részint tanítványokul, részint barátokul szegődtek hozzá, kiket ő egy 
társaságba egyesített, mely nem sokára kilenc tagot számlált. Ezek együtt 
laktak s a Mechitár által irt szabályokat követték, ki egyszersmind kisded 
egyesülete számára több oly munkát irt vagy fordított, melyeket a lélek és 
kedély képzésére leghasználhatóbbnak talált. Ezen időben fordította Kem- 
pis Tamást örményre és irta a szt. írás egyes részeit magyarázó kisebb 
müvecskéit.
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Mechitár — úgy látszik — eddig a nemzeti egyház tagja volt, de ki
váló szereteket tanúsított a latin papság tudományosabb egyénei iránt s ve
lők sokat társalgóit, miért a konstantinápolyi pátriáiéba előtt gyanússá 
lett. A dolog oda fejlődött, hogy egy alkalommal csak a török udvarnál idő
ző akkori francia követ közvetítésével sikerült a fenyegető veszélyt magá
ról elhárítania. Mire az 1701-ik év szeptember &án társulatát, mely már 
tizenhat tagra szaporodott, szt. Antal szabályai szerint rendezvén, az 1702- 
dik év elején kereskedő ruházatba öltözködve Szinyrnába és innen a velen* 
cei hajókon Moreába utazott, hová tanítványait vagy barátait, kiket ezen
túl Mechitárisiáknak nevezünk, kettenként már előre elküldötte volt. Itt 
időzése alatt elhatározta követőivel véglegesen is letelepülni, de Morééban 
lakó barátainak lebeszélése folytán innen is távozásra határozta magát és 
1703-ban Módónba érkezett, hol megállapodván, a velencei kormányzó
ságtól, melynek Morea akkor hatalmában volt, zárda és templom építésre 
helyet nyert. Ezen időtájban vagy valamivel előbb történhetett a ka tholi к us 
egyházzal való egyesülése is. Annyi bizonyos, hogy már 1712-ben erősí
tette meg XI. Kelemen pápa a me ebi tár isták egyesületét, mely alapítója 
által szt. Benedek szabályaival láttatott el.

A velenceieknek a törökök ellen szerencsétlenül folytatott háborújából 
joggal következtéié Mechitár, hogy Módón ezek által be fog vétetni s így 
neki egyletével együtt a bosszú és üldvágytjl égő konstántinápolyi örmény 
papság kezeibe kell esnie s következőleg bukása kikerülhetlen. Eme vesze
delmet elhárítandó tizenegy tanítványával Velencébe hajózott és 1715-ben 
ott letelepedett. Az egylet egész vagyona ekkor csak 250 piaszterből vagyis 
tallérból állott. Kezdetben Mechitár egylete számára magánházat fogadott ki, 
hol a legnagyobb szegénység dacára is a szentivásból kivonatot készített és 
azt kinyomatta. Midőn pedig 
donban levő klastrornát a törökök által szétrombolni látták, a tanács szt. 
Lázárszigetét örökjoggal az egyletnek ajándékozta, mely 1717. szeptember 
8-án a szigetet átvevén, itt klastromot és templomot építtetett.

Mechitár csinos külsejű, szelíd és csendes kedélyű, kitartó és fárad- 
hatían volt a munkában, — oly tulajdonok, melyek által könnyen sikerült 
az emberek tiszteletét és szeretekét megnyernie. Minden oldalról gazdag aján
dékok örvendezteték meg az egyletet, melynek a tanács minden tekintetben 
iparkodott jóllétét előmozdítani* s csak így sikerülhetett Mechitárnak oly, 
mondhatni csodás dolgokat hajtani végre. A zárda és egyház gyorsan be
végeztetett és az egylet tagjai folytonosan szaporodtak dacára, a-na vádas
kodásoknak, melyek miatt Mechitár személyesen kényszerült Rómába utaz
ni és magát tisztázni.

Mechitár munkás életét 1749. ápril 16-án, vagy az örmény számítás 
szerint 1197-ben végezte be és eltemet tetett szt. Lázár-szigetén a szerzet tem
plomában.

velenceiek (1717) a mechitáristáknak Mo-
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Λ második kit Mucin tár tuáu felemlíthetünk Chaceadur Arachiel, az 
előbbi kartársa és a propaganda tanítványa, ki mint az örmények keresztről 
címzett egyházának káplánja küldetett az egylet által Velencébe, hol 
1740*ben el is temette tett. Több nyelvet beszélt és tudományosan képzett 
férfiú volt, s eme tehetségét iparkodott is felhasználni, a mennyiben számos 
örmény és latin nyelven irt munkát hagyott hátra. Azonban örmény nyelvű 
müveinek irálya oly gyenge, hogy az örmény nyelvet legtökéletesebben bírók 
is alig érthetik meg. Kötetlen irályban irt költeményei pedig nevetségesek és 
a mechitáristák bizonysága szerint inkább jó hírének kisebbítésére szolgál
nak. Müvei a következők: /. Örmény nyelvtan. 2. Moráltheologia. 3. Külön
féle egyházi beszédek. 4. A mennyiségtant tudományok rövid előadása ver
sekben. 5. Ékesszólástani értekezés. 6. Vezérfonal a keresztény kötelesség 
elnyerésére, melyet latinnyelven szerkesztett és melyet egy szerzetesnő az ő 
tanítványa Kárákáseán Mária örményre fordított 7. Szent énekek gyűjte
ménye. 8. Teljés theologia versekben. 9. Az összes theologia kivonata, említett 
apácának örmény fordításával. Mindezen müvek Velencében ki adattak 
ugyan, azonban alig hagyták el a sajtót, már is a feledékeny ség sírjába 
ásattak el.

A propaganda egy másik tanítványa Tiflisi Péter, az európai nyel
vekben igen jártas férfiú volt. Ö ezen nyelvekből hét ascetikai munkát 
fordított örményre, melyeket Mechitár különböző időkben adott ki. Az 
irály, melylyel fordításaiban élt, szerfölött romlott és dagályos.

Ezen időszakban élt Jerusalem! Hanna v. János örmény tudor is, ki
1727-ben Jerusalem városának leírását készítette el.

Örményben pátriárchájává 1707-ben I. Sándor neveztetett ki. Ő 
Dsulfában született. Püspöksége alatt egy tévely teljes és eretnek könyvet 
irt, melylyel némely vallási vitákat igyekezett eldönteni. Midőn azonban 
pátriárchává lett, megváltoztatta irályát és érzelmeit, 1709-ben bóduló és 
tiszteletteljes levelet intézett XI. Kelemen pápához, ki neki jóindulatát biz
tositó választ küldött, mely eme szavakkal kezdődik : „Magna charitate per
legimus Fraternitatis tuae litteras ect.w Sándor még egy imakönyvet is irt. 

Merkuss János tudor, ki Dsulfában született, szintén ellensége volt 
gyesült örményeknek és a kath. egyháznak általában, miként Hitvallásaz e

cimü munkája nyíltan tanúsítja.
Merkuss ezen munkáját egy hatalmas ellen, Tasdeni István, Basil pap 

fia, egy nem csak az örmény nyelv és irodalomban, hanem Európailag mi- 
velt s minden tudományban járatos férfi támadta meg, ki Rómában tanulmá
nyait elvégezvén, honába visszatért és az irodalom gyarapítása és művelé
sére adta magát. így mindjárt Merkuss Hitvallása ellenében irta a Kenyér
morzsák zacskója cimü munkáját. Ezt követte Az igazság vizsgálata cimü 
és Sándor pátriárcha munkája ellen intézett irat. S végül szintén Merkuss



ellenében irta Az igazság kelepé című m'inkáját is. Mind három mü irá
lyát könnyedség és világosság jellemzi, melyek a velencei zárdában kéz
iratban hevernek.

Mint az egyesült örmény egyháznak ellensége tűnt fel ez időben 
Mechlaim György, ki Konstántinápolyban született és a párisi örmény kol= 
legiumban nevelkedett. Ő a következő munkákkal lépett fel: 1. A viták 
könyve, melyet két részre osztván, az elsőben a böjtökről és a keleti egy
ház önmérsékléséről, a másodikban pedig általában az örmény pátriárchá- 
tusról értekezik. 2 A hét szentség igaz magyarázata. A kath. örmények 
állítják, miszerint ezen tárgyat hibásabb nézetekkel védeni lehetetlen, mint 
a minők azok, melyekkel ezen úgynevezett igaz magyarázat telve van. 
Végül 3. Gyűjteménye a latin szt. atyák mindazon helyeinek, melyek első 
tekintetre azt bizonyitni látszanak, hogy Jézusban csak egy természet léte
zett. Meehlaim saját követői által is megvetetten halt meg.

A párisi collegiumnak mind szellemi, mind vallási tekintetben kiválóbb 
tanítványa volt Sámseán Jakab, ki igen tudományos, több keleti és nyugoti 
nyelvben jártas férfiú s a svéd király követének első tolmácsa volt. Van 
egy munkája, melyben korának örményei közt fennálló szakadás okait 
vizsgálja. Továbbá a conciliumok rövid történetét adja egy másikban, me
lyet 1716-ban több görög és latin iró müveiből állított össze ; harmadik 
müve a szt. iratok tabellaris chronikája.

Malachias, ki Diraeu vagyis a tudós é s drágakő árusnak is neveztetett,
1665-ben Konstántinápolyban született. Sok gyönyört talált a tanulásban, 
melynek eredménye az lón, hogy az irodalmi pályára léphetett. így meg
írta korának történetét örmény és török nyelven · nem különben az otto
man uralkodók nevezetesebb tetteit is. Végül még a Konstántinápolyban és 
Jeruzsálemben székelő örmény pátriárchák, nem különben a pápák év
könyvét irta meg. E munkához függesztette fia Salamon az egymásután kö
vetkező görög pátriárchák névsorát is. Müvei a velencei zárdában kézirati- 
lag őriztetnek.

Ezen időből való III. Abrahám, Örményhon pátriárchája is, kit The- 
kirdach melléknevén ismerünk, és ki Kandia szigetén született görög anyá
tól. Megírta százada eseményeinek történelmi nevezetességeit, melyben igen 
kiváló azon rész, hol a perzsák és törökök között 1731=ben kiütött háború 
eseményeit Írja le.

Naleán Jakab Simárkában született, honnan tanulmányait végezendő 
Konstántinápoly ba ment. 1741-ben már tanítóját Gröl о d Jánost a konstánti- 
nápolyi pátriárcha széken követte; meghalt 1764-ben, két hónappal később 
a mint a pátriárchai méltóságról lemondott csak azért, hogy visszatérhess 
sen a római egyház keblébe, melynek egész életében legnagyobb ellensége 
volt s mely ellen annyit harcolt irataiban is; minők : 1. A hit sziklája,

te



mely által a római egyházat támadta meg és iparkodott legyőzni. 2, Na- 
regi egyházi beszédeinek és imakönyvének értelmezése. 3, Lelki fegyver, me
lyet három szakaszra osztott. Az elsőben a zsidók ellen harcol ; a második
ban a keresztény tanokat török nyelven magyarázza és a harmadikban az 
egyház történelmét adja röviden szintén török nyelven. 4. Ama két hónap 
alatt, melyet pátriárchai méltóságáról lemondván, még keresztül élt, hogy 
tétlenül ne legyen, irta A nevelés kincse cimii munkáját három szakaszba 
osztva, melyek két elsejében különféle tudományos és erkölcsös dolgokról, 
a harmadikban pedig a földrajzról értekezik. Ezen mü irálya igen közön
séges, vegyüléke leven az örmény irodalmi-, népnyelv- és törökuyelvnek. 
Egyéb apróbb iratai közül az Imakönyv minden rangnak és korúak számát a 
érdemel említést, mely habár igen rövid, de mégis nevezetes azért, mert általa 
Jakab minden tévelygő tanait, melyeket előbb a kath. egyház tanai és ki* 
válólag a római püspök elsősége ellen intézett — vissza vonta. Különben 
tudjuk, hogy ő e tekintetben XIII. Kelemen pápával 1762-ben levelezés
ben állott.

Ezen század íróinak sorát — mondja Szórnál — két örmény püspök
kel zárom be, kik mindketten az örmény irodalom jeles pártolói voltak.

Ezek egyike Merazean Athänäz, ki a velencei kollégium növendéke 
s később konstántinápolyi vikárius volt. О 1774-ben egy nyelvtant irt olasz, 
örmény és török nyelven ; ezen kívül több munkát örményre fordított. 
Meghalt Ankonában 1786-ban. — A két püspök másodi&a Száráfochlu 
Szergius, Grolod tanítványa, Czezarea érseke, ki ékesszólása által szép hírre 
tett szert, ő az örmény klassikus írók különféle becses munkáin kívül 
még egy tudományos folyóirat kiadásával is foglalkozott, mely először 
1748-ban Velencében jelent meg. Meghalt 1773-ban Livornoban.

A velencei és bécsi mechitiristák
irodalmi munkássága а XVIII. század végétől nap

jainkig.
A mechitáristák érdemei. Tokáti Máté. Baptista. Ananean. Chacsadur Ignác. Áchámáleán Sukiás. 
Ageni Zacharias. Bronean Izsák. Azligean István. Azgereán Ver tán. Csámicsián Jakab., Akonc 
V. Kövér István. Sziurmelián Chacsadur (Kristóf.) Avedikeán Gábor. Szóiáb János. Dsach- 
üsachean Emanuel. Idősb Auch er. Ifj. Aucher. Indsidsian. Minas. Pakraduni Arsen. Aucber 

Miklós Hunanian Pál. Katerdsian József. Tori Izsák.

A tizennegyedik századdal sülyedni kezdő irodalmunk megmentésért 
miként láttuk, a tizenhetedik században több nevezetes férfiú forditá fárad* 
katlan szorgalmát. Azonban egy későbbi időnek jutott a dicsőség kebeléből
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adni egy férfiút, ki annyi szorgalommal s oly szépen jutalmazó sikerrel áh 
Htá vissza és virágoz tata föl irodalmunkat. A tizennyolczadik század volt 

nevezetes férfiúnak, Meehitárnak és vele ama szerencsés és emléke-eme
zetre méltó epochának szülőanyja. „Senki sem hitte volna valaha, —mondja 
Szórnál ֊֊ ^ л ^д/^дм у'д/дЫд^д
аЛapi tónk fáradozásait; a mit itt mondunk az a valódi igazságé. Méchitar- 

y&f// /д/д/'^ш/дмд%^ д^ é'^é/zy «//д /fffMZ/éjé/".
A mech i tárista rend érdem teljes alapítója kettős czéit igyekezett mű

ködése által elérni : az örmény nemzetet a tudomány szelleme által felvilá 
római egyház kebelébe visszavezetni akarta. S épen ezen ket-gositani és

tűs cél elérése tekintetéből, úgy szervezte a mechitáristák egyletét, hogy 
gyhází szervezetekhez hasonló erkölcsi testületet alaki-in íg egyrészről az e 

tott * másrészről a szerzetet tudományos egyesületnek lehetett tekinteni, miat- 
egylet tagjai a fenálló szabályok szerint kötelezve voltak a tudomány 

terjesztésével is foglalkozni, mit a zárdában lakó tagok élőszóval, a kül
földön élők pedig írásban teljesítettek, midőn kutatásaik eredményét kö
zölni és azok fölött tanácskozni kívántak. Meehitárnak eme nemes törek-

hogy az

vései — miként az örmények első pátriárchájának, ki az evangeliom szel
leme által ügyekezett népét felvilágosítani — még a nemzeti egyház kö
vetői előtt is а ,,felvilágosító“ nevet szerezték meg, mivel a tudományok 
elolthatlan világát gyujtá meg nemzete között. Az sem csoda tehát, hogy 
Mechitár „második Mezropnak“ neveztetett, mivel ő volt az, ki az igazi 
Mozrop által feltalált írásjegyek helyes használatát vissza állította, melyek 
már három évszázadon keresztül vagy nem ismertettek, vagy pedig a bal
kán irodalomnak inkább gyalázatjára mint díszére használtattak.

Azon időpont, midőn a mechitáristák egylete virágozni kezdett, leg
nevezetesebb az örmény irodalom történetében, az örmény nemzet a tu
datlanság sötétségében tévelygett. Mechitár tehát megállapitá egyletét, mely 
erős bástyaként vagy áthághatlan gátként állotta útját az irodalmi hanyat
lás veszélyes áradatának, mely az örmény nyelv tisztaságát és szépségét 
annyira eléktelenitette volt. Majd nemes törekvéséhez a sajtót is segítségül 
hívta; s az örményeket általa oly segédeszközökkel ismerteié meg, melyek 
az ő céljainak kivitelére leghasznosabbak valának. így szótárakat adott a 
nép kezebe, melyek előbb az örméayek előtt ismeretlenek valának. A ter
jedelmes szótár, melyet ő irt, épen halálának évében adatott ki (1749), 
mely azonban csak az irodalmi nyelvet foglalja magában. Tanítványai ké
sőbb hozzá f 1769.) még második kötetet is készítettek, mely az elsőt ki
egészítette ; továbbá ők írták az iróinyelv szótárát magyarázva a népnyelv 
által a népnyelv szótárát magyarázva az iróinyelv által. Mechitár tanítvá
nyainak gondossága kiterjedt a nyelvtanokra is, melyek egymás között 
versenyeznek a jóság és a bennük előforduló uj, s hasznos jegyzetek soka·
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a ága által. Az circény klagsikusck niüvei a sajtó által mindenkinek meg
közelíthetővé tétetvén, az iróinyelv szeretete és a jó ízlés mindinkább tága
sabb tért kezdett elfoglalni. Eztn és más, a mechitárista akadémia által 
előteremtett segédeszközök utján az örmény írói nyelv ismerete rövid időn 
az egész nemzetnél általánosa lett. S így való, hogy a tiszta örmény nyelv 
fentartását és az irodalom kifejlesztését Mechitár tanítványainak köszön
hetjük.

S valóban oly nagy is a tisztelet és elismerés, melyet az örmények 
irántok tanúsítanak, hogy a mechitáristák egyesülete mindenben, mi a 
nyelv lényegét, annak tisztaságát és szépségét illeti, mint legfőbb bíróság 
tekintetik. Ugyanezért mondja Szórnál is: „Nem szabad nekünk őszintén el 
nem ismérni, hogy dacára egy ily nagy tekintélynek, még sok hiányzik ama, 
hogy magunkat amaz örvendetes meggyőződésnek adhassuk át, miszerint a 

nemzet irodalmi képzettsége a kikép eztetés kellő fokára emeltetett“.
„ Ugyanezért szorgoskodunk mi a szótárt bővíteni, a régi kódexektől taná

csot kérni éj minden gondoskodásunkat arra fordítani, hogy a vizsgálódó 
szem elől mi se tűnhessék el, mi valamint a nyelvtan, úgy a szótár számára 
és emelésére szolgálhat.

A mechitáristák egyesületének szakadatlan munkássága a többi kö
zött arra is irányoztatok, hogy az európai, különösen pedig az olasz és la
tin nyelvek tanulmányozása ápoltassák; az olasz azért, hogy közlekedhess 
senek a néppel,-mely között élnek; a latin pedig, hogy a hasznos isme
retek, melyek ezen nyelv irodalmában találhatók, az egylet tagjai által 
felhasználhatók legyenek. Ezért s hogy földieiket is Lati um és Arno szép
ségeiben és kellemességeiben részeltethessék, mindkét nyelv nevezetesebb 
munkáit örményre áttenni fáradoztak. — A mi a latin irodalom tanulmás 
nyozását illeti, Mechitár maga járt jó példával előre s szt. Tamásnak vala
mennyi theologiai munkáját örményre tfordította. Öt tanítványai is követ
ték, különféle munkát ültetvén át az örmény irodalomba s közöttük utol
sóul szt. Ágostonnak az istenországáról szóló tizenkét könyvét, mely a ki
adatásához szükséges segédeszközök hiánya miatt még mindig kéziratban 
hever.

Mechitár tanítványai az örmény irodalomból viszont számos munkát 
fordítottak át latinra. Ide tartoznak pl. Az örmény lyturgia minden köny
vei., Euzebius chronikája, mely görög eredetiben elveszett, de a mely a 
V. században K. u. örményre fordittatván, ezen fordításba megmaradt és a 
végveszélytől megmentetett, ex tudós Aucher János atya örményről latinra 
fordította, melyet az európai tudósok annál nagyobb örömmel fogadtak, mi
nél inkább kellett volna azt nélkülüzniök. Ugyancsak Aucher atya adta ki 
latin fordításban, Philónak némely iratait és Emis senus Severianusnak ti
zenöt egyházi beszédét. Ezeken kívül még az örmény egyházatyák számos
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apróbb iratai intettek át latinra. Dolgozlak továbbá egy terjedelmes szótárán 
is, melyben nem csak a szók, hanem egyszersmind egész szólamok és egyik 
vagy másik nyelvnek sajátságos szólásmódjai is találhatók. Kiadatlan hever 
az örmények használatára irt latin nyelvtan. Az olasz nyelv tanulmányozá
sának eredménye egy olasz--örmány-török nyelvtan és egy olasz örmény-tötök 
szótár megírása lön. A nyelvtan második vésze, mely kiválólag az örmény 
nyelvet megtanulni akaró olaszok számára itatott, még bevégezetlen.

A Mechitárista akadémia a görög nyelv tanulmányozásával is foglal* 
kozott ezen klassikus tartománynak nem csak egyházi, de profan irodalma 
miatt is ; mit hogy annál inkább terjesszenek az örmények között, segéd
eszközül görög nyelvtant Írtak, s a következő görög munkákat fordították 
örményre: 1. Chrisostomus szt. János Válogatott egyházi beszédeit, 2. Theot 
phrastus Cháraktereit, melyet Bakeaduni Górni tás A vachi atya fordított. 3. 
Homer Illiása. 4, Plutarch életrajzai stb,

A fönemlitett nyelveken kívül utóbbi időkben a mechitáristák más 
európai nyelvek tanulmányozásával is foglalkoztak, melyek között legked
veltebb volt a francia. Ezen körülménynek köszönhető az 
megjelent franci a-örmény és örmény francia szótár és nyelvtan, mely utóbbi 
hoz verstan is csatoltatott. A francia munkák közül a következők fordittat- 
tak örményre: 1. Rollin Róma története. 2. Rollin Ókori történelme. 3. Fe
neion Telemach eseményéi, mely már egyszer örményre fordittatott volt. 4. 
Bossuet Általános történelme.

1812—1817-ig

Némelyek a mechitáristák közül kedvet kaptak az angol nyelv tanul
mányozására is ; s így szerkesztették és adták ki Brand János és Aucher 
Paschal az angol· örmény éj örmény-angol nyelvtant, úgyszintén az angol
örmény és örmény-angol szótárt is. Lord Byron, ki Velencében tartózkodása 
alatt a meehitánstákat gyakran fel kereste és Aucher Páschál által magát 
taníttatta, a mechitáristák egyesülete számára ezen föntemlitett nyelvtanhoz 
előszót irt, melyet, mivel Örmény hon nagy részének ura, a szultán ellen 
benne némi dolgok fordultak elő, kinyomatni nem lehetett. Az angolból 
fordított munkák következők : 1. Milton Elveszett paradicsoma. 2. Young 
Éji gondolatok. Végül 3. némely mennyiségtant és költészeti munkák, me
lyek még kéziratban hevernek.

Később már a német nyelv és irodalom is tanulmányozásuk tárgyává 
lön, melyből azonban csak a Gessner-féle Ábel halála fordittatott át ör
ményre.

Legújabban némelyek az orosz nyelvet is tanulmányozni kezdették, 
mely azonban eddig csak egy nyelvtant eredményezett.

A keleti nyelvek közül az akadémia legtöbbet a törökkel foglalkozik, 
mely egyszersmind a perzsa és arab nyelveket is magában foglalja.

És most is folytonosan készítenek és fejeznek be a mechitáristák a
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nevezett nyelvek minden ikéből fordításokat. Mindazok, kik a társulatban a 
tudományos mivelődés ezen ágával foglalkoznak, igen dicséretesen tüntetik 
ki magukat, mivel teljesség és tisztaság által, nem különben az ötödik 
század íróit ízlés és irályban gondosan utánozván, nagy értéket tudnak mun
káiknak kölcsönözni. „ Igen\ ha fölni nem kellene, hogy kérkedéssel vádol-

/^^azz éj yfzzozzza^^zz/ Թ/zzézzy zzyf/pfzz. zzzzzz/ a^^zzzz-
ánk falain belül."

Azonban nem csak a nyelvek tanulásával foglalkoznak, hanem nincs 
a tudománynak oly ága, melyre az egyesület figyelmét fordítani elmulasz
totta volna. Mecbitár előtt az örményeknél ki sem ismert rendszeresített 
tanulmányi tanfolyamokat. О két kollégiumot alapított külön a növendékek 
és külön a tanárok számára. Az elsőben a tudományok elemei, u. m. a 
nyelvtan, a humanisták és a szép tudományok művelteitek; az utóbbiban 
pedig a mennyiségtan, bölcsészet és istenészet. Ezen kollégiumok mind 
kelteje saját igazgatóval bírt, kikhez egy-egy olvasó kanonok adatott, ben
nük a tanulásra hét-hét óra szenteltetett naponként, és a tudományok a kö
vetkező rendben taníttattak.

A növendékeknél, ha a három osztályban beosztott nyelvtani előadá
sok befejeztettek; a humanistákat és a szépészeti tudományokat egy időben 
taníttatták az idegen nyelvekkel, melyek között a latin és az olasz fog
lalták el az első helyet.

A növendékek valamint hazai, úgy az általános történelemmel, föld
rajzzal és ékesszólástannal megismertettek; nem különben tanították a 
klassikus és modern nemzetek ó- és ujabbkori irr da Imát is. Mindezen tan
tárgyakra vonatkozólag a tanárok tanítványaik használatára maguk készi 
tettek tankönyveket, melyek közül némelyek ki is nyomattak; minők az 
örmény történelem tánkönyvei, a földrajz, az ékesszólástan stb. Mások ismét 
kinyomatlanul hevernek, a többi között egy mese-gyűjtemény is. És hogy 
a növendékek a szép tudományokban is gyakoroltassanak, az örmény 
írók mellett még a jelesebb görög és ró m a i ivók is kéznél 
voltak. „Ily módon, — mondja Szórnál, — az örmény ékesszólás kivált 
időnkben a leggyorsabb előhaladást tette a mechüáristák kollégiumában." — 
De nem csak az ékesszólás, hanem a^költészet is müveltetett a velencei aka
démiában, mely tagjainak sokszoros költői termékei közül csak két követ
kező cimü ének: „Bizánci mezei élet“ nyomatott ki, melyekben a konstán- 
tinápolyi tengerszoros iratik le.

Ճ második vagyis a tanárok kollégiumában, hová a tanulók kollégiu
mát végzett itjak vétettek fel, három különböző tudományszaknak volt 
tanszéke, melyek között első helyen állott a mennyiségtan. Itt a számtan, 
mennyiségtan, mértan, természettan, világrajz, háromszögtanból stb. tartottak 
előadásokat. Mindezen tudományokból különböző munkák készíttettek és



mennyiségtan kivételével közhasználatra hozattak. Ezen iskolai könyve
kéül időről időre még más nemű mennyiségtan! munkák is adattak 

:i, minők: /. Л a éj
: у. Л zw%<%//^z//azYdoz a Л ^-
ój z/fzgyz'j a ^öwrz/z/^/éj y. A/կ^/^ր J/A
Több ily nemű munka maradt kiadatlanul is s ezek: 1. Elemi mennyiségtan.

AWf/&f.aW л Af/ó%?W/. J. Л 7%fM%yzjég&m Թն/^/ß/, /дА'%-
'o/ /b^'/z/д. Л é^f/éj^^/^« stb.

A második tanszék ezen kollégiumban a bölcsészeié volt négy iskolára 
osztva, u. m. gondolkodástan, metaphisika, erkölcstan és természettanra. Ezen 
osztályokban 1750 óta a bölcsészet egy latin fordítás nyomán, legújabban 
oedig 1825-től Soave atya gondolkodástanja után adatott elő. A közöttük 
járatosnak önként be kell vallania, miszerint z mechitáristák a fordítandó 
munkák és a tankönyvek kiválasztásánál, gyakran szakismeretlenséget és 
tájékozotlanságot árulnak el. Még kinyomatlanul hever a bölcsészétnek bizo
nyos mechitárista által kidolgozott folyama, melyet a bölcsészeti tanárok 
dőadásaikhoz alapul használnak, ép úgy mint a természettan tanárai a 
i legjobb irók természettam iratainak még kinyomatlan fordításait. Az 
dőszak, melyet ezen kollégiumban a mennyiségtan és bölcsészet tanulására 
ordítanak, nem haladja túl a harmad félévet. — A természettannal fog- 
alkozók számára a kollégiumban ezen szakhoz tartozó Londonból szerzett 
több eszköz található.

A mennyiségtan! és természettan! tanulmányok végeztével a növen
dékek az istenészettel kezdenek foglalkozni. A hittudományhoz vezérül a 
.ómai istenészek legjelesebb munkáit használják, melyek közül némelyeket 
íz eredeti szöveg, másokat a mechitáristák által készített fordítás ֊ nyomán 
anulmányoznak. Az erkölcstanhoz segédül a legkitűnőbb római erkölcstan 
iá rókát használják s a fegyelmet, a szertartást és az örmény egyháznak és 
lépnek szokásait illetőleg ezen müveket lépésről lépésre jegyzetekkel ki
férik. A hittan legkitűnőbb Íróinak nyomán, a mechitáristák égy részlétés 
'sténészettant dolgoztak ki, bővítve a görög, római és örmény atyák mun
káiból vont számos idézettel.

A hittan tanulására három és fél év, az erkölcstan tanulására pedig más
félév van határozva, mely időszakban a növendékek a legnehezebb esetek 
feloldásában és vitakérdések fejtegetésében kénytelenek magukat gyako* 
rolni. Midőn az isíenészet tanulására szánt ezen öt évet a növendékek eltol-, 
főtték, a bibliai exegesishez és valamennyi nemzet egyház atyáinak olvasá
sához fognak. E szerint az isíenészet tanulmányozására több mint öt évet 
fordítanak, mely mint a mechitáristák hiszik, egyáltalában elengedhetlen 
ill előleg megrövidithetlen időszak arra, hogy valaki magát jövőben a val
lás tudományának tanulmányozására és ezen irányú irodalmi működésre -
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szentelhesse vagy hogy a missionáriusnak oly nehéz hivatalát betölteni 
képes legyen.

Mielőtt azon munkák elszámolásához fognánk, melyek egyes mechi- 
táristák kezei közül kerültek ki, még egy intézetről akaiunk megemlékezni, 
mely miként a velencei az egyesült örmények legfensobb iskoláját, ez л 
nemzeti egyház követőinek legmagasabb képzőintézetét képezi. Ez a mosz- 
kaui Lázáreff család által alapított intézet, mely Sándor czár által védelemre 
méltatva, Lázáreff János államtanácsnok, ennek öcscse Joáchim és ezek úté 
dai által 1816-ban keleten alapittatott; s existeutiája minden időkre biztö. 
sittatott egy Lombardban elhelyezett tőke, épületek, és más szükségesek 
által, melyeknek összege 1830-ik év kezdetéig 900 ezer rubelre rúgott. Ezen 
intézet feladata az orosz állam számára tolmácsokat szolgáltatni, valamié 
Oroszországban és a legújabban nyert örmény tartományban felállított ör
mény iskolák és egyházak számára tanítókat és papokat nevelni. Itta ta 
nuhnányi idő hét év. j±z intézet nyomdával is biz*, mely azonban ez idd? 
csak iskolai iratokat, nyelvtanokat stb. adott ki. Hihetőleg· nincs messsz 
az idő, midőn mi a Lázáreff család nagy lelkű támogatása által а тозка ъ 
műhelyből az örmény nemzet mindazon klassikusait megkaphatjuk, mely e- 
ket a mechitáristák egy vagy más okból a tudós Európától megtagadjak.

Karakaseán Máté, született Tokáiban 1689-ben. Későbbi idejében mint 
Mechitár titkárja szerepel és fő érdeme, hogy az örmény nyelv mondatta
nát eredeti tisztaságára vissza hozta. Irodalmi munkái : 1. Világosító _ r. Լ 
Gergely élete, kiválólag Agathángelosz után — az első nagyobb munka ez, 
mely hosszú idő után, mely alatt az örmény nyelv egészen el vadult volt, 
újólag tiszta haikán irályban szerkesztett. 2. A mechitáristák egyletének է՞ր* 
ténete 1710-ig, mely kinyomatlanul hever. Máté meghalt 1772.

Ananeán Baptista János szorgalmát .tanítója s a rend alapítója Ό 
tál szerkesztett öarnény szótár első kötetének készítésére fordította é. ՝ te- 
chitár halála után magára vállalta ugyanezen mü második kötetének kidol
gozását is. A szótár bevezetésénél álló két költemény, melyeknek céljok az 
ifjúságot szorgalmas önművelésre serkenteni, úgy Mechitár sirirata is tőle 
erednek. Ananeán Konstáutinápolybau 1715 ben született és meghalt Sza- 
lonich-ban 1772-ben.

Chadsadur Ignác szintén Konstáutinápolybau született 1708. és meg
halt Velencében 1780. Ő több történelmi munkát irt, melyek között az ör
mények történelme és a martyrologium legnevezetesebbek. Eme müvek csak 
kéziratban találhatók meg, mivel más tagjai a társulatnak e tárgyat telje
sebben és kimerítőbben tárgyalták s a nagy közönséggel is megismer
tették.

Achamaleáu S akiás Sorhothbaa 1738-ban született és nngh'ilt Kalkut
tában 1789-beo. Legjártasabb volt a mennyiségt-auban. Irt szántait y csil-



lagászati naptárt s némely is tenisze ti értekezése két, mely utóbbiak kéz
iratban hevernek.

Zashariás atya A gén ben 1711-ben született·, s leginkább a szép művé
szetekkel foglalkozott., nevezetesen az építészettel és hasonlókkal.

Más nyelvekből örményre fordított müvei közül mindössze Az idő sze
kere és a földirati szótár, melyet Chatsadur atyával összeköttetésben dolgo
zott, nyomatott ki. Meghalt 1793-ban Velencében.

Isaak atya 1749-ben született üleppoban s meghalt Triestben 1806-ban· 
, lét nevezetesebb munkája van : A gyakorlati és elméleti mértan és A sík-

István atya, ki a nyelvekben! széles ismerete miatt Azlig-nak vagyis a 
‘ratos-nak neveztetett. Tudott görögül, latinul, olaszul és franciául vala

mint törökül is. Smyrnában született 1737-ben és már gyermekkorában igen 
gy szorgalmat fuj tett ki a nyelvek tanulásában, nyolc évet töltött Rómá- 

oan csak azért, hogy az olasz és latin nyelveket tökéletesen sajátjává te- 
■”e. Foglalkozott különben a természet- és orvosi tudományokkal is, a nól== 
ül azonban, hogy valami munkát dolgozott volna ki. Meghalt Velencéd 
Г 1807.

Ázgáreán Vártán, ki Konstántinápolyban 1720-ban született és Ve
lencében 1810 ben halt meg. Hibátlan, tiszta írói-örmény nyelven irt for
dításai által tette magát nevezetessé. Egész hosszú életideje alatt egyedül 
a latin és olasz nyelvekből eszközlött fordításokkal foglalkozott, melyek 
közül to b még kinyomatlanul hever; minők Calmet Általános töfténelmé- 
nek két első kötete és Kempis Tamás munkái stb. Elnyomattak pedig: 1. 
A bölcsészettan. 2. Rollin római tói térnie, és 3. Egyházi beszédek gyűjtemé
nye, Vártán atya az örmény liturgiát is latinra fordította.

Csámitsián Jakab, ki Konstántinápolyban 1724-ben született és 1806- 
ba_ ugyanott meghalt, alapítója volt az örmény Almanachnak, mely most 
éveukint Velencében kiadatik. Eme mechitárista némely földirati és törté
nelmi munkái Velencében csak mint kézirat találhatók meg.

Csámitsián Mihályt, az előbbi írónak öcscsót — született Konstánti- 
nápolyban 1738. és meghalt ugyanott 1823. — tudományossága és gyors 
felfogási képessége a mechitárista rend jeles tagjává teszi. Müvei a követ
kezők: 1. Örmény nyelvtan a liaikán írásmód legkitűnőbb példái után. 2. 
Örményhon történelme a legrégibb időktől 1784 ig, melynek roppant terje
delmét mutatja a három kötetben foglalt több mint 3000 lap. Jóllehet, hogy 
ezen munka a régibb események megbiválásában igen hiányos s a közép
kori események leírásában a szerző korlátolt vallásos nézetei miatt részre
hajló és igaztalan, mégis a mai napig legjobb az uj örmény irodalomban. St.- 
Martin munkájában ebből bőven merített adatokat. A kelet indiai angol 
társaság e munkát, mely az ázsiai népek ó-történelmére nagy fényt dérit,
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Avdal M. J. által angolra fordittatta. 3. A zsoltárok magyarázata. 4. Naban 
Jákó konstantinápolyi patriarcha ellen egy öt kötetből álló munkát irt, mely 
hasonlólag több más munkáihoz, soha ki nem nyomatott. Ezen munka két 
első kötetében Szt. Péternek és ut Idáinak a római széke i elsőségéről ille
tőleg legfőbb hatalmáról értekezik. A harmadikban a cha’cedoni zsinatnak 
Krisztus két természetéről szóló tanát védelmezi, a negyedikben bizonyít ·

, gatja, hogy a Szentlélek az atyától és fiútól származik. Végül az ötödikben 
a lélek állapotjárói beszél a halál után, továbbá a mennyország, tisztító- 
hely és pokolról.

Aeontius, örmény családi neve egyik erdélyi hazánkfiának, ki valódi 
magyar nevén Kövér István volt, sunnai érsek és mechitárista rend III. fő
apátja, ki 1740-ben nov. 20. Erdélyben Gyerty ó-Szt.-M iklóson született s 
Velencében 1824-ik évi január 23-án meghalt. E sen hazán Հ fiának élet irata 
1825-ben Velencében Planton tudor, a velencei „Santa Maria della mireri. 
cordia“-ról címzett zárda apátja és priorja által örmény és latin nyelven íra
tott meg s Aeontius barátjának Pyrker László akkori velencei pátriáimba - 
nak ajáltatott, a következő cím alatt: „Vita Reverendissimi Stephani Acen
ti i Kövér Archiepiseopi Siunensis et Generalis Abbatis Congregationis M e- 
chitaristarum Postulante Equite Alexandro Raphael scripta armenice ac la
tiné. Venetiis. Typis Coenobii S· Lázári MD3CCXXV." Aeontius elei a 
Kövér nevet vevén fel, érdemeik által meg is nemesedtek s el is szaporod
tak. Aeontius annál gondosabb nevelésben részesült, minthogy atyja Kövér 
Gergely benne mint első szülöttjében nagy reményt helyezett, hogy az 
egykoron a családnak feje, egyszersmind annak emeltyűje s terjesztője le- 
end. Isten azonban máskép rendelé. A meehitáristák eongregatiojp kebléből 
időnként hitszónokokat szokott kiküldeni azon vidékekre és országokba ՛ 
hol örmények laknak, hogy egy részről őket nemzeti mivel idősükben 
ápolják, másrészről pedig a római katholikus bithez való ragaszkodásban 
erősítsék. Ily mechitárista küldött Károly atya érkezett Ebesfalvára is Er
délybe, hol Aeontius szülői ekkor laktak. Károly atya, a lelkes Meehitár 
első híveinek s tanítványainak egyike, igen jeles hitszónok volt, s az ak
kor alig 17 éves ifjú Acontiusra oly élénk hatást tett, hogy ez elhatározá 
magát, szintén papi pályára lépni s csak nagy küzdelem után kieszközöl 
szülői engedelemmel Károly atyát 1757-ben Velencébe visszakisérte, ho. 
mint novitius a congregátióba vétetett fel s István szerzetesi nevet nyert 
1758-ban aug. 22-én tette le szerzetesi fogadalmát, s 1763-ban okt. 27 éj 
pappá szenteltetett Lázár trapezunti érsek által. Ezen évek közben Acontiu 
a tudományok különböző ágaiban rendkívüli haladást tett. A theologiai ta 
nulraányokon kívül, melyekben a tudori koszorút is elnyerte, kitűnő siker 
a nyelvészetben s bölcsészeiben tanúsított,
mind képzettsége által a congregatio előtt oly tekintélyre emelkedett, hogy

mind nemes magatartása



az alig 30 éves fiatal papra a kolostori növelde igazgatása bízatott. E hivatásában 
Acontius mindent elkövetett, hogy növendékeiben a tudományos ösztönt föl· 
élessze, minek rendkívüli irodalmi versengés lön eredménye s az akadémiá
ban egymást érték a nyomtatásban megjelent költészeti, mathematikai, tör

ténelmi, földrajzi, nyelvészeti s egyéb hasonló szakmunkák. Maga Acontius leg
inkább az örményirodalom ujjáalkotását tűzte ki céljául s a haikanismust 
ősi tiszta szellemében magáévá tette. Az örmény nyelv pallérozására ékes- 
szólástani munkát irt, melyben Cicero és Quintilianus legszebb részletein 
kívül a régi és uj klassikus költészetből is foglaltatnak a szabályokkal 
egyetemben mutatványok. 1785-ben a főapát helyettesévé választatott, mi 
azonban tudományos munkásságában nem akasztá meg, mert ezen időben 
irta az általános földleírást örmény nyelven. Tizenegy kötetet adott ebből 
sajtó alá’ az utolsó kötetek, melyeket mint a keleti részekre vonatkozókat 
bírálat végett Konstantinápolyba küldött — ott elégtek. Ez időtájban ér
kezett Velencébe Lourdet Simon francia pap Páriából, hogy ott a balkán 
irodalmat tanulmányozná, ki midőn visszatért hazájába, magával vitte Acon
tius által készített latin-örmény szótár gondosan készített kéziratát, mely 
azonban elveszett.

Nem sokára tervbe vétetett a mechitáristáknak átültetése Párisba, mit 
azonban az ott kiütött forradalom megakadályozott; ugyanez okozta azt is, 
hogy Kövér az örmény nyelv és irodalom párisi tanárává nem lett. E he
lyett a francia háború kitörése után 1790 ben Erdélybe küldetett, hogy 
ott faj és hitrokonit kenetteljes szónoklatai által vigasztalja és erőitse. Itt 
működött Kövér 1799 ig, eltöltve az egész vidéket istenfélő életének híré ՛ 
vei, midőn végre I. István mechitárista főapát haláláról a tudósítás hozzá 
érkezett, s az uj apát választására Velencébe hivatott. Midőn az akkori er
délyi püspök, Mártonfi Jánostól, ki őt rendkívül becsülte, elbúcsúznék, 
nyájas mosoly közt e szavakkal bocsátá el: „Menjen csak tisztelendő ur! 
mert ha római pápának nem találják megválasztani, kétségtelenül főapáinak 
választják meg.“ Ugyan is épen ezen esztendőben gyülekezett össze Velen
cében a bibornokok collegiuma, melyben VII. Plus római pápának meg
választatott. Mártonfi jóslatának második része azonban szintén teljesült, 
mert Acontius vonakodása ellenére a congregatio tagjai által II. István 
neve alatt egyhangúlag főapátnak választatott meg 1800=ban. Itt azonban 
a congregatio nem állapodott meg, hanem arra törekedett, hogy főapátja 
püspökké neveztessék ki, minek következtében emlékirat intéztetett VII. 
Piushoz. A pápa személyesen ismervén és becsülvén Acontiust, kérelmét 
teljesité s őt sunnai érsekké nevezte ki és szentelte fel 1804-ben. Még máig is 
magasztalják Velencében a fáradhatlan és bölcs tevékenységet, melylyel 
Acontius méltóságának ezen polcán a mechitávisták intézetét emelni és min
denfelé kiterjeszteni igyekezett. Hasonló collegiumokat hozott létre Rómá-
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ban, Konstantinápolyban és Astrachánban. Λ congregatio őt méltán mint 
második alapítót tekintette. — Acontíus a fentebb idézetteken kívül még 
egyebeket is dolgozott. Nevezetesen lefordító és ֊riadta 
nyelven. Megírta továbbá a Mechitár életrajzát. Kiadatlan maradt a Zsinatok 
története.

szt.-írást örmény

Siurmeleán Chaüsadar v- Kristóf, Kövér titoknoka, az örmény iroda
dalom munkásai között terjedt mennyiségtan! ismeretei által szintén 
hírre vergődött. Született Konstantinápolyban 1751-ben, s meghalt Vei Il

iiében 1827-ik évben. Munkái: számitástan népnyelven, Papi és polgári 
naptár. Chatsadur ezen kívül nagyban foglalkozott ama terjedelmes, szótá
ron is, melyet Velencében majd egy századig készítettek.

Avedikean Gábor atya, ki Konstantinápoly ban született 1751. és 
meghalt Velencében 1827. Irályának tisztasága és finomsága által tűnt ki, 
úgy hogy méltán állítják az ötödik század jeles klassikusai mellé. Müvei a 
következők: /. ér/f/w&sréjf. 2. éf

J. Ля ér/f/-
és՝ Eme jeles munká-

nak, melyből kivonatok is készíttettek, első része nép nyelven, a második 
vagyis a mondattan irodalmi nyelven szerkésztetett. S úgy látszik, hogy 
ez szolgált zsinórmértékül Szállanteán Mihály, moszkaui bölcsészet tanár 
és igazgatónak is ily nemű munkájánál. Az örmény Cirbied által franczia 
nyelven irt A haikán kiejtés nyelvtana Ávedikeán nyelvtanának szintén 
csak átdolgozása, y. Örmény-olasz nyelvtan. 6. Olasz nyelvű értekezés a szt* 
lélek eljöveteléről az örmény egyház atyák és concüiumok bizonyításai 
alapján. Több fordítást is bírunk tőle : minő a többi között. 7. Az örmény 
lyturgiának olasz és 8. Szt. Ágoston „De civitate dei“ című munkájának 
örmény kiadása.

Dsachdsachean Emanuel atya Giurmisane városában 1770-ik évi

nagy

márcz. 25-én született és meghalt Velencében 1835. jatt. 3-án. Már kora 
fiatalságában kiváló hajlamot tanúsított a nyelvészet iránt, melyben később 
igen szépen ki is képezte magát. Ezen törekvésének eredménye egy 
olasz-örmény -török lexion. Továbbá ő fordította Virgil Aeneisét, Abel halá
la cziinü idylt és Feneion Télémachját

Nincs idő, melyben a szt. Lázár szigetiek 
gén foglalkoztak volna, mint

gregatio, hogy férfiakat számíthat fel, kik valamint szellemi, úgy mű-

tudomány nyal oly bűz՛ 
jelen időben, csak is most oly szerencsés a

con
veltségi és szorgalmi tekintetben is Európa bármely tudományos egyesületé
nek becsületére válnának. Mi a felhozottakon kívül még csak gyomai szüniki 
érseket, Quadro készítőjét az idősb Auchert, Duzebius, Philo. Severi- 

és Ozniai János fordítóját az örmény szentek történetének sanus
számos más munkának szerzőjét említjük meg.
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Felhozzuk továbbá: 1. A fiatalabb Auchert Lamproni Niérses fordító* 
ját s több nyelvtannak és szótárnak szerzőjét.

2. Az annyiszor emlegetett Indsidsián-t, kinek örmény archeológiája 
igen nevezetes. Ugyancsak tőle van Örményország ó-kort földirata és Kon-

éj ^^zyé^é«f^
3. Minág-t a jelentékeny örmény-francia nyelvtan szerzőjét és íróját 

a Lengyelhoni utazásnak, mely Ani-város és lakóinak azon időbeli törté
netét foglalja magában, midőn a főváros leromboltatása után Európa minden 
részében elterjedtek.

4. Pakraduni Arsen-t, kinek „Maik“ czimü hőskölteménye 20 énekben 
a legjelesebb költészeti mü, mely örmény nyelven világot látott. Yalóságo s 
epos ez, tárgyát Maiknak az örmény nemzet ősapjának a baby lőni Nim
róddal V. Béliéi vívott harcza képezi. A lángeszű költő, kinek e müve 
25 évi fáradságába került, művészileg értett az epopoea-hoz. Müvében a 
gondolatok magas röpte és a jelenetek változatossága mellett is tárgyához 
hü maradt mindvégig. E mü egyaránt bizonyságot teszen a szerzőnek köl
tői tehetségéről és a nyelvnek, melyen az íratott, műveltségéről szép
ségéről és gazdagságáról.

A mi fennebb a velencei mechitáristákról mondatott áll kevés kivé
tellel a bécsi hasonnevű zárda tagjairól is. Sok írói capacításokat tud felmu
tatni, kik közül a következőket említjük meg.

1. Anther Miklós ^ Az örmények történetei czimü munka szerzőjét.
2. Hun miién Pál t, a keleti egyházi gyülekezetek történetének Íróját.
3. Ka térd si an József-et, kinek „Egyetemes világtörténetében“ a keleti 

népeknek általában, különösen pedig az örmények őstörténelme kiváló 
gond dal tárgyalta tik.

4. Tori Izsákot, ki az örmény irodalmat Ma mi go ni Vártán к almi
jai czimü munkájával gazdagította. Ezen tudományos férfiak kapcsolatban 
utódaik és tanítványaikkal több nagyobb munkát dolgoztak ki, melyek kö
zül némelyek mint pl. a már annyiszor említett nagy szótár ki is adatott, 
le ha már valamennyien kiadatnak korszakot fognak képezni az örmény 
rodalom történetében. Közülök megemlíthetjük: Az örmény egyház-atyák 
könyvtárát (Bibli »theca patrum Árm on iorum). 2. Bevezetés Ó Qrményhon 
őriénél me és földrajzához, az örmény klassikusok legjelesebbjeinek nyo. 
nán, melyben a kaikán ókori földrajznak, chronologiának és egyéb tudomá
soknak legnehezebb helyeit fejtegeti és kutatja. Ezen kiadás alatt levő 
nun к a a görög és római klassikusok számos homályos helyet fogja érthetővé 
enni. 3. Rollin ó-kori történelmének teljes fői ditáisa, melyből négy kötet, már 
Ճ is nyomatéit. 5. Életrajzi szótár. 6. A kitűnő férfin, Plutarch, éietrajzá- 
idk görög eredeti után készített fordítása. 7. Örmény költészettan stb.

A mechitáristáknak ezen felül igen jeles kézirat gyűjteményük van, me-
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lytkcek ama nyomtatványokkal való összehasonlításából, melyeket a nemzet- 
egyház követői adtak ki, Szeméi állítása szerint csakugyan ki is tűnik, 
hogy az örmény egyház-atyák és írók eme munkái többszörös beszúrások, 
hozzáfüggesztések avagy kitörülések által nagyon megváltoztak.

A minden oldalról ostromolt örményeknek a római egyházzal való 
egyesülése és a balkán irodalom kéziratainak összegyűjtése czéljából a mechi- 
táristák időről időre hitküldéreket menesztettek a legkülömbözőbb tájak 
felé és több helyen, mint 1763-ban Erdélybe és 1821-ben Eri mm be intéze
teket állítottak, melyekben az ország Örmény ifjúsága taníttatott.

Nem egyedül a mechitáristák azonban azok, kik újabb időben a tudo
mányokkal foglalkoztak. Hová Haik fiai letelepedtek, mindenütt felébredt 
bennük az irodalom szelleme. Kalkuttában egy magasabb örmény intézet 
alapi itatott, melyben a már annyiszor említett Audall egyike volt az elöl
járóknak. Kalkutta jeles püspökének, Heber Reginaidnak intézkedése foly
tán mostantól az örmények is az ottani püspöki coliegimnba felvétettek, 
melyben az oly korán elhunyt Dávid Mezrop is kiképeztetését nyerte. Bi
zonyos angol jószívűségének köszönhetjük Héber dics költeményének egy 
példányát „Palesztina“ czimmel, melyet Dávid Mezrop örményre fordított és 
Héber örményül irt életrajzával együtt kiadott.

Kalkutta városának érdekes leírását adja számos kőmetszettel ellátva, 
a konstántinápolyi Lázárovits Péter Pál, ki csupán ezen útleírás kedvéért 
Indiában hosszasabb ideig tartózkodott, munkájában azt bizonyítgatja, hogy 
egész Indiában, a félszigetet a Ganges vizén túl, és a szigeteket, minő 
Szingapúr, kivéve, százötven örmény család alig található. Kalkuttában, 
hol legtöbben élnek, alig van hatvan. Ezen felvétel úgy látszik igen ki
csinyítve van, mivel egyedül Dakká-ban egy hivatalos kimutatás szerint 
1833-ban több volt 322 örménynél.

A Lázárev család moszkaui nyomdájából még eddig jelentékenyebb 
irodalmi munka, kivéve némely iskolai könyveket, nem jelent meg. Legje* 
lentékenyebb még az itt megjelent munkák között az örmény intézet tanít
ványainak „Ararat múzsái“ cím alatt megjelent versgyűjteménye.

Az ecsmiádzini, mádrási, tiflisi, ásztráeháni, pétervári és uj-nachi - 
tseváni könyvnyomdák irodalmi munkássága szintén csak némi nyelvtani és 
hittant iratok kiadására szorítkozik. A legjelesebb munka, melyet a kon- 
stántinápolyi örmény nyomda napvilágra hozott egy három nyelven szer* 
kesztett perzsa-örmény-török szótár՝, melyet egy tudományosan miveit ör
mény irt, és a konstántinápolyi örmény iskola igazgatójának, Pesdemleán 
Gergelynek, — ki szintén irt volt egy nyelvtant és szótárt — gondossága 
tett előttünk is ismertessé. Tiflisben a velencei mechitáristák iskolakönyveit 
nyomják után és a Susai missionariusok nyomdája, miként könnyen gon* 
(Jolhatni szintén csak a vallásos és erkölcsi iratokat terjesztette, Sőt maga
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i propaganda mír több év óta nem adott nevezetesebb müvet át a közön
ségnek. Аз „Abecedarium:c némi olvasmányokkal ellátva az utolsó örmény 
munka, mely a propaganda nyomdájából kikerült.

Jóllehet mi a nem ritkán vallási nézetei által korlátolt és egyáltalá
ban elfogult újabb kori protestáns missionariusok egyoldalú tudósításainak 
teljes hitelt nem adhatunk, azonban más forrásból eredő tudósítások után 
ítélve, mégis igaznak látszik annyi, hogy az örmény nemzeti egyház lel
készei valamint vallási úgy irodalmi tekintetben is nagyon messze mara
dott a mechitáristák után. Remélhető és el is várható, hogy az örmény 
nyelvnek és irodalomnak Európában újabban fellángolt szeretető és az eu
rópai tudósok példái az örményeket Nachitseván és Ecsmiádziuban is kö
vetésre fogja buzdítani. Kívánatos, hogy a legközelebb kezeink közé kerü
lendő örmény munka, sikerültebb legyen, Huboff herceg nemzetiségi táb
lájánál. Ezen orosz-örmény herceg az örmény fejedelenieknek genealógiáját 
adja örmény nyelven, melyet ennek orosz fordításával Londonba küldött 
az ázsiai társaságnak. A. társaság fordító-osztálya a végett kereste meg az 
ásztrácháni methodisták missionariusát, Glen Williamot, hogy ezen munkát 
angolra tenné át, milyet ennek fii Glen James, az orosz után teljesített 
ugyan, azonban a tulajdonneveket, mivel ő némileg örményül is tudott, az 
eredeti írásmód szerint adta vissza. Fájdalom, hogy épen a nevekbe számos 
toll vagy nyomda hiba csúszott be úgy, hogy a járatlanokra nézve az egéss 
munka használhatlanná lett. ü tapasztalt azonban tudni fogja, hogy az itt 
előadott eseményeket jobban és alaposabban h)l keresse. Huboff herceg 
meghalt Asztráchámban 1830.

Árménisták.
Általános tájékozódás. Bolognai Bertalan. Rocha. Rivóla Ferencz. Firomálli Pál. Galáni Kele
men. Vilotte Jakab. Veysiere De la-Croze Maturin. Villefroy Vilmos. Lourdet Simon. Whiston 
György és William. Pfeifer Ágoston. Akoluth András. Schröder János. Saint-Martin. Eugen 

Bore, Petermann. Neumann. Lukácsy Kristóf stb.

Midőn Európa tudósai a tizenhatodik században figyelmüket keletfelé 
irányozták, leginkább ezt csak azért tették, hogy az egyházi oklevelek va
lódi forrásaihoz juthassanak, 
veket, a syrust, chaldeait és arabot tanulmányozták.

Az akkor részint a perzsáknak, részint a törököknek alávetett Örmény- 
ország jelentéktelensége, valamint e nép politikai történetének és szellemi 
képzettségének ismeretlen volta bizonyos balvéleményt szült a tudósoknál 

örmény nyelvtanulás ellenében. Maga a tudós és ovatos pfelfar Ágoston

ezért kizárólag csak a héberrel rokon nyel·-

az



theologus is, az első, ki Neaiethonban nehány szót örményül értett, egész 
komolyan állította, hogy ha ama nehány örmény szónak, melyek a szent 
Írásban előfordulnak, magyarázatát leszámítjuk, ezen nyelv ismeretének 
haszna a hittudományokra nézve nagyon csekély volna.

Ezen véleményeknek azonban megkel lett dőlniük, mert ama rendki: 
vüli buzgalom és tevékenység, melyet az örmények kifejtettek, hogy a 
sajtót azonnal, hogy feltaláltatott, nemzetükben meghonosítsák és irodalmuk 
javára érvényesítsék, figyelmet keltett Európa népeiben, úgy a nemzet, mint 
annak irodalma iránt ; bámulva látták, hogy az örmény, mely egymaga 
maradt fenn tekintélyesebb számban Elő-Ázsiának az ó-korban históriai 
vezetességü népei közül, jóllehet rég vesztette politikai létét, és úgy szólva 
elgázoltatok a hitetlenek által, mostani állapotában is tud és képes maga
sabb szellemi jók iránt lelkesülni, Mindenesetre feltűnő jelenet volt és nagy 
életerőre mutatott az az örményekben, hogy midőn Európának csak némely 
népei bírtak kifejlett irodalommal, legtöbbje a kezdeményezés első stádiu
mában állott; akkor Ázsia szivéből kerül elő egy nép, mely századok óta 
fennálló irodalma számára Európa legfényesebb városaiban üti fel könyv* 
nyomó műhelyeit, és onnan terjeszti nemzete között a szellemi életet és mű
veltséget. Mire többekben vágy ébredt ismerni közelebbről az örményt, 
annak nyelvét és irodalmát. A bölcsészekben és történet nyomozókban, fő՛ 
kép a történeti tartalmú munkák nagy száma keltett figyelmet, melyekben 
kiváltképen gazdag az örmény irodalom. Itt egy uj láthatárt láttak felnyílni 
szemeik élőit, mely kedvencz tanulmányaik terén uj vívmányokat, 
uj felfedezéseket ígért, de 
sége miatt be nem 
lefordítottak néhány örmény könyvet latinra, francziára stb., mi által a tu
dásvágy és érdekeltség uj tápot nyert és naponta növekedett. Az örmény
nyelvnek a Mechi tár ista szerzetesek által eszközölt fel virágoz tatása, azt még 
inkább fokozta, de egyszersmind angol, francia és olasz szövegű örmény 
nyelvtanok és szótárak szerzése és kiadása által alkalom és ut nyittatott 
Európa tudósainak az örmény nyelv és irodalom alapos tanulmányozására, 
így keletkezett aztán az örmény írót karnak egy sajátszem osztálya az 
Armenistákban.

Azon tudományos férfiak közé, kik az örmény nyelvnek és irodalom
nak Európában ismertetői és terjesztői voltak, tartozik: 1. Bolognai Bertalan, 
kit 1316-ban XXII. János pápa Orményhonba küldött, hogy ha lehetséges 
az örmény és latin egyházak között szorosabb egyesülést létesítsen. Berta 
Jan, kit közönségesen, sőt maga Gal anus is, elég hibásan a perzsa Ader* 
beidsán tartományban fekvő Marachai püspöknek neveznek, volt első az 
európaiak körött, ki az örmény nyelvet bensőbben ismerte. A byzanci ud
varnál ugyan több görög élhetett, ki az örmény nyelvet mír az örmény

né

melybe a nyelvnek teljes ismeretlen- 
hatoihattak. Kezdték tehát tanulmányozni a nyelvet,

со
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ügyekbeni hivatalos állásánál fogva is beszélte; azonban nem találjuk sen
kitől megemlítve, hogy tudományos szempontból az örmény nyelv tanúimé
in án у ozására adta volna magát. О alapította az örmény Domokosiak tarto
mányát Nachicsevauban.

2. Rocha (Agostonrendi szerzetes) szül. Rocea-Contrataban, Ankonában 
1545-ben és meghalt 1620. april 8-án, kinek dicséretreméltó törekvésein kí
vül egyéb említésre méltó nem maradt.

3. Rívola Ferenc, ki mint a keleti nyelvek tanára Majlandban az am= 
broziaféle kollégiumban az örménynyelvvel is foglalkozott; s egy nem elég
gé pontos örmény nyelvtant irt. Később örmény-latin szótárt adott ki, mely 
az örmény és török szavak összekeverése, az örmény szavak értelmének 
hiányos magyarázata és a hetük szabálytalansága miatt kevés hasznot nyújt.

4. Firomalli Pál, dominikánus, Kalabriaban 1623=ban született és 
Vili. Orbán pápa által mint térítő (missionarius) küldetett Örmény bonba, 
hol négy évig tartózkodván, az örmény nyelvben oly alapos ismereteket 
szerzett, hogy I. Fülöp patriarcha őt az ecsmiadzini zárdaiskolában a gon
dolkodásán és latin nyelvtan tanárának kinevezni, ez iskolára nézve hasz
nosnak és üdvösnek találta. Az örmény írók őt a nyelv megrongálásával 
vádöiják, mivel tanítványai szivében a latin nyelv iránt oly lángoló szere
tedet gyújtott., hogy azok az örmény nyelvet minden áron latinizálni óhaj
tották, azon balhiedelembe lévén, hogy ekként nyelvük szépségét emelni 
fogják. Firomalli irálya, a mechitáristák tanúsága szerint, ámbár nagyon 
fejletlen, iniudazáltal még sem oly bizarr, nem oly műveletlen, mint a minő 
a tiszta balkán irály három már említett elrontói: Oegan-é, Hunaneán 
Vártán-é, és Agob Jánes-é volt. Firomalli egyetlen ismeretes munkája, 
értekezés a keresztény hit igazságáról, melyet két részre osztott. Egyik 
részben az Istenségről, a másikban pedig az incarnatio Christi vagyis a

gtestesülésről szól. Ó ezen müvét Sehah-Abbas, perzsa királynak aján-me
lotta.

5. Oalanus Kelemen hittérítő. Született Sorrentoban, a nápolyi király
ágban 1610-ben. Miután 12 évig a levantei társulatnál a georgiai és török 

nyelveken kívül az örményt is megtanulta, az örmény iratok összegyűjtésé
vel foglalkozott, melyeket latinra is lefordított. Galanus három évig a kon
stantinápolyi örmény pátriárchai iskolában, tizenkét évig a Propaganda- 
kollégiumban és végül közel két évig a lembergi kollégiumban a nyelvé
szeti és más tudományok tanára volt, s meghalt 1666=ban életének 56-ik 
évében. Örmény grammatikája mellé kivonatos gondólkodástant és tudomá
nyos szótári függesztett, s az egészet ily czitiimel látta el: „Grammatical 
ét Logicae InstitutionesЛ Nevezetesebb ennél az örményül és latinul irt .' 
„Conciliatio Ecclesiae Armmae cum Ecclesia Romana ex ipsis armenorum 
Pattum et Dogtorum testimoniis“ — című munkája, mely két, t. i. törté-
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neti és vitatkozást részbe! áll.՜ Az elsr rész az örmíny egyház térté ntét 
tárgyalja és egy körülbelül a tizenegyedik századom élt névtelen örmény 
író müvéből van összevonva, melyhez még számos jegyzetet is csatolt. Ga ֊ 
lanus az örmény egyház történetét tárgyaló ezen müvében bebizonyítani 
akarja, hogy az örmény egyház alapítója és a legrégibb pátriárchák mit- 
вет tanítottak olyat, mely a római apostoli egyházéval ellenkezett vei 
Luszavorics sz. Gergely és az örmény első egyházi atyák nézetei a r. egyházéval 
mindig megegyeztek. A 2-ik részben pedig a szerző az örmény, egyh. történeté 
ről, szertartásáról és dogmáiról értekezik. Galanus müve ezen részében megczá- 
folni törekedik az örmények minden, alatin egyházéval ellenkező nézeteit és ta
nításait. — Somai a következő módon nyilatkozik ezen munkáról: „Mivel a P. 
Kelemen által irt rajz és vázlat annyira fáradságos irodalmi dolgozat, 
annyira dicséretre méltó: azért ennek részint a nem egészen szerencsés 
irályra, részint pedig az ízlés és bírálói éles elmére vonatkozó hiányai te
kintetbe nem veendők, ö idegen volt, és így neki az örmények között 
Levantében töltött nehány év kevés volt az örmény nyelv szellemének va
lamint oly sok ó és uj, egyházi és politikai dolognak alapos megismerésére. S 
hogyan is lehetett volna neki oly különféle tárgyakban mindig a helyes állásra 
találni, midőn csak a középkor egy névtelen történet írója, egy egyoldalú 
kompilator, tehát nem klassikus és eredeti író volt kezénél? Nem csoda 
tehát, hogy általa eme hibával telyes szövegből egy még hiányosabb után
zat keletkezett.“ — De örményből latinra tett fordításai sem érdemlik meg 
feltétlenül a dicséretet. — Galanus említett müve ama forrás, melyből az 
európai írók az örmény egyház hitéről és szertartásairól oly sok hamis tu
dósítást és véleményt merítettek, mivel ezek Galanus után vaktában min
dent elfogadnak, miket ez az örményekről az írónak annyira szükséges 
vigyázat és ismeret nélkül közölt.“ — Galanus ezeken kívül még kölün- 
féle istenészeti iratokból szintén örmény nyelven isienésseii munkát is irt, 
melynek kézirata a mechitaristák könyvtárában található. Galanus munkál
kodásának minden hiányai mellett is kiváló érdeme van, mert ő az első 
tudós, ki az örményeket, azoknak politikai és egyházi múltját Európával 
mélyebben megismertette és nyűgöt tudósainak figyelmét Örményország 
történelme felé fordít otta.

6. Villotte Jakab francia jezsuita született Вarle-Duc-ban 1656-ban 
és midőn a jezsuiták közé lépett, mint hittérítő őrményhouba küldetett, 
1709-ben visszatért Francziaországba és meghalt mint aggastyán Saint-Ni- 
kolasban 1743 ban. Ő örmény nyelven több munkát ad ott ki, melyek kö
zött legnevezetesebbek: 1. A kath. hit magyarázata 2. A keresztény tanok 
gyűjteménye. 3. Latin-örmény szóidt, melyben sok történelmi-, istenészeti-, 
természettan!- és mennyiségtan! rész található. 4. A keresztény Örményhon 
vagyis az örmény pátriárchák és királyok jegyzéke a közönséges időszámlá
lás kezdetétől 1712-ig. Végül francia nyelven irt utazás Török- és Örmény-
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honon, Aiábián és a Barbár tartományokon keresztül. Örmény nyelvű műm 
kainak irálya még sok kívánni valót .hagy. Ezen időszak szótárai között 
legjobb volt az, melyet Villotte szerkesztett, melyben igen sok szó я leg
pontosabban van értelmezve. A szótár az örmény klassikusokból van me* 
ritve.

7. Veysiere de la-Creze Maturin, az általa beszélt számos nyelv között 
alaposan értett az örményhez is. Nantesben 1661. dec. 4-én született és 1682 
ben Szt. Maurus társulatába lépett. 1696. február havában elhagyván Fran
ciaországot, Báselbe ment, hol magát nyíltan a reformált egyház hívének 
vallotta. Innen Berlinbe tette lakását, hol 1697*ben könyvtárnok volt. 
1724*ben a francia gymnasiumnál megnyerte a böicsészettan tanárszákét. 
Meghalt 1739. máj. 21. Az örmény nyelv és irodalomra vonatkozó számos 
iratai közöl —֊ kivéve a jegyzeteket, melyeket Chorene Mózes munkáinak 
Whiston általi kiadásához csatéit — semmi sincs kinyomatva. Hamisan 
állítják némelyek, hogy az általa szerkesztett örmény szótár Amsterdamban 
1712-ben két kötetben kinyomatott volna. Eme szótár kéziratának a casseli 
könyvtárba kell lennie, melyből az örmény irodalomra vonatkozó részek, 
miként már emlittetett, a „Tesaurus epistolikus La-Crozianus“ cimü munká
ban fellelhetők Különös előszeretettel tanulmányozta az örmény szt. írást 
és egybehasonlitván azt a szyrus, chaldeus, aethiop és görög fordításokkal 
és a zsidó szöveggel, nem kételkedik az örménynek adni az elsőséget minden 
fordítások között. „О est la reine des toutes les versionst azaz királynéja az 
minden fordításoknaku — mondja La-Creze. Megírta végül a kereszténység 
történetét Aethiopiában és Arméniában.

8. Villefroy Wilhelm Abbe, ki Párisbam született 1690. év máj. 5 én 
hasonlókép az örmény nyelv és irodalom dicséretes művelése által tette 
magát nevezetessé. Midőn Szevin apát 1736-ban 128 örmény kéziratot vitt 
Konstántinápolyból és keletről Párisba, Villefroy volt egyedül az, ki azok
ról jegyzéket készíteni s azokat megbírálni tudta. A francia nyelven adott 
jegyzék a montfauconi „Manuscnptorum Bibliothecábanu és latinra fordítva 
apát isi könyvtát kéziratainak névsotában nyomatott ki. Ezenkívül Ville* 
froy több örmény egyházi éneket tett át franciára, melyeket a „Memoires, 
de Trevouxtt-ban nyomatott ki. Ugyan ő fordított egy Rnkoniumot Világo
sító szt. Gergelyről örményből, mely a montfaueoni Chrysostomus kiadásához 
van csatolva. Már fönnebb említettük, hogy ezen munkás férfiú Klájt Nier- 
zes encyklikus iratait franciára fordította és azokhoz több felvilágosító jegy՞, 
zetet csatolt. Mindenek felett azonban a legtanulságosabb, és mivel az ör
mény irodalom fontosságáról szól, közvetlen érdekkel bír Villefroynak érte
kezése, mely előszavát képezi a királyi könyvtárban létező örmény со" 
dexekrol irt commentárjainak a IV. könyv 13. §. a hol többek közt eze
ket olvassuk: „Az örmény kéziratok az irodalom egy uj világába vezetnek
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bennünket, hová soha még egy európai sem tudott behatolni, hogy annak 
kincseit a világ előtt leleplezze. A hitküldérek, kik Örményországban tar
tózkodtak, csupán azon feladatukat tartották szem előtt, melyet religiojuk 
tűzött elejökbe. Hivatásuk nem férvén össze Armenia régiségeinek tanul
mányozásával, megelégedtek azzal, miáltal a lelki к üdvét és 
sülték megtérését munkálhatták, minden egyébre nézve teljes tudatlanság
ban hagytak minket. Miért is kellemesen fog bennünket meglepni kétség
kívül, ha arról értesülünk, miszerint ha van tudós nemzet, mely megér
demli, hogy közelebbről ismerjük, az az örmény/ bámulva fogjuk hihető
leg hallani, hogy az egy egész évezreden keresztül legnevezetesebb acade- 
miája volt Ázsiának, tudniillik 440-től Konstantinápoly elestéig 1453-ban, 
mely maga után vonta a tudományok hanyatlását nem esak Görög- hanem 
Örményországban is, sőt mondhatom, hogy voltak századok, milyenek 
а IX, X, XI, XII és XIII-ik, melyekben Armenia a töld 
léczkét adhatott volna éa a melyekben 
nemeiben jeles férfiakat tudott felmutatni: theologusokat, liturgistákat, szó
nokokat, költőket, bölcsészeket, történetírókat, astronymusokat és jeles for
dítókat, továbbá nyelvészeket, jártasokat a görög, syrus, arab, perzsa és 
latin nyelvben.

A szeretet, melyet az örmények a mondott nyelvek iránt tanúsítottak, 
tiszteletre és hálára kötelez minket ezen nemzet iránt, inert az által történt, 
hogy tudósaik lefordítván, mi jobb volt ezen nyelvek irodalmában, min
denféle tudományok letéteményesévé tették hazájukat. Armenia leleplezésé
vel megnyílnak előttünk kelet kapui és oly kincseket tárnak fel szemeink 
elé, melyek messze túl szárnyalják legvérmesebb reményeinket, és ha kéz
iratokat kaphatunk, képzelhetni mekkora fényt fognak azok deríteni ezen 
tudós nemzetnek és a vele szoros egybeköttetésben állott szomszéd népek 
történetére. Villefroy meghalt Párisban 1774-ben·

9. Lourdet Simon Péter Abbé, királyi könyvvizsgáló, és 
rályi kollégiumban a syrus és zsidó nyelv tanára több nini busz évi ~·,՝.· 
nulmányozta az örmény nyelvet és 14 évig dolgozott terjedelmes örm л՝ 
szótárán, melyet hogy minél tökéletesebbé tehessen 1735-ben Pár 
hagyni és Velencébe költözni határozta magát, hol majd két évig a րո՚յ hi- 
tárísták között élvén tökéletesen bevégezhette nagy munkáját. Azon egy - 
nek között, kik neki ebben segítségül voltak, említést érdemel a me eh it s 
ták akkori generaívikariusa Kövér István (Akonc).

A szótár a Lourdet család birtokában van, mely mint Saiut-Martin 
állitá, több év előtt a francia kormányt megkínálta vele, azonban feltételeit 
oly magasra csigázta, hogy azt a kormánynak elfogadnia lehetetlen volt.

Ю. Whiston György és William testvérek és angolok nagy fáradt
sággal az örmény nyelvet [magukévá tevén Chorenei Mózes történelmi és
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földrajzi munkáját latinra fordították s jegyzetekkel ellátva az örmény szö
veggel együtt ki nyomatták, miáltal nagy érdemet szereztek maguknak, — 
Fordításuk, miként Szórnál mondja, nem mént a tévedésektőlazonban el· 

lézést érdemelnék, mivel Chórenei munkáját néhol maguk az örmények is ne 
kézén érthetik és ehhez a fordítóknak a legszükségesebb segédeszközök is hi
ínyzottak."

11. Németországban a tudós theologus Pfeiffer Ágoston volt az első, 
d némileg Örményül értett. A kiadatlanul maradt és egészen dalaim s n у elv
an a nyomán irt „Praecepta linguae litteraris armenicae'՝՝1 című munkája hi
hetőleg akkor is igen jelentéktelen volt.

12. A írni ii tli András német orientalista volt mégis tulajdonképen az
•Isó Németországban, ki az örmény nyelv terjesztése által érdemeket vívott 
u magának. Született Bernstadtban 1654. mart. 6, és meghalt Boroszlóban 
1704. nov. 4. Már harmadik éves korában elkezdé öt atyja, boroszlói tanár 
)ktatni a zsidó nyelvben; iskoláit. Wíttemb.Tgában vég zó, hol az arab, par
isa, szerecsen, mór (mauritán), török, kopt, örmény ehinai nyelvet, s a 
rabbinus tanulmányokat magáévá tevén végre Boroszlóban hitszónok és 
an ár lön. Abadias artnenus el latinus, cum annotationibus: című munkája 
mit az. első, melyet Németországban örmény betűkkel nyomtak s ezeke: 
s ե szerző volt kénytelen .alá՛ költs л gin öntetni. AkoiiVh mindvégig azo
nosnak vallotta az örmény nyelvet K-yptom ó-kori nyelvével.

13. Schröder J János az örmény nyelvet Amsterdamban tanulta meg 
Tamás koicheni püspök és ennek unoka öcsese Nui izseau Lukácstól. Örmény 
rőt- és nép nyelvtana, melynek cime: Jо annis Joachimi Schröder .. Thesaurus 
inguae armeniacae“ még mindig a legjobb az eddig valamely európai nyelven 
negjelent örmény nyelvtanok között, jóllehet még ez sem a legtökéletesebb. 
Üzen nyelvtanhoz párbeszédet is csatolt, melyek néprajzi becsesei bírnak, 
nert, ezekben Schröder a mostani örmény kereskedők életét és egyéb vi
zű nyalt. irja le. A tőlünk annyiszor említett. Csamecseán az örmények tör՞ 
iiielme elírni munkájában a következőket buszéit róla: .,&zen időben It a 

/ééa'é// д jß^ ^^j^é/Հ,
zz/á/β é/írj éj ճտր ZTzw^j éj Zz/^^zj

y^ /yéz/έ՝/ ^ z»/'z%é%y éj a zjwffV/f/t w JA
z/z/o// f/ j a ей/*# é'/z/zézzy ^z'zzjj^" տլ: .
íunzseán Lukács e nyelvtanhoz a szerző dicséretére irt költeményt 

՛ sat<-lt. Schröder meghalt Marburg ban 1756-ban.
14. Saint Martin, a francia akadémia tagja az örmény irodalommal 

glalkozó európaiak legkiválóbb érdemű tagja, született Parisban 1791-ben 
m. 17-én s meghalt ugyanott 1832. juh 11-én.

Munkálkodását több irányba tei jesztette ki, különösen Előázsia népei 
vk földrajza és történelmére. „Mémoires sur ΐArmenie" mm՛· kéj =

.. Lebe au. Histoire du fíasempireu cimü munkához
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irt toldalékok és jegyzetek terjedelmes és alapos örmény nyelvi és irodal
mi ismereteiről tanúskodnak.

Jóllehet ő történelmi adatainak legnagyobb részét csak második kéz
ből, tizarpos „Storia dell Armenia“ című és Csamecséán Örmény kon nagy 
töt tünetéből meriti; még sem tagadhatjuk, hogy gyakran magukból az ere
deti forrásokból is merit és pedig legtöbbet Chorenei Mózesből, kinek mun* 
Icáját ő legújabban jegyzetekkel és magyarázatokkal bővítve akarta kiadni; 
használta továbbá János pátriáreha általános történelmit is.

A Lebeau-hoz irt függelékben Klagi Zenobnak s az ő folytatóinak 
Mamigoni János és Byzanci Faustusnak krónikájából a leglényegesebb he
lyek kivonatát közölte. Vártán válogatott meséinek francia fordítása (Choix 
de Fables de Vartan, en armenien et en frangais) leggyengébb irodalmi 
müve, mivel több lényeges tévedést foglal magában.

Franciaországban Saint-Martinnak méltó utóda még nem igen akadt, 
annál kívánatosabb — mondja Neumann — hogy mindazon tudósok, kik az 
örmény irodalomnak oly hosszú ideig elhanyagolt mezején munkálni kezdet
tek, ne lankadjanak, hanem hatalmasan elöhaladjanak s hozzá tess zük, hogy 
Magyarországon minél hamarább tanfolyamat nyissanak azon nemzet iro
dalmának, mélynek tagjai közül nem kevesen laknak itt s mélyről Lukácsi 
Kristóf kézzel foghatólag bebizonyította, hogy a magyarok őstörtén՝+ ''nének 
legjelentékenyebb forrását képezi.

Erről mondja Saint-Martin a nag’y tudomány u francia akadémikus is : 
Ezen irodalom (az örmény) nem bir ugyanazon érdekkel és gazdagsággal, 
melylyel bir a perzsa, hindu, arab és ehinai, mindazonáltal nem érdemli 
azon elhanyagolást, melyben mai napig részesült. Az íróknak nagyszáma, 
kiket képes felmutatni, azt ajánlatossá teszik minden tekintetben; köztük 
kiemelendők a történetírók, kik eltekintve attól, hogy megismertetnek min
ket hazájuk történetével, mely kevésbbé termékeny ugyan nagyszerű ese
ményekben kelet egyéb országai történeteinél, képes azonban egy érezhető 
hézagot pótolni Ázsia évkönyveiben; felette tanulságos és nagy fényt derít 
a byzanti Görögök, a Snssanida perzsa királyok, az Arabok, a Seldsukida 
Törökök, a keresztes háborúk, a Mongol-tatárok és általában kelet történel
mére a IV*ik század kezdetétől a közel időkig. Tény, hogy az örmény tör
ténetírók általában nagyobb gondot tanúsítanak az általuk elbeszélt esemé
nyek válogatásában, és több figyelmet fordítanak müveikben az irályra az 
arab és a perzsa íróknál, sőt mondhatni, hogy ebben a részben túltesz
nek a byzanti görök írók nagy részén.

A mondatok csínját, a styl szépségét nem keresik ők azon az őrjöngé
sig felcsigázott képzelményekben. melyektől kelet írói elragadtatni engedik 
magukat. Az örmény írók a nélkül hogy nélkülöznék azt, mi a keleti ír
ni odornak lényegét képezi, tartózkodnak azon merész hasonlatosságoktól és
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mhéjázó szójátékoktól, melyek az arab és perzsa ékesszólást jellemzik, 
՝ót minden túlzás nélkül mondhatni, hogy sok közülök mint: Chorenei Mó< 
es, Eliseus, Pharbi Lázár, János pátriárcha méltó bármely európai olvasó 
igyelmére, ékesszólksuk, irályuk folytonos tisztasága, 
ledsége és a szórakás oratori tökélye miatt, kiket a férfias ékeri.iólás 
zon legszebb mintái mellett is, melyekkel mi Franciák bírunk, de még 
,zok után is, miket e nemben Róma és Göröghon tud felmutatni, minden
kor érdekkel olvashatni.

Nagy hasznára lehet az örmény irodalom a syrusnak mind politikai, 
nind egyházi történelmére nézve. A kereszténység behozatala alkal ával 
lágy számú syrus papok telepedtek le Örményországban, a hol is kolos- 
orokat és püspöki székeket alapítottak. Örményország nyugati része Tigris 
is Euphrates folyók közt Amida és Müpharsin — Martyropolis — környé
ke, Sophone tartomány és a szomszéd vidék egyházi tekintetben syrus be- 
olyás alatt állottak.

Az örmény könyvekből remélhetni biztosabb tudósításokat a sassanida 
>erzsa királyokról, valamint a Zoroaster tanáról. Az örmény birodalom fel- 
iszlása után t. i. a Mágusok a perzsa királyok pártfogása alatt mindent el
követtek, hogy vallásukat Or nény országban megalapítsák. Az ország hi Un
iósai maguk részéről mit sem mulasztottak el, mi a keresztény vallásnak 
védelmére szolgálhatott. Egyebek közt lelkes vádiratokkal igyekeztek az 
jrmény főurakat az idegen tantól távol tartani. Ezen vádiratokban hü raj- 
iát bírják Zoroaster vallásának, a leghitelesebb kútfőkben, minthogy oly 
erfiaktól származnak, kik a perzsák közt éltek, a kiknek vallási tanait és 
szokásait jól ismerték. Bírnak ezen kívül az örmények nagyszámú theolo- 
giai munkákkal és értekezésekkel, melyeknek czélja különböző eretnek 
:évtanok megczáfolása, melyek Bardezanes, Harcion, Valentin és Manes 
;anitványaitól származtak, kik igen elterjedtek volt Edessában, Haranban 
is Mesopotamiának más helységeiben, sőt Armeniában is, hol Khenus varos 
vidékén Jezidik nevezete alatt ma is léteznek.

mondatok к vek<=

Kiadások: Chacsadur Aráchiel összes müvei (1 az életrajzot) Velencében. — Tiflisi Péter müvei 
Velencében.— Jeruzsálem! Hanna Jeruzsálem leírása, Konstántinápoly, 1737 s niég két kiadás. — 
[. Sándor imakönyve, Uj-Nachitseván 1790. — Merkuss János, Hitvallás, Dsulfa 1788. latin 
fordításával együtt. — Mechlaim György, A viták könyve, Konstántinápoly 1734 és A latin szt. 
atyák helyeinek gyűjteménye u. ott 1740. — Naiean Jakab, A hit sziklája, 1733■ Konstánti
nápoly. Értelmezése Nár égi egyházi beszédeinek. Konstántinápoly 174$. Lelki fegyver, Kon
stantinápoly 1757. A nevelés kincse, Konstantinápolyban. Imakönyv, Konstántinápoly I760. Szá- 
ráfochlu Szergius Tudományos folyóirata, Velence 1784. — Mechitár Szótára Ananeán tanít
ványáéval együtt, Velence 1749. 1769. — P. Aucher János által Eusebius chronikája örmény 
és latin fordításban, Velence 1818, és a zsidó Philó munkái ugyanúgy és u. ott 1822., nem 
különben szeverianus homiliái 1827. — A mechitáristák jelesebb tagjai által a Nagy és jeles 
szótár, Velence 1836, és 1837.; továbbá Olasz-Örmény-Török nyelvtan u. ott 1792.; Olasz-Ör- 
mény-Török szótár, u. ott 1804—1829. Lamproni Nierzes synodalis beszéde örményül és ola
szul 1812. Értekezés, hogy a szt. lélek a fiútól származik, olasz nyelven, u. ott 1824. Az ör



mény lyturgia szöveggel együtt 1827· — Chrisostomus szt. János válogatott homiliái, Velence 
181S. — Bakeidum Ivomidás Arachiel atya, Theophratus Charakterei, Velence 1830. — Me 
chitáristák Roll in Róma történetének fordítása, Velence 1816. Rollin Ókori történelmének u 
ott 1825, Fenolion Telemachjának fordítása, több helyen, de 1826. Velencében. Francia-Ör 
mény és Örmény-Francia Nyelvtan és Szótár u. ott 1812 1817. Brand János és Aucher Pás 
chal Angol-Örmény és Örmény-Angol nyelvtana és saótára u. ott 181b—1825. második kiadá: 
1832. — A mechitáristák, Milton elveszett paradicsomának fordítása, Velence 1824; Young Ej 
gondolatok fordítása, Velence 1819; Dsachdsich :án A Gessner-féle Abel halála, Velence 1825 
Orosz nyelvtan, Velence 1828; Bizánci mezei élet költemények, kiadatott Velencében; A ki 
esinyded festészet u. ott 1813; A hajózás és a Logaritlimusok u. ott 1809; A vonal távlattal 
u. ott 1815; A kettps könyvviteltan u. ott 1824; s szintén ugyanott egy Naptár 1818. — Ka 
rakáséin Máté, Világosító szt. Gergely élele, 1749. Velence. Barfholi János nyomdájával. — 
Achamalean Sukias Számtana és Csillagászati Naptára, megjelent Velencében 1781. — Zaka 
riás atya Az idő szekere 1750. és Foldirati szótára 1769· Velencében. — Izsák atya Gyakor 
lati és elméleti mártana és A sík és gömbháromszögtana, Velencében 1794 és 1810. — Azga 
rián Vártántól Velencében kinyomattak: Bölcsészettan 1750. Rollin Római történ elme 1816 
Egyházi beszédek gyűjteménye 1781. — Csamicsián Mihály Örmény nyelvtan 1779. Velence 
ben. A zsoltárok magyarázata 1816—1823. Velence; Örmények történetei I, II. Ili k. Velen 
bében 1784—1786. Ezt Awdall M. J. angolra fordította és kiadta Londonban 1827. I. II. k,
— Pianton Vita Rév. Stephani A contii Kövér etc. Venetiis. Typis Coenobii S. Lázári 1825.
— Akontius Általános földleírása megjelent ebből 11 kötet 1802. Velencében. Örmény Rhe- 
torika 1775. Velence. Mechitár életrajza 1810. Az ó- és újszövetség históriai méltatása 1819 
—-1824. Siurmeiean Számtana 1817. és Naptára 1818. Velence. — Avedikian Gábortól·. Szt. 
Pál leveleinek értelmezése, Velence 1806. Jegyzetek és értelmezések Naregi szt. Gergely homi- 
1 áihoz, Velence 1801 és 1827. Az örmény lyturgia értelmezése I8I4. Terjedelmes és tudomá
nyos Örmény nyelvtan ISI5. Örmény-Olasz nyelvtan I792. Olasz nyelvit értekezés a szt. Lélek 
eljöveteléről. — - Dsachdsachean Feneion Telemaclija 18շծ. Velence. —- Szórnál Quadro della 
storia . . . Velence I829. — Insidsián Örmény Archeológiája, Velencében I835. és Örményor
szág ókori földirata ugyanott I822. Az előbbit Capelletti olaszra ford, és kiadta Vele ne. I84I.
— Pakraduni Arsen Halkja Velencében 1858-ban. — Aucher Miklós Örmények történetei. 
Becsben 1861. — Hunanian Pál A deti egyházi gyülekezetek története, Becsben I847. — 
Katerdsian József Egyetemes világtöx lénelme, Becsben I849. — Tori Izsák Mamigoni Vártán 
kalandjai, Becsben I854. — Dávid Mesr>p Héber ,,Pa'estina“ című költeménye Héber életraj
zával, Kalkuttában IS30. — Lázárovits P. P. Kalkutta leírása, Konstantinápolyban. — A mosz- 
kaui örmény intézet tanítványaitól : Ararát múzsái című versgyűjtemény, Moszkauban I829. — 
Perzsa-Örmény-Török szótár, Konstantinápolyban. — Rivola Ferenc, Örmény nyelvtan, Máj land 
I824. és Örmény Latin szótár, Paris I633. — FiromaUi Pál, Értekezések a keresztényhit igaz
ságairól, Róma J674. — Gálán: Kelemen, Grammaticae et logicae institutiones, Róma I645. és 
Conciliatio Ecclesiae Armenae cum Ecclesia Romana ex ipsis armenorum Patrum et Doctor 11 m 
testimoniis, Róma I650. - - Villotte Jakab, Az örmény pátriárcliák krónikái I7I2-ig, Róma 
I730; Latin-Örmény szótár u. ott I7Í3; A kall:, hit magyarázata I7II; Az evangéliumok ma
[ \arázata I7I4. és Utazásának leírása, Paris I7I4. — Willefroy, Egyházi énekei a „Ménsires 
de Trevoúx August“ I795. cimii munkában. — Whiston testvérek, Chorenei Mózes történelmi 
és Földrajzi munkáinak latin fordítása, London I736. — Akoluth András, Abadiás armenus et 
latinus cum annotationibus, Lipcse I680. —Schröder, Joanis Joachim: Schröder: Thesaurus lin
guae Armenicae- stb. I7II. — Saint Martin, Memoires sur Г Armenie Paris 1818, és Vártán 
meséi u. ott 1825.
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A fordító utószava.
Mi indokolja ezen munkának jelen kiadását? Kérdheti mindaz, ki Lu

kácsi Kristóf müveivel s főleg szakismereteimmel és munkásságom irányá
val ismeretes.

A tartalmat illetőleg a könyvnek még Lukácsi mélyreható munkái 
után is vau joga a megjelenésre, mert az örmények irodalmának történel
mét igen nagy részletességgel s bensőségge! tárgyalja, míg Lukácsi müvei 
a nemzet politikai és egyházi történelmével foglalkoznak s még a „Magya
rok őselei" című munkája is csak érinti az irodalom történetet főleg ennek 
azon részeit, melyek nem a történelmi müvekre vonatkoznak.

Már főleg örmény nyelvészeti és irodalom történeti szakismereteim 
ilyen irányú könyvnek még fordítására sem igen jogosítanak fel s biztosí
tom a t. közönséget, hogy ma ilyen irányú tevékenységre gondolni sem 
merészelnék, de ezen munkával leszámolnom kellett.

Ugyanis mint egyetemi tanuló nem bírván tudomással Lukácsinak 
még akkor ki nem adott, némileg hasonló irányú és egészen eredeti mun
kájáról, Neumann jelen müvének fordításához fogtam és egészen magyarítot
tam is. Akkor minő célból, megmondja az előszó. Már számos előfizetés ér
kezett be s az első füzet kiuyomatása meg is kezdetett, midőn magától Lu
kácsitól tudtam meg nj müvének sajtó alá rendezését. Nem volt mit tenni, 
a füzetet kinyomatni kellett, s azt az előfizetőknek meg is küldöttem 
1869-ben.

Az előfizetésből begyült összeg azonban nem volt elég a nyomatás to
vább folytatására s ezt a gyergyószeutmiklósiak megtudván, azon ajánlató* 
mat, hogy nekik beküldött pénzeiket visszatérítem, elég nemes lelküek vol
tak el nem fogadni. Voltak azonban oly tisztelt előfizetők is, kikkel egyál
talában nem tudattam a dolog állását. De ha talán miudenik t. előfizetőm a 
gyergyóiak példáját követte volna is, mégis fen maradt rám nézve a köte
lezettség azt, mit az előfizetési összegért Ígértem, beváltani. 14 évi várako
zás után sikerült kötelezettségemet hálával a várakozásért leróni.

Ha többet· és jobbat adhattam volna, mint a mit ígértem, azt is szí
vesen megtettem volna, de ma az ilyen irányú munkálkodástól még távo
labb állok, mint akkor állottam, mikor ezen müvet megindítottam — s ez 
legyen magyarázata annak, ha legjobb törekvésem után is némi tévedések 
merülnének fel.

Gfyuiafehérvártt, 1883.
A FORDÍTÓ.
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