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A mechitárista
szerzet ismertetése mivelödés- 

tőrténelmi szempontból.
Valamint azon hőst — ki a nemzeti sza

badság kivívása vagy fentartása érdeké
ben vagyonát és vérét áldozatul hozta, 
hogy a történelem arany betűkkel vésse 
annak nevét elévülhetlen könyvébe — mél
tán megileti: ép úgy nem értéktelenebb 
érdemkoszoru környezi azon férfiak halán
tékát, kik életfeladatul tűzték ki: hogy 
nemzetüknek szellemi fejlesztése — és eme
lésére szellemük minden erejéből fognak 
hatni. Ily tiszteletreméltó tüneménykép 
vonul át a művelődés történelmében 
az örmények nagy fia Mechitár, kihez már 
„vigasztaló“ nevénél fogva magas re
ményeket kötött nemzete.

E halhatatlan emlékű emberbarát éle-
1*
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tének első hajnalát Kis Ázsiának Sivás 
máskép Sebaste városában 1676-ik évben 
üdvözlé, ki a keresztségben Mámig nevet 
nyert. Már gyermek éveiben feltűnt az 
Istentől kiválasztott léleknek magasztos 
hajlama. A játékok és más gyermeki él
mények — melyek különben a kisded kor 
sajátságaihoz tartoznak 
nem tapadtak, sőt ellenkezőleg legnagyobb 
öröme telt, ha az isteni szolgálat cselek
ményein jelen lehetett, szent énekeket vagy 
buzgó imákat betanulhatott, vagy olyan 
ismereteket sajátíthatott el, melyek jövendő 
szerzetes — életi hivatására nézve elkerül- 
hetlenek valának, mivel már ekkor fogam- 
zott meg benne e kedvencz gondolat.

Alig lépett életének 15-ik évébe, midőn 
őt erényes szülői — kik sokáig ellent- 
állottak Manug azon kérésének, hogy ma
gát a szerzetesi életre szentelhesse — 
Grármirvánk, vagy is „Veres zárda“ 
szerzeteseinek nevelésére bízták. Itt nyerte 
ő Ananiás püspök kezeiből a rend öltönyét 
és a szerpapi felavatást. Ezen naptól fogva 
többé nem neveztetett Manugnak, hanem 
Mechitárnak vagy is „Vigasztalónak“ ; busz

lelkületéhez
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éves korában szenteltetett pappá, ekkor 
lépett az istenfélő férfi a hitküldérek küz
delmes sorába, mire őt szive oly régen 
vonzá. E méltóság fölvétele után, hogy 
honosai közt a hit és erkölcstudomány vi
lágát minél kedvezőbb sikerrel terjeszthesse, 
hosszú és vészteljes utazást kezde meg. 
Ecsmiadzin, Sivás, Passen tanúi valónak 
szent életének, és örömmel fogadták ta
nítását. Aleppóban elhatározó mágában jó 
barátja Buvillers Antal atya tanácsára, 
hogy Rómába utaz and, hogy nagy válala- 
tához az egyház fejének áldását és párt
fogását kikérje; de alig érkezett Cyprus 
szigetére veszedelmes betegségbe esett, mely 
öt a Rómába utazás tervétől elállani kény- 
szerité. Miután a gondviselés megtört 
erejét annyira helyre állító, hogy már ha
jóra szállhatott, — visszatért szülőföldjére 
Sivásba, hogy legalább "addig ott marad
jon, míg megrongált egészsége teljesen 
helyre áll. Hazája őt kimondhatatlan 
örömmel szorító keblére ; itt nyert kitün
tetést a tudós férfiú a „szent keresztről“ 
czimzett zárda főnőkétől, melyben sokáig 
hivatásának élt, — ezen kitüntetés a tudón
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méltóság elnyerése volt. Becsülte őt e 
szerzet istenes magaviseleté, tudománya 
és lankadatlan buzgóságáert, ennek jeléül 
szolgált az érdem elismerése, de egyszers
mind e zárda önmagát is megtisztelte és 
hírnevessé tette, mert a világ előtt tanú
ságot tett arról, hogy a valódi érdemet 
becsülni tudja.

Innen ismét fölvevé megszakadt ván
dorlásai fonalát, előbb Konstantinápolyba, 
majd Passenbe, innen újból szülőváro
sába, Sivásba utazó vt E város ép ezen 
tájban borzasztó ragálynak lön színhelye, 
s csaknem az egész nép mártaléka lett a 
dúló mirigynek. A nyomor, szükség és 
kétségbeesés napról napra szánandóbb módon 
ragadta áldozatait. Ekkor a mi szentéletü 
hitküldérünk elemében volt, éjjel-nappal 
fáradhatlanul föl s alá járt a rémitő 
nyomor sújtotta város utczáín, szel
lemi s anyagi vigaszt nyújtva a 
kétségbeesetteknek, 
csodálnunk, hogy lankadatlan buzgalma, 
munkás szeretető és alázatteljes jámbor
sága a szerencsétlenek sziveit Istennek 
megnyerő és a nyomorkodókat szomorú

Lehet-e tehát
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sorsukkal kibékité? . . , Midőn a ragály 
megszűnt Mechitár három társával Perába 
vonult, hol rég elhatározott tervének léteit 
adott. Egyletet alkotott, melynek köte
lessége volt szülőföldje fiait az erkölcsi és 
szellemi haladás útján vezetni. E végből 
nemcsak a hit helyes ismeretére oktatá 
honfitársait, hanem mindazon nélkülözhet- 
len ismeretekre, melyek egy nép jólétére 
hatást gyakorolnak — előkészité. Porá
ban nyomatott először Mechitár ima — 
és iskola könyveket; a jelesebb mü — mely 
ezen örmény nyomdából kikerült „Krisztus 
követésének könyve“ volt.

Ez alatt egész rohama áradt az üldözé
seknek úgy a jámbor férfiú, mint a tanít
ványok fejére, e percztől fogva többé nem 
türé őket Konstantinápolyban a tudatlan 
vadság; kénytelenek voltak tehát elhagyni 
hazájukat, hogy egy barátságosabb talajon 
pihenve érvényesíthessék nemes vállalatu
kat. — Mechitár tekintete Morea szigetére 
esett, mely akkor Velencze uralma alatt 
állott. Mielőtt az egylet szülőföldjét el
hagyta volna, bátorságot öntött Mechitár 
társaiba, s mind őket, mind egész vállala
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tát az Isten anyjának különös pártfogásába 
ajánlá, Ezen naptól fogva a kis társulat 
tagjai a boldogságos szűz fogadott gyer
mekeinek és a penitenczia hirdetőinek ne
vezték magukat. A Signoria az ottomán 
birodalom alattvalóit mint menekülteket 
vendégszeretőleg fogadta és biztosító őket, 
mint keresztényeket védelméről és pártfo
gásáról. Alig vásároltak számukra Módón 
községében a letelepülésre helyet, már Me- 
chitár arra fordította különös gondját, hogy 
a társulatnak legyen megállapított rend
szabálya, legyen zárdája és mellette tem
ploma. Xl-ik Kelemen pápa megérösité az 
új rendet és alkotmányos rendszabályát, 
beleegyezett, hogy a „Benezerendüek“ 
szabványai szerént szervezzék magukat, 
és Mechitárt, ki évek során át hö buzga
lom, tökéletes lemondás és erkölcs pél
dányképeként tűnt fel, ezen szerzet első 
apátjává nevezé ki

A társulat azt képzelé most, hogy bol
dog és csendes jövőnek néz elé és nemes 
hivatásának egész odaadással szentelheti 
életét, de Isten máskép rendelte el, a ki
szemelt sereg uj veszedelmeknek lön czél-
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táblája A törökök Morea szigetére estek, 
a kolostort kirabolták, fölégették és négy 
szerzetest mint foglyot Konstantinápolyba 
hurczoltak magukkal.

Mecbitár azonban megelözé a veszélyt 
és 11 társával hajóra szállott, mely épen 
Velen czébe vala vitorlázandó, hogy a Sig- 
noria védelmébe menekülhessen. 1715. april 
elején szállott ö ki Schiavoni partja mel
lett, és érdemeihez méltó fogadtatásban 
részesült a velenczei köztársaságtól. Min
denekelőtt a San Martino egyházmegyéből 
egy házat bérelt ki, mig az alkudozások 
állandósított lakhely megnyerése végett 
véglegesen megoldást nyernek. A köztár
saság törvényei szerint magában a város
ban nem alakulhatott uj rendház, a sena
tus tehát a várostól mint egy fél órányira 
fekvő Sz -Lázár szigetét ajánlá fel az ör
mény szerzetesek számára letelepedési 
helyül; Mechitár övéivel együtt alázatos 
hálaköszönettel fogadá a kegyes adományt 
és azt 1717. szeptember havában elfoglalá. 
Ezen sziget a Bencze rendűek apátjának 
Hűbérinek volt birtoka, ez a köztársaság
nak adá el, mely 1180-ban a ragály által
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fertőzöttek számára volt berendezve, de 
miután a járvány Keleten megszűnt, a 
kikötökben és tengerpartokon is inkább 
hagyni kezdett.

A szent Lázár szigetén elhanyagolt ál
lapotban talált kórház csak szegény ha
lászok és nyomorult viskók telepe volt. 
Mechitár midőn a később oly nevezetessé 
lett szigetre kiszállott, nem talált ott egye
bet, mint egy ó templomot, nehány lakható 
szobát és elhagyatott puszta kertet. A 
mig a szerzetesek azon gondolattal fog
lalkoztak, hogy tűrhető men helyet készít
senek számukra, szent életű főnökük a rend
szabályát uj toldalékkal kiegészité.

Magasztos czél lebegett előtte, nagyot 
kívánt elérni: az örménynép keleten élő 
tagjainak szellemi átalakítását, nemesítését; 
és valóban az általa alapított szerzet — 
mint látni fogjuk — derekasan megfelelt 
feladatának s daczára minden üldözések
nek, naponta öregbedett. Alig futotta meg 
egy év folyamát, már az örmény nemzet 
művelődésének központja vala. Habár e 
háznak felépítése és berendezése Mechitár 
idejét nagyban igénybe vette, mégis éle-
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tének jelentékeny részét papnövendékek és 
az ifjúság kiképezésére fáradhatlan szor
galommal forditá. A növendékek, kiknek 
száma naponta növekedett, elöljárójuk
ban nemcsak az erény és buzgóság leg
szebb képét, hanem bölcs pásztort és ál
dozatkész munkást szemlélhettek. О maga 
szabad idejét tudomány és imádságra szen
telte, ügyes vezetése alatt jött létre szá
mos tudományos munka; ö állitá fel a 
zárdában a könyvnyomdát, mely léteit adott 
számos miinek, melyek még életében Kon- 
stantinápolyba s onnan más tartományokba, 
a hol csak örmény népnek tagjai föltalál, 
hatók voltak — elterjedtek. Mint a szer
zetház éttermének örmény latin fölirata 
tanúsítja, a zárda kiépítését Mechitár 1740- 
ben végzé be.

„Fűit hoc monasterium totum 
tempore Mechitár Petri ex Se- 
baste I. Abbatis extractum anno 1740

De a nemes lelkű férfiúnak még kevés 
idő vala fenhagyva, hogy müvében gyö
nyörködhessék; gyógyitbatlan betegség 
lepte meg, melyet a sz. öreg angyali sze
lídséggel tűrt, három évi fájdalmas szén
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védésé után 1740-ben apr. 27-én életének 
74-ik évében visszaadd ájtatos lelkét te
remtő] ének. A nemes emberbarát földi része 
a zárda templom főoltára közelében téte
tett örök nyugalomra, melyet egy egyszerű 
márványlap jelez. Itt várja az örmény 
nemzet nagy jótevője a feltámadás nagy 
napját.

A sz. Lázár sziget szerzetesei, feledhet- 
len mesterők, mint e társulat alapítója 
nevét és emlékét megőrzendők — ennek 
elhunytától kezdve magukat mechitaris- 
táknak szeretik nevezni.

A halhatatlan emlékű Mechítárt a főa
pát! méltóságban konstantinápolyi Melkon 
István követé. Az ő választása alkalmával 
történt
módosításokat akartak tenni 
alapító akaratát kívánták tiszteletben tar
tani az által, hogy a lényeges változtatá
soknak ellenállottak. E nézetkülönbség azt 
eredményezte hogy a kisebb rész elvált az 
anyaháztól és Babig vezetése alatt 1773- 
ban megtelepedett először Triesztben, de 
később a franczia köztársaság által innen 
eliizetvén, 1810-ben a kegyes szivü Ferencz

hogy a rendszabályain többen
mások az
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császár engedélyéből Bécsben máig is vi
rágzó zárdát állított, mind-két szerzet ez élj a 
egynek maradt, úgyszintén, mint a sz. Lá
zár sziget szerzetesei, ők is magukat me- 
chitáristáknak nevezik.

Melkon a múlandóságot 1800-ban váltá 
fel az Örökkévalóssággal, és utódja lett az 
erdélyi születésű Akoncz István, kinek élet
rajzából a ragyogó sugarakat felfogni és 
azokat e kornak bemutatni nem lesz fö
lösleges. Mint édes hazánkfia jeles tulaj
donaival nevet és tekintélyt szerzett e hon
nak a külföld előtt is; azért megérdemli, 
hogy életével közelebbről megismerkedjünk.

Gyergyó-Szent - Miklós mondja e tudo
mány és erényben kitűnő egyházfőt magá
énak, ki 1740-ben született és a kereszt- 
ségben Imre nevet nyert. Szülői azon ősök 
ivadékából származtak, kik 1330-ban Ani 
városának összedülése alkalmával előbb 
Krímbe, 1654-ben pedig Erdélybe költöz
tek. Már gyermekkorában szerénysége és 
szorgalma által kitűnt; 17 éves korában 
szülői kíséretében rokonai meglátogatására 
Erzsébetvárosba jött, hol az istenfélő Ká
roly mechitárista atyával megismerkedett
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és ennek ékesszóló szavai a világ veszélyé
ről és a Krisztus keresztjében található 
lelki nyugalomról, annyira áthatották gyön
géd szivét: hogy e derék atya előtt ese
dezett, miszerént kérne engedélyt szülőitől, 
hogy a rendbe állhasson; — az édes atya 
egyetlen fiának elvesztése fölötti aggodal
ma miatt csak a legnagyobb küzdelem le
győzése után adta beleegyezését, s igy 
történt, hogy az ifjú, Károly atyával együtt 
Velenczébe a sz. Lázár sziget kolostorába 
utazott. Az ifjú alig tölté el a próbaidőt, 
midőn a második főapát Melkon István 
kezéből átvette a rend öltönyét és apátja 
iránti kegyeletből az István nevet. Ezen 
időtől fogva, valamint az erényes életben 
kitűnni, úgy a tudományokban elöhaladni 
fő törekvése volt. Az eddig bírt magyar 
és latin nyelven kívül hamar elsajátította 
az olasz, franczia nyelvet, nem említve, 
hogy az örmény nyelvben páratlan iro
dalmi jártasság jellemezte. A most em
lített adatok eléggé mutatják nyelvészeti 
hajlamát, de ezenkívül előszeretettel vi
seltetett a szónoki, bölcsészeti müvek ta
nulmányozása iránt.
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A hittudományokban oly gyors előha- 
ladást tett, hogy hit tanítással még mint 
ifjú áldozár bízatott meg, 1768-ban vette fel 
az áldozári méltóságot Lázár lemondott 
trapezunti érsek kezéből, és 30 éves korá
ban a hit tudorok koszorúját nyerte el. 
Irodalmi munkássága első zsengéjét Cicero 
és Quintilián irodalmi szemelvényeivel mu- 
tatá be, úgy szintén a költészettanból is 
vezérfonalat irt. A lelkes hittanár és gon
dos lelkiatya páratlan önfeláldozással mű
ködött, δ virasztott a legsúlyosabb beteg 
ágyánál, a papnövendékeket maga ápolta, 
s midőn egyik — kit forrón szeretett, min
den gondozása mellett is meghalt, az ifjú 
elhunytat — habár fájdalommal — de Isten
ben! megnyugvással tűrte. A rend mél
tányolni kívánta e ritka férfiú érdemeit, 
és ez okból közakarattal általános hely- 
nőkké választotta. Öt évi helynöksége 
alatt nagy terjedelmű földrajzi munkával 
lepte meg a konstantinápolyi örményeket, 
mely azonban a tűzvész martaléka lett, mi 
előtt a sajtóból kikerült volna.

A kitűnő tudós Villefroy, úgyszintén 
Lourdet Simon áldozár, párisi könyvtár
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nők a tiszta örmény nyelv elsajátítása 
végett Velenczébe jött, hol Akoncz lett 
tanítójuk. E férfiak oly tisztelettel visel
tettek a miveit keblű atya iránt, hogy a 
párisi akadémia örmény tanárává kívánták 
XVI. Lajos által emeltetni, de a közbejött 
forradalom megsemmisítő tervüket. 1790-ik 
év visszaadta a sokáig nélkülözött fér
fiút Erzsébetvárosnak; ide küldte őt fö- 
apátja, hogy Krisztus szellemében működ
jék. Az ő munkásságának eredménye az 
1795-ben épült zárda és templom.

1799-ben érkezett hozzá az a szomorú 
hír, hogy a főapát Melkon jobb létre szende- 
rült. Akoncz atya a főapát választása vé
gett többi társaival együtt meghivatott; 
búcsút vett tehát híveitől és Erdély jeles 
püspöke Mártonfi Józseftől, ki szintén 
apostoli működése miatt nagyon tudta be
csülni az érdemdús atyát. Erdély püspöke 
a búcsúzénak mintegy jóslatszerüleg mondá 
kedélyesen: „Menj tisztelendő atya, mert 
ha nem találnak megválasztani római pá
pának kétségkívül a Meckitáristák fÖapát
jának, választanak meg.“ Ugyan is ekkor, 
Velenczében tartatott meg pápaválasz-



17

elfoglalva tartá. A jeles főpap mondása 
csakhamar beteljesedett, 1800 nov. 4-én 
közakarattal Akoncz választatott meg fő- 
apáttá, melyet midőn könnyezve elfogadni 
nem akarna, és gyengeségével mentené 
magát, rendtársai az újonnan választott 
VII-ik Pins szavait veték ellen, a ki meg
választatásakor ily szavakra fakadt: „Az 
Isten engem a legutolsót emelt a bibor- 
nokok közül e nagy hivatalra, hogy meg
mutassa, miszerint a jelen körülmények 
közt nem ember, hanem maga az Isten az 
egyház feje.“ így érezte magát legyőzve 
István és működéséhez kettőzött erővel 
fogva, oly érdemet vívott ki, hogy a szent- 
séges atya Siuni érseki czimmel ruházta 
töl, hogy legyen a ki közülök a növendé
keket felszentelhesse. —

Ezen kitüntetést társai örömmel fogad
ták. Akoncz főapát iránt kiváló tisz
telettel viseltetett az indiai Madrasban 
született, később Londonba költözött ör
mény lovag Rafael Sándor; e nemzetét 
szerető férfiú valószínűleg az erdélyi Akoncz 
érsek tanácsára látogatta meg az erdélyi 
örmény városokat és Erzsébetvároson nem-

2
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zete iránti jó hajlamából iskolákat állított, 
melyek máig is nevét hirdetik.

Komor és vészteljes idők fenyegették ez 
időtájban az országokat, ugyanis 1810-ben 
Napoleon a győztes jogánál fogva az újon
nan általa alakított olasz királyságban 
minden rendházat feloszlatott, már sz. Lá
zár sziget kolostora is az eltörlendök so
rába volt bejegyezve; azonban az isteni 
gondviselés az utolsó perczben küldé se
gélyét és világító malasztját. Az ő tudo
mányos müvei alapján nyerték a mechi- 
táristák azon jogot, mely őket a végve
szélytől megmenté, hogy a szerzet czimébe 
„az örmény tudományos akadémia“ neve
zetét is föl vehette.

Az ő munkálkodása és ösztönzésére lát
tak napvilágot nemcsak a legjelesebb ör
mény, hanem számos latin, görög, olasz, 
franczia és angol müvek. 0 adta ki négy 
kötetben az örmény szentirást; kiadatlan 
müvei közt említést érdemel az általános 
zsinatok történelme; ő emelte alapjából az 
egyház mellett fekvő épületeket, a velen- 
czei növeldét és könyvnyomdát, természet- 
tudományi és régiségtárakat a keleti rit-
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kaságok számára. Közbenjárásának köszön
hető, hogy a derék Rafael Sándor angol 
lovag e szerzet számára Rómában egy 
lakot vásárolt, hogy az egyház feje köze
lében mindig lakhelye legyen a szerzet 
képviselőinek. Már életében oly nagy 
tiszteletnek örvendett, hogy Italia három 
urát a maga részére megnyerhette; mert 
midőn ő a szerzet apátjává választatott, 
Velen ez e Ausztriának hódolt. Hat év múlva 
ugyanazt a francziák foglalták el, kik azt 
ismét nyolez évi birtoklás után az osz
trákoknak adták vissza. Tiszteletben tar
totta őt és személyesen meglátogatta IV-ik 
Károly spanyol király, 111-ik Frigyes po
rosz király, Ferencz modenai herczeg, Já
nos és Rayner ausztriai föherczegek, Leo
pold és más előkelők. Őszinte barátja
ként szerette Őt már hazánkból ismeretes, 
volt egri érsek, később velenczei pátriárka 
Pyrker László. Méltó fájdalom fogja el 
szivünket, hogy ily derék férfiú hosszas 
betegségbe esvén, február 3-án 1824-ben 
83 éves korában, miután rendtársait béke 
és szeretedre intette volna, jó lelkét te- 
remtöjének visszaadta. Rafael a nemes

2*



20

lovag, kegyeletét kimutatandó, az egyház 
szentélyébe márvány oszlopra vésette a 
halhatatlan egyházfő emlékét.

Utána Somai Sükias választatott fő
apáttá, ki nemsokára a romai szék kegyéből 
érsekké neveztetett. Alatta a szerzet je
lentékenyen emelkedett, ezen tiszteletre
méltó főpap írói munkálkodása, a tudo
mányok iránti szeretete és az erényekben 
való buzgósága által nagy befolyással volt 
rendtársaira.

Az ő érdemének tulajdonítható, hogy egy 
oly jelentékeny mü, mint az örmény re
mekírók, melyek addig nagyobb részt mint 
holt kincsek kéziratokban hevertek — nap
világra juthattak.

Apátsága alatt kezdették meg a szerzet 
tagjai a külföldi irodalom jelesebb termé
keit örményre fordítani. Hasonlólag az 
ő idejére esik a velenczei és paduai főis
kolák alapítása, melyek lételöket a vagyo
nos Murad Samuel és Rafael Ede nagy
lelkűségének köszönik, kik milliót megha
ladó tőkealapot tettek le e czélból.

1846-ban Sükias örök életre költözött 
és utána Hurmusz György választatott, a
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ki mint elődei Simii érseki czimet viselt; 
az utóvilág mindig tisztelettel fogja mél
tányolni azon érdemeket, a miket rend
társai és nemzete érdekében tett; elég le
gyen jelezni: hogy alatta nemcsak a ta
gok száma szaporodott, hanem a rend te
vékenysége is jelentékeny kiterjedést nyert.

Ennek jeléül szolgál a különböző ural
kodók kitüntetése* Mellét ékiték az osz
trák vaskoronarend lovag keresztje, — az 
olasz Móricz és Szt. Lázár rendjelvényei, 
a török Medjid, a persa oroszlán és a nap
rendjelei — úgyszintén a franczia becsü
letrend lovagkeresztje. Életét 1876-ban 
végzé be, utódja lett a közelebbről válasz
tott trapezunti születésű Ignácz Cyril, a 
velenczei főiskola igazgatója, hasonlóan 
érseki czimmel felruházva.

A Sz. Lázár sziget kolostora.
Mihelyt a szép gondola a zárda kapuja 

előtt megáll, a ház szolgája barátságosan 
üdvözli az érkezőt, a ki az idegent virág- 
dus és kellemes folyosón át a váróterembe 
vezeti, a szolga pedig távozik, hogy a ven-
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dégek elfogadásával megbízott atyának az 
uj látogatók megérkeztét jelentse.

Alig van az embernek ideje, hogy ezen 
egyszerit, de szép festményekkel ékített 
szobát átnézze, megjelenik a tudós szerzet
nek egyik tagja, és előzékenyen fölhívja a 
vendéget a kolostor áttekintése végett. 
Megjegyzendő, hogy az ily áldozár, ki az 
idegenek kalauzául van kiszemelve, ifjú
ságában elsajátított örmény török és olasz 
nyelven kívül rendesen bírja a franczia, 
angol, német és görög nyelveket is.

Ha az ember megfontolja, hogy kelle
mes időben naponta 10֊20 csoport idegen 
jelenkezik a szt. Lázár szigetén, azon kö
vetkeztetést lehet vonni, hogy az ily tár
sulat, mely a sziget látogatóit oly kitün
tetéssel és szívességgel fogadja, valóban 
megérdemli azon mély tiszteletet, mely- 
lyel minden oldalról méltán találkozik

A szerzet jelenleg mintegy 50 vártábed, 
vagy is egyház tudorból és nehány világi 
testvérből áll. A rend szabályai szerint 
csak is örmény szülőktől származottak 
vehetők fel a rendbe. — A főapát segéd- 
kezésére áll hat választott tanácsos, kik
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a zárda szellemi és világi ügyeit vezetik. 
A papok munkálkodás! köre részben a 
nevelés terére szorítkozik; ugyanis isko
lákkal bírnak: Páris, Velencze, Konstan
tinápoly, Krim szigetén, Tíflisben, Smyrná- 
ban és más helyeken; részint tudományos 
munkálkodásra, vagy könyvnyomda veze
tésére,vagy a rendszabályok szerint a növen
dékek oktatására, sőt lelkipásztorkodásra is 
terjed. A nyomda szolgáltatja a szerzet évi 
bevételeinek nagy részét, mely rendesen a 
növendékek tudományos kiképeztetésére 
tett költségek fedezésére szolgál.

Egy nyílt folyosón át, melyet kis, 
de gondosan ápolt virágkert övez jut el 
az idegeu a templomba. Ezen egyház goth 
ízlésben épült, még Mecliitár idejében; a 
ki azt már a 6-ik században fönnálló egy
ház alapjaira emelé. A templom pitvará
ban két síremlék található,
Zuchola Konstantin hamvait Őrzi, ki mie
lőtt e sziget a szerzet által birtokba véte
tett, az itteni kórháznak utolsó elöljárója 
volt, mint e latin felirat is tanúsítja: „Hic 
„probus et sapiens ortus de prole Zuchola 
„clauditur in tumulo, cui Constantinus in

egyikaz
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„urbe nomen erat Lázári curator, amator, 
„almi conpatiens inopum, Domine inhonore 
„superni.“ A másik emlék fehér márvány
ból van kivésve, ezt Rafael Sándor emelte, 
a ki Rafael Eduard a velenczei collegium 
alapítójának fia volt.

A bejáratnál mindjárt szemünkbe tűnik 
egy felirat, mely arra emlékezteti az ide
gent, midőn Vll-ik Pius pápa az 1800-ik 
évben e zárdát magas látogatásával meg
tisztelte. A sekrestyében szépen elrendezve 
találjuk az isteni szolgálatra szánt ruháza
tokat, és egyéb becses bútorzatokat, melyek 
az alapító Mechitár idejétől fogva jelenko
rig fennmaradtak.

Hasonlithatlan ünnepélyes fény Ömlitt el 
az örmény nagy mise alkalmával; az érsek, 
szerpapok és a növendékek a legfényesebb 
ruhákba öltözve szolgálnak az oltár körül, 
ezen ruhák rendesen selyem, arany, vagy 
gyöngy hímzésekkel vannak foldiszitve, — 
s mindezek, mint a keleti örmények kézi 
munkai, ajándékképen jutottak a szerzet 
birtokába.
dékek örmény énekeket hullámzatos dal
lamban, de egy hangon, a keleti nép ízlése

A szt mise alatt a nővén-
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és szelleme szerint énekelnek, ezen egyházi 
énekeket sajátságos zeneeszközök kisérik, 
az úgynevezett chesiocz felkört képező 
aczél, melyhez csengetyük vannak alkal
mazva; az ebből alá nyúló nyelet forgatja 
a szerpap mindannyiszor, valahányszor a 
csengetyük öszhangzását igényli az ének. 
A másik zeneeszköz Zindzcha nevet visel, 
és áll két bronz lemezből, közepén forgan- 
tyuval ellátva; hasonlít a katonai zenekar 
réz tányéraihoz. Ezek a legszükségesebb 
hangszerek, melyek majd a csengetést pó
toljak, majd a hang erősítésére szolgálnak. 
Orgona vagy más zeneeszköz az egyházban 
nem tartatik, mint épen a keleti népek
nél. A mechitaristák mindig megtartották 
nemzeti szertartásukat és saját nyelvükön 
tartják az isteni tiszteletet. Naponként 
háromszor gyűlnek össze a rend tagjai 
templomukba, hogy kar-imájokat elvégez
zék: reggel 5 órakor, délben és délután 
3 órakor. A szt. Lázár sziget rendháza 
végzi az isteni tiszteletet a Velenczében 
levő sz. keresztről czimzett kápolnában is, 
mely a hires építész Sanzovino remek müve.
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E kápolnát a Velencéében élő örmények 
látják el szükségesekkel.

A mint az idegen a templomból kilép, 
a közeli étterembe vezettetik be, hol egy 
jeles fest vény tűnik föl, mely az utolsó 
vacsorát ábrázolja, ez a velenczei Novelli 
munkája.

Mindazonáltal a legérdekfeszitöbb, amit 
a látogató e szigeten találhat, a könyvtár. 
Nehány lépcsőn halad az utazó, mig a 
könyvtárba, — mely egyszersmind régi
ségtárul is szolgál — eljut; nem említve 
az üvegszekrényekbe foglalt remek Ma
donna képeket; Jézus gyermekkorát ábrá
zoló kemény fából készült mestermüvet, 
mely az örmény felirat szerint bizonyos 
Sándor nevű művészre emlékeztet, s az 
örmény körirat szerint bizonyos Lázár kin
cse lehetett; becses figyelmet érdemel 
Erzerum környékén föltalált lovag, és ló 
hadiöltözékek. A tágas könyvtár több mint 
30,000 kötetet számlál, nagy ablakok vi
lágítják meg a termet, melyeken áttekintve, 
kilátás nyílik Lidora, sőt azon is túl sz. 
Kelemenig. A padolat freskókkal van dí
szítve, Sz. Katalin vértanuságát, ugyszin-
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tén a legjelesebb örmény és latin egyház- 
tudósok arezvonásait elötüntetö képekkel.

A könyvek üveg szekrénybe vannak 
lezárva, melyeknek metszvényeit, úgy lát
szik, az eszközölte, a ki a terem berende
zését magára vállalta, mivel a metszvények 
Öszhangzatban állanak a terem építési mo
dorával. Egy oldalemelvényen megpillant
ható XVI-ik Gergely pápának csinos ki
vitelű szobra, ki a Mechitáristákat barát
ja! к ént tisztelte; ezen szobor az öadománya. 
Szintén üveg szekrény alatt őriztetik egy 
birmai papiros tekercs remek palimsesta, 
mely mind két oldalán be van írva; e 
remek emlék bizonyos Lázárovics indiai 
örmény kereskedő becses ajándéka. De a 
gyűjtemény legbecsesebb tárgyát az egy- 
ptomi aszott tetem (múmia) képezi, mely 
czedrus koporsóban őriztetik; ez a hires 
Boghos beynek Mehemed Ali miniszterének 
— ki az egyptomi alkirály polgárosító 
terveit oly ügyesen utánozta — ajándéka 
A gondosan megőrzött múmia gyöngyfe
déllel van csaknem egészen betakarva. A 
mint a gyöngyiedéi és a koporsóra rajzolt 
képírásokból kivehető, bizonyos Ammon
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pap fia lehetett, ki ezelőtt legalább 3000 év
vel élt. A könyvtár termével összefügg a 
díszes körönd, a hova nehány lépcső ve
zet, melynek falain csinosan kikészített 
falszekrények vannak beékelve, ezekben 
fölhalmozva található a kolostor legdrá
gább kincse; itt van mintegy 2000 örmény 
kézirat, a mely e nemben egész Európá
ban a leggazdagabb gyűjtemény.

Az igaz, hogy Nagy-Örmény ország 
Ecsmiadzin nevű városában a kézira
tok még nagyobb mennyiségben találhatók, 
azonban ezek máig holt kincsek, és jobbára 
ismeretlenek előttünk, csak sejtelmünk le
het: vájjon nem becsesebb-é még e gyűj
temény, akár ha a pergamentre irt mun
kák magas korát tekintjük, akár a szép 
czimképeket, melyekkel egyes kéziratok 
ékeskednek, vagy a munka belbecsét, melyek 
ez okból méltán kiérdemlenék a tudósok 
érdekeltségét. Ezen kéziratokból nehány 
másolat itt föltalálható; itt őriztetik iv- 
nagyságu kötetben a könyvtár pontos jegy
zéke. A könyvtár csarnokában szemléli 
az idegen Lord Byron kepét, ki hosszabb 
ideig tartózkodott Velenczében, hogy az
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örmény nyelvet alaposan elsajátíthassa; 
ugyan itt látható III. Napoleon művészi 
kézből került szobra, melyet maga az ural
kodó küldött ajándékképen az érdemek el
ismeréséül.

A számos tájkép közül a föajtó fölött 
látható tengeri tájkép leginkább megra
gadja a ügyeimet, ezen mű bizonyos elő
kelő oroszországi művész Aivázovszky Já
nos örmény festő müve.

A szerzet könyvnyomdája, mely a kolos
torkapu mellett van, csinos berendezéssel 
bír, többnyire olasz betűszedők és munká
sok dolgoznak a melléjük rendelt mcchi- 
tárista atya vezetése alatt. Nagy a száma 
a különféle tartalmú müveknek, melyek az 
itteni sajtó alól kerülvén ki — Orosz-Tö
rök- és Perzsaországot, sőt még Indiát is 
elárasztják; életrevalóságáról elég legyen 
megemlíteni a kitüntetéseket az 1855—1867- 
dik párisi világkiállítás alkalmával, úgy 
szintén 1861-ben Florenczben és 1862-ben 
Londonban első osztályú érmet nyert. E 
nyomdából került ki már Mechitár idejében 
általa kiadott szentirás, ez a legjelesebb 
örmény és külföldi irodalmi termékeket
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messze elterjesztette, sőt még egyes idegei 
eredetű munkákat is a megsemmisüléstől 
megmentett, mint Ozséb krónikáit, a syr 
Efrem, Severian, a zsidó tudós Flavius 
József és Filó iratait, melyeknek eredeti 
példányai elveszvén, egyedül örmény for
dítás utján maradtak tön épségben.

Fönnebb a szerzet történelmében volt 
említés arról, hogy a Meckitáristák maguk 
közt akadémiát alapítottak, melynek tagjai 
közülük választatnak. Ezen akadémiának 
tudományos havi szemléje van, mely „Páz- 
máveb" vagy ,, Világszemle" néven ismere
tes. Működési köre most egy terjedelmes 
örmény szótár kidolgozására terjed, mely 
a franczia akadémia e nemű szótára sze
rint készül. Ez akadémiaoly idegen sziile- 
tésüeket is fölvesz tagjaiközé, a kik az 
örmény nyelv és irodalomban jártassággal 
bírván, magukat a tudomány terén kitün
tették ; ezek köré soroltatnak Lord By
ron, Silvester de Sacy, Petermann, Neu
mann, Reinaud és mások

A szerzet tagjait örmény eredetű ifjak 
képezik. Az ifjú atyák kitüntetéssel kiál
lott vizsga után tudori fokozatot nyernek.
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A tudori czim (vartabed) az általános hely
nőktől osztogattalak évenkint akkor, midőn 
több évi részletes előkészület után vala 
mely hithirdetői állomásra küldetnek. A 
szerzet minden tagja egy kis, a legszük
ségesebb bútorzattal ellátott szobában la
kik, a főapát szintén rendtársai között él 
és három egyszerűen bútorozott szoba áll 
rendelkezése alatt. Az előkelők elfogadása 
végett egy igen csinos kis terem van, hol 
a főapát szokta látogatóit fogadni.

A kolostorépület két emeletből áll, 
minden oldalról gazdag gyümölcsös és vi
rágos kert környezi, melynek északkeleti 
elöfokán ünnepnapokon a török zászló szo
kott kitüzetni; (e zászló Abdul Medjid 
ajándéka) mivel a szerzetesek általában a 
török uralom alattvalói. A kertnek ki
tűnő ápolása nem csak nemzetgazdószati 
ismeretről tanúskodik, hanem a virágok 
iránti előszeretetnél fogva a finom érzékről, 
mert csaknem minden zárdaatya virágápo
lással foglalkozik és ebben találja örö
mét afelüdülés perczeiben.

A közelebbi időben csillagda is állítta
tott, melyben egy nagyszerű látcső van
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elhelyezve. A kilátás ezen magas pont
ról valóban meglepő: a távólban láthatók 
az örökős hóval fedett Juli havasok, a kö
zéiben pedig Velencze, a tengerben úszó 
város, számos tornyával, ragyogó ku
poláival, márvány palotáival és élénk ki
kötővel ; itt a termékeny Lidó, amott a 
munkás Muráno, Szt.-Ilona és Sz.-Erzsébet 
kellemes szégeteivel; délkeletre az egész 
látkört a mindig hullámzó sötét kék ádriai 
tenger képezi; más oldalról szározföldet 
pillantunk meg, mely egy alacsonyabb kő
fal által van a többi kertektől elválasztva; 
itt a cziprus lombok Misében találja fel 
nyugalmát a messze földről jött szerzetes, 
ki élete czéljául isten dicsőségét és nem
zete jóléte emelését tűzte ki. Nem hagy
hatjuk említés nélkül Grláji sz. Nerzes 33 
nyelven irt szép imádságos könyvét, mely 
nyomdai kivitel tekintetében is ritkítja 
párját. A könyvkiadó helyen találjuk az 
idegenek könyvét, melyben sajátkezű írása 
van több uralkodónak kelet és nyugat 
fejedelmeinek, államférfiaknak és kiváló 
tudósoknak; nem ritkán szellemdus monda
tok, bölcsészeti megjegyzések vagy egész
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versek vannak egyesek által ide bejegyezve.
Lső Lajos bajor király a tudományok 

és művészetek e nemes Maecenássa, az ör- 
ménv szerzetesek életmódja, működése s a 
sziget kellemtelje miatt annyira lelkesült, 
hogy ezen helyen a következő költeményt 
szerzé, mely keretbe foglalva üveg alatt mu
tattatok a látogatónak. E költemény e- 
kép hangzik magyarítva:

Üdvszózat.
A velenozei az. Lázár szigetén épült örmény- 

záriénak:

Lelki béke után epedez szivein,
Oh pedig tudom e földön nem lelem, 
Aranyos fénysugár lövet le az égből 
S intve mutatja, hogy hová nézzünk föl.

Viszfény ömlik szét a zárda tornyáról,
Melyet zugó tenger árja hátáról,
Üdv fáklyája az, mit menynek fénye gyújt; 
Dicső e táj, innen égbe visz az út.

Ez áldott falak közt találunk békét,
Melyet Isten fia atyjától lekért,
Itten örült egykor lelke nyugalmán,
Bölcs tudós Byron fáradalma után.

Mosolygó rózsabokrok kedves árja,
Nyúlánk folyondárok felkúszó vágya,
A hullámok komoly s mélábús hangja, 
Mind csak a békét s nyugalmat szítja.

3
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Távol ködébe vesz a szigetváros.
Mit bőszült tenger mindenfelől csapdos,
Mint egy óriás törpék országából,
Emeli fejét, s hullámokkal daczol.

Tenger királynéja büszke Velencze 
El világ zajától elszigetelve,
Vad árral küzdő helyzete mutatja,
Hogy végtelenség tengere lesz sírja.

Kettőt kiméi az enyészet angyala.
Szűz erényt tudománynyal párosulva,
Ti zárda lakói boldogok vagytok,
Mivel égi kincs drága birtokotok.

Mint a zárda szigetét övedző csend,
Oly csendben működik mindenütt e rend; 
Égi s földi jólét magvát hinteni 
Legszebb kötelmének ezt ismeri.

Éltető szellem árad a magányból.
Mely soh’ sem évül, hanem mindig újol; 
Boldog, ki nyugalmát itt föltalálja,
Mert azt a dicsfény koronája várja.

Mind a két nevelőintézet, melyet a me· 
chitáristák Velenczében és eleinte Paduá- 
ban most pedig Parisban bírnak — mint 
mondottuk — egyesek nagyszerű ajándé
kainak köszönik lételüket. Két madrasi 
születésű gazdag örmény adományozott 
tekintélyes összeget azon föltétel alatt, hogy 
az abból folyó jövedelem örmény ifjak ne
velésére ford itta ssék; ennél fogva az egyik
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kollégium 1834-ben Paduában, mely aztán 
1846-ban Parisba vitetett át; a másik 
pedig Velencéében 1836-ban alapittatott, 
az első Murád Sámuel iskolájának nevez
tetik. föltalálható Páris uri-utczájában azon 
pompás palotában, mely egykor a Bourbon 
család számára építtetett.

Hatvan növendék nyerhet itt fölvételt 
és kiképeztetést azon franezia tanároktól, 
kiknek tanítását akarják hallgatni. A má
sodikban, mely a jótevő iránti hálás emlék 
tekintetéből Rafael kollégiumnak nevezte
tik ugyanannyi növendék nyer képez- 
tetést; mindkét intézet a szerzet tagjainak 
vezetése alatt áll.

E két intézet már számos jeles férfiút 
adott Törökországnak és Persiának, kik 
majd diplomatiai pályán, majd katonain 
működnek: vannak köztük gazdag tőzsének, 
jeles orvosok és művészek.

így midőn rövid vonásokban Mechitár 
és rendtársainak működését jeleztük, csak 
tisztelettel hajolhatunk meg azon derék 
férfiú előtt, a ki nem elégedett meg azzal, 
hogy életét egyháza és nemzete szolgálatára 
szentelje, hanem egy társulatot alapított,

3*
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melynek tagjai nemcsak a lemondás és 
buzgóság erényének szentelték magukat, 
hanem a szellemi haladás előmozdítására is. 
Az ily szerzet pedig, mely Isten dicsőíté
sét és az emberiség jólétét munkálja, meg
érdemli az elismerést és dicséretet azoktól, 
a kik az anyagi érdekeken felülemelkedve 
magasabb nézpontból tekintik az emberisé
get.

Az örmény irodalom vázlata.
Legyen szabad röviden jelezni azon lan

kadatlan működést, melyet a mechitárista 
szerzet időnként kifejtett, bogy lássa a szi
ves olvasó mily irodalmi termékkel bír az 
örmény és mily fáradságot nem ismerő 
munkássággal igyekeztek a szerzet atyái 
azt a íeledékenység homályából napvilágra 
bocsátani és virágzásra emelni, hogy meg
ismerje legalább vázlatilag az örmény ter
mékek régiségét, megismerje termékenysé
gét, mely a tudomány minden neméből vá
logatott termékekkel dicsekszik. Az igaz, 
hogy az ó örmény pogánykori irodalom 
csak csekély töredékekben jutott el hozzánk
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elszórtan a kereszténykor! szerzők müvei
ben, sőt nem ritkán egyes tartományok régi 
költői csak névleg maradtak fenn ; mindez 
azonban elég világosan jelzi, és bizonyít 
azon hagyomány mellett, hogy a keresztény 
századokat megelőzőleg az örmény iroda
lom virágzó kornak lehetett és volt is 
tanúja.

Khorene Mózes, 5-ik՛ században élt ör
mény történész, nagybecsű történelmében 
bizonyos Kholtán tartomány lakóinak köl
tészetéről tesz említést; ezen dalok egyes 
részei melyeket Khorene idéz még a 
Krisztus előtti 6-ik századot is megelőzik; 
e dalokat rendesen az ókori szokás szerint
fogadott dalnokok „pampir“ nevű huros 
hangszer kísérete mellett zengedezék el, 
melyek a hős Vahagen félisten tiszteletét, 
vagy más hatalmás főnök nagy tetteit a 
képzelet magasröptű eszméivel die üiték. 
A kholtani dalok tehát a legrégibb iro
dalmi nyelvemlékek. A nevezett tartomány 
díszes növényzete, bortermő vid ke elég al
kalmat nyújtott a népnek, hogy költői me
rész képekben dicsőítse bőseit, mint ez a
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hajdani népek ünnepi vagy örömeseményei 
alkalmával szokásban volt

A kholtáni dalokról a moszkvai intézet 
tanára: Emin János munkát adott ki: 
Örmény hon eseményei“ czim alatt, s kö
zelebbről a velenczei Mechitárista szerzet 
„Világszemléjében“ jelent meg egy tudo
mányos bírálat, melynek fonalát követjük 
ezen termék ismertetésében.

Emin állítja, hogy Khorenet törénelmi 
dalai vagyis a kholtáni énekek hasonlók 
s egyidejüek a perzsa Sah-Name hőskölte
ménnyel, mivel mindkettőnél ugyanazon 
hősök, sőt ugyanazon vitéz tettek vannak 
megénekelve. Olymp mágus történetíró meg
jegyzi, hogy ,.Árdasesz és Azstahág utolsó 
tettei ismeretesek előtted azon események 
bői, melyeket Kholtánban énekelnek.“

Ugyanis e történelmi dal magában foglalja 
Azstahág Anns nevű nejének és ivadékai
nak életrajzát, kik Kr. e. mintegy 6 száz 
évvel éltek; úgyszintén említés történik 
ezen énekekben egy Arkaván nevű méd 
főnökről, ki Ardásesz örmény király tisz
teletére lakomát rendezett, mely alkalom
mal a király élete ellen szándéka volt me

„Ó



39

rényletet tenni, ez pedig Kr. e. jóval 6 
ezázad előtt történhetett. Ismét említés van 
ez érdekes történelmi versezetben Arda- 
sesznek, Ardavázd nevű fiáról és a szép 
alán királyi hölgy Satinigról. Ezekből 
látható, hogy tárgya külön idők eseményei
ből van összekötve.

Vahágent, kit herculesi ereje miatt imád
va tiszteltek, eme keleti hasonlatokban gaz
dag eszmékkel dicsőiték.

Teherben vala ég és föld,
Teherben a kéklő tenger,
Tenger piros nádszálat szült 
S a nád üregén jőve ki a füst.
És a szikrából gyermek fej lödé,
Ennek tűz volt a haja 
Es lángfüst a szakálla,
Szemei mint két égő nap.

Vahágen után a dalnokok lantjára leg
érdemesebb hősnek találtatott 2-ik Ardm- 
sesz.

Felült a vitéz Ardasesz király 
A sxép feketére,
És felöltvéu a piros harczövet 
Kellemes nyakára,
Mint sas sebes szárnyakon 
Repült a folyon át,
Es levevén a piros harczövet 
Kellemes nyakáról,
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Az alán szűz derekát,
Vette azzal körül.
Ez sokáig gyötörte 
A gyenge szűz derekát,
Mig sebtében elére 
A király táborát.

E töredék Ardásesznek az alánokkal 
folytatott harczát írja le, melyben maga az 
alán király leánya ÍSatinig Ardásesz által 
barczi hurok segélyével elfogatott s a ne
vezett örmény király nejévc lön. A nászün
nep pazar fényéről pedig így szól az ének: 

Arany eső hullott Ardásesz menyegzőjén, 
Gyöngyzápor esett Satinig esküvőjén.

Gergely „a mester“ szintén közöl egyes 
részleteket azon időből, midőn Domitián 
seigét a kitűnő örmény hős >empad és 
Ardásesz megverték; ezen esemény a Kr. 
utáni első században folyt le, s igy van 
megörökítve:

Oh hol találom fel a kémény füstjét 
És az uj év hajnalát,
Az őzök és szarvasok játékát,
Hogy kürtölj ék azt s dobbal hirdessék.

A monda állítja, hogy Ardásesz király 
eltemetésekor a nép a királlyal együtt 
akart elevenen eltemettetni. Ekkor Ardásesz 
fia Ardavázd eb'p kiáltott fel ;
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„Te elménél з magaddal vivéd az egész
országot,

En tehát kit kormányozzak? csakis omla-
dékot?“

Ezen irigységszülte kifakad ásert megát
kozta Ardásesz fiát Ardavázdot:

„Te mikor felmész a Mászisz csúcsára,
E hegy hősei verjenek bilincsbe,
Ott élj s fény ne süssön szemedbe.“

Mint a rege eme szavai megjegyzik, az 
átok fogott, Ardavázd vadászat alkalmá
val verembe esvén, bilincsbe verik a hősök 
és Mászisz vagy A rar át hegyére vivék, hol 
két híi eb szintén bilincsbe verve, fogaikkal 
mardossák a bilincseket, hogy urokat és 
magukat kiszabadítsák.

Ha e kevés, de renkívüli becsű irodalmi 
termékeket tekintjük, bizonyos, hogy azok 
különböző idők és hősökre vonatkoznak, 
hogy e dalok nem annyira a pogányságot 
dicsőítő vallásos hymnusok, mint a királyok 
és hősök megdallására szánt töredékek oly 
kegyelt dalnokok által előadva, kiknek szá
mára mindig tárva voltak az előkelők 
termei;

Minő szakában keletkezhettek a pogány 
őskornak, egész bizonyossággal ugyan nem
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állíthatjuk, de jellemző az, hogy a zsoltá
rok versméretéhez hasonlók s valószínű
leg azon kor szüleményei, midőn e versnam 
a legelterjedtebb használatban volt, s való, 
hogy Kholtán tartományban egész az 5-ik 
keresztény századig a nép ajkán forogtak.

Az örmény irodalom atyjának a törté
nelem catinai Már-Ibászt hirdeti, ki Kr. e. 
149 évvel élt. Róla s müvéről Khorene Mó
zes szóról szóra ezeket írja:

„Nagy Arsaces a Perzsák és Parthusok 
királya, ki nemzetiségre nézve szintén pár- 
thus, mondják, hogy a macedónoktól elpár
tolván és egész keletet úgyszintén Assy- 
riát elfoglalván, Antiochus (Sidetes) királyt 
Ninive mellett megölte s az egész földet 
hatalmába kerítette. Ez fivérét Valarsacest 
Örményország királyává tette, jól tudván, 
hogy igy az ö országa is nagyobb bizton
ság és nyugalomban leend; s királyi vá
rosul Medzpint (Nizibisz) adományozó és 
határokul kijelöli nyugati Syriának egy 
részét, Palestina és Ázsiának minden kö
zép tengeri helyét és Thitáliát, a pontusi 
tengertől egész addig a helyig, a hol a 
Kaukázus Nyugat tengerébe merül és Atro-
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patenét és „mindazokat, a miket a te eszed 
és vitézségeid megszereznek, mert a hő
söknek — monda fegyvereik az ők ha
táraik s a miket szereznek azokat bírják.“

„Ez mihelyt országát helyesen elrendezte 
és uralkodását megállandositotta, tudni 
akará, hogy Örményország fölött kik és 
minő emberek uralkodtak előtte, váljon hő
söknek vagy gyáváknak helyét foglalta el, 
bizonyos catinai Már Ibás syr tudós fér
fiút, a ki a chald és görög nyelvekben jár
tas volt megnyervén, elktildé öt bátyjához 
Arsaceshez szép ajándékokkal, hogy a ki
rályi irattárt nyitná meg neki és levelet 
irt, melynek ez a szövege

„ Arsacesnek, a föld és tenger királyának, 
ki testalkatra hasonlít az istenekhez, sze
rencséje pedig minden királyénál nagyobb 
és elméje ahkora mint az ég a földhez ké
pest, Valársáces a te öcséd és ügytársad, 
kit Örményország fölé királylyá rendeltél, 
üdvözletét és mindenben győzelmet kíván. 
Midőn tőled parancsul vevém, hogy vitéz
ség és bölcseségre törekedjem, ezen intel
medet sohasem feledtem el, hanem szorgal
masan gondoskodtam mindenről, a mennyi
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ben tehetségem és erőm engedé. És most 
miután a te bölcseségednél fogva az ország 
fölé helyeztettem: elhatároztam magamban 
kikutatni, váljon minő emberek uralkodtak 
előttem és honnan származtak a mostani 
fejedelemségek, mert semmi adat nines, a 
miből valami kitűnne, nincs vallásos szo
kásaikra vonatkozólag, nincs arról, mi tör
tént itt kezdetben vagy későbben, nincs 
semmi törvény, minden dolog zavart és 
kezdetleges állapotban van/

,,Miértis kérlek Uram! e férfiú számára, 
ki már hatalmasságod előtt áll, nyittasd 
fel a királyi levéltárt, hogy teljesíthesse 
testvéred és fiad azon kivánatát, miszerint 
mielőbb igaz dolgokat adhasson elő. Jól 
tudom, hogy örömedre szolgál a mi barát
ságunk, mely akkor létesulend legföképen, 
midőn akaratomat teljesedésbe menni en
geded. Udvözlégy Felség, ki az istenek 
közt lakozol.u

„A mint nagy Arsaces catinai Mar-Ibas 
levelét vette, a legnagyobb őrömmel meg- 
nyittatá neki a ninivei királyi könyvtárt, 
egyszersmind örült, hogy őcscse oly lelkű
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lettel bír, a kire ö királyságának fele ré
széi ruházta.“

.,Ez (Mar-lbás) midőn minden könyvet 
kikutatna, talált egy tekereset, mely gö
rögül volt írva, melyről azt mondja, hogy 
ilyen feliratú vala:

„Ezen tekeres Sándor parancsára cháld 
nyelvből görögre fordittatott és magában 
foglalja a régi és a főnökök valódi törté
nelmét“, melyről azt mondja (Mar-lbás) 
hogy Zérván, Titán és Apéthosttól kezdő
dik, kiknek mindegyike e három fejedelem
től származván e jeles férfiak rendben so
roltatnak elő, mindenik a maga helyen sok 
éven át.“

„Ezen tekercsből catinai Már-Ibás csakis 
a mi nemzetünknek híven kivett történel
mét görög és syr betűkkel írva Valarsaces 
királyhoz Nizibisbe vivé, melyet midőn a 
híres nyilas, ékesszólásban és bölcseségben 
nevezetes, szép férfiú Valarsaces kezéhez 
vett, kincsei közül ezt tartván legdrágább
nak, királyi kincstárába tévé, hogy ott 
nagy szorgalommal őrizzék és egy részét 
emlékszoborrabevésetni parancsolta.A mely 
elbeszélésből mi a történelmi rendről
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meg lévén győződve — azokat a te kéré
sedre ismétlendjük, s a mi régi fejedelem
ségünket a cháld Sardanapálig és még 
alább is levezetendjiik, mely elbeszélésnek 
eleje így kezdődik.“

„A rettenetes és híres istenek közül az 
„elsők, s a világ legnagyobb javainak 
„okozói valának azok, a kik a világ és 
„embersokaság kezdetét tevék. Es ezek- 
„től elkülönítve találtatott az óriások 
„nemzetsége, izmos tagokkal, nagy, erős 
„testalkattal, kik a nagyzás gőgjéből ki
indulva alkoták a felállítandó torony is
tentelen tervét és már e munkával fog
lalkoztak midőn az istenek által bocsá
tott irtózatos és isteni vihar, szétszórta 
„a rettenetes tömeget és az emberek min- 
„delükének addig hallatlan szavakat osz
togatott, melyek iszonyú zavart idéztek 
„elő köztük. EzeKnek egyike vala jafeti 
„Háig, nevezetes vitéz főnök, jeles íjász 
„és kitűnő dárdavető.“
„Ezen elbeszélés (mondja Khorene) most 

már szűnjék meg, mert mi egész teljes tör
ténelmet nem akartunk írni, hanem csak a 
mi hajnalodásunkat feltárni és őselődeinket
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kimutatni. Azért e tekercsből előszámlál
juk Jápethostet, Merődet, Siráthot, Thá. 
clathot, vagyis Jafet, Gromer, Thirás, Thor- 
gomot, a ki után ugyanazon író sorrendben 
előszámlálja, Hájgot, Armenágot és máso
kat azon rendben, mint fennebb elmondok.

„Ezen Hajg, a mint mondják, szép kül
sejű és magas termetű, gyönyörű hajzatú, 
éles szemű, vidám és hatalmas karú fér
fin volt. Ez az óriások közűi vitézségben 
kitűnvén, mindenkinek ellenszegült, kik 
azt akarták, hogy ök egyedül uralkodjanak 
a többi óriások és istenek nemzedéke fölött. 
Ez lázadást keltett a zsarnok Bel ellen, a 
ki az emberi nemnek az egész földre el
terjedése alkalmával a leghatalmasabb és 
legerősebb volt a többi óriások közül. — 
Midőn pedig a felböszültférfi, társára kar
dot emelve egymás fölött uralkodni töre
kednék: mivel a szerencse Beinek kedve
zett, az egész földet elfoglalni akarta, azon
ban Hajg nem akart Beinek engedelmes
kedni. Miután Hajgnak Babilonban Ar- 
menág fia született, Araiad tartományba 
mene, — mely éjszak felé van — fiaival, le
ányaival és unokáival, mintegy 300 vitéz
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férfiúval, és más idegenek és csatlakozók
kal és minden övéivel együtt. — Élmén
yén pedig bizonyos lapályon levő hegy- 
tövében lakozék, hol az előbb elszéledt 
emberek közül kevesen valának leteleped
ve. Ezeket Hajg maga részére meghódít
ván, lakhelyet épített és azt Kadmusnak: 
Armen ág fiának örökségül adá“

„Ez megerősíti (mondja Khorene) azt 
a régi nem írott elbeszélést.“ És megy 
vala seregesen éjszak nyugat fe’é, és lak
helyet készített bizonyos magas hegy la
pályán, melyet Harknak neveze, vagy is 
a Thorgoma háza nemzetségének 
itt lakói.“ Egy falut is épite, melyet 
saját nevéről Hajgásennek nevezett el.“

Az óriás Bel, hogy birodalmát minden 
felé megerősítse, fiai közül az egyiket a 
hozzá hit férfiakkal együtt Hajghoz kül
dötte, kik őt békés meghódolásra felhívják. 
Lakozol-ugymond-hideg és jég között, de 
már melegedj meg, és büszke szokásodnak 
fagyos hidegét olvaszd fel, s nekem hó
dolva élj békében és ott lakozzál, a hol 
neked tetszeni fog az én országomban. 
De Hajg durván felelt, visszaküldé Bel
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követeit, a kik rögtön Babilonba visszatér
tek.“

„Ezért az óriás Be], ellene számtalan 
gyalog katonát gyűjtött, s az éj szaki ré
szek felé, közel Kadmus házához az Ara- 
rad tartományba megérkeze; Kadmus el
menekült Haj ghoz, a ki elébb hozzá fu
tárt küldött. — Tudd meg- úgymond- oh 
nagy isteni sarjadék, hogy Bel rád ron
tott vitéz óriásaival, harczias, iszonyú ma
gasságú vitézeivel. Én pedig a mint észre
ve vém, hogy házamhoz közéig, megfuta
modtam és hozzád megrettenve jövök. Te
hát a leggyorsabban gondold meg, hogy 
mit kell neked tenned.“

„De Bel büszke, hatalmas, kegyetlen se
regével mint a patak, mely szűk lejtön 
át rohanva folyik,- gyorsan siete Hajg 
lakhelye határaira saját vitézeinek szive 
és lelkületébe bízva. Ekkor a serény és 
bölcs óriás, szép hajzatu, élénk szemű fi
ait és unokáit gyorsan összegyűlté, és a 
vitéz férfiakat és nyilasokat számra nézve 
nagyon keveset, és másokat, a kik az ő 
keze alatt valának és bizonyos tó partjá
hoz jött, melynek vize sós és kis halak
i
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vannak benne. Ekkor vitézeit összehiván, 
monda nekik: miután Bel tartományából 
ellenünk sereg jött. törekedjünk azon helyre 
öszpontosulni, hol most Bel vitéz csapatja 
közt áll. Tehát vagy ölessünk meg, és ser- 
günk vettessék Beinek szolgaságba, vagy 
vitéz karunkat kimutatván, sergét szélesz- 
szük el és mi legyünk a győzök.“

„így nehány stadiumnyira a magas he
gyeken áthaladva, mezőformáju vidékre 
érkeztek, hol a folyó viz jobbján magas 
helyen megállapodtak 
meiket, észrevették Bel seregének rendet
len sokaságát, a mely ide oda szetzíílve, 
bátorságban portyázott a földeken. De 
Bel maga csendesen és óvatosan, nagy se
reggel a viz balján bizonyos tetőn nyu
godván, mintegy tükörben észrevette 
Hajg, hogy Beinek serege zilált; azonban 
Bel néhány válogatott vitézzel serge előtt 
elébe jött és hosszú útközt hagyván maga 
és serge között, csinosan ékített vas 
siskát, vállaira réz lemezeket, mellére, láb
száraira és karjaira vas lemezeket ve- 
vén, baloldalán görbe karddal, jobbján ha
talmas dárdával, balján paizszsal, közepén

Fölemelvén sze-
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vas pánczéllal ellátva s minden felöl vá
lasztott vitézekkel környezve. — És lát
ván Hajg a fegyveres óriás seregét s a 
vele levő választott vitézeket jobbján és 
balján: Armenágot két fivérével jobbra és 
Cadmust két más fiával balra rendelé; 
mert ezek mind az íjazás, mind a kard 
forgatásban legjártasbak valáuak, a többi 
vitézeit maga után háromszög alakban fel
állítván, ö maga csendesen előre ment “ 

„És midőn már mindkét részről az óriá
sok összejöttek, borzasztó zajt idéztek elő, 
mert egymásra rohanva keményen harczol- 
tak és egymást kölcsönösen megsebezték. 
Ekkor az óriások, kik mindkét részről 
számosán valának, dárdával vitézül leve
retve, a földön fekvének és a csata mind 
két részről iszonyú leve. — Midőn az óri
ás király ily váratlan és kétséges esélyt 
látott, igen megrettent és azon hegyre, a 
honnan lejött vala, ismét fölment, mivel 
azt gondolá, hogy csapatja közt megerő
södik, míg az egész sereg megjön, hogy 
ismét csatát kezdjen. Ezeket a nyilas Hajg 
megtudván, előre ment, a király elébe 
lépett, és íját egész erővel megfeszítvén
4*
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a mell hármas lemezét átfúrta, és a nyíl 
egyenesen a vállak között áthatolván, az 
óriás lerogyott s így földre esve kiadta 
lelkét. A sereg pedig, mely látá, hogy 
mily kegyetlenül és vitézül fcly a dolog, 
futásnak eredt. S erről elég legyen en
nyit mondani.“ —

„Egyébiránt a harcz helyén községet 
épített, melyet Hajknak nevezett a győze
lem miatt, és ez okból maga a vidék most 
is Hajkok völgyének hivatik. Azt a he
gyet pedig, hol Bel vitéz harczosaival ele
sett, elnevezte Hajg síroknak, mely hely 
még most is ugv hivatik. Bel hullája pe
dig fűszerekkel bekenve, Hajg parancsá
ra Hárkba vitetett, és magas helyen fiai 
és leányai előtt eltemettetett. Különben 
a mi vidékünk Hajg elődünkről 
veztetik Hájgnak.“

A Krisztus előtti századokból eddig csak 
az említett Kholtáni hős költemény töre
dékek és Márlbás történésznek, imént híven 
eszközölt fordítás maradványai jutottak el 
hozzánk.

A Krisztus utáni első század írói közül 
névleg fennmaradtak: Cherubuá és Olymp,

ne-
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a második és harmadik századból: Edes- 
sai Bardazán és Arditheos Márk. Ezeknek 
müvei az idő viszontagságai folytán elvesz
tek.

Az első ös írók, kiknek munkái fönma
radtak és örmény nyelven ránk szállottak, 
időszámlálásunk szerint a 4-ik századig 
nyúlnak fel Kr. u. Ezen században élt vi
lágosító sz. Gergely első Örmény pátriárka, 
a ki az egyházi beszédek, zsoltárok, énekek 
és imák nagy számát hagyta hátra az ör
mény szertartás könyvében.

Agathangelos Tiridát király titkára, szü
letésére görög, a ki Tiridáttal együtt Gö
rögországból jött Örményországba, anya
nyelvén irta meg Tiridat királynak és sz. 
Gergelynek életrajzát, ezen szöveg örmény 
fordításban, mely természetesen későbbi 
időből való — szállott le hozzánk, több
féle kisdást ért, — francziára Langlois, 
olaszra Tomasea fordították, ez utóbbi 
egyik legbecsesebb utánzata e jeles műnek.

Nisibi sz. Jakab es Severien mindketten 
hittani, erkölcsi, evangéliumi értelme? 
zéseket írtak.
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Clagi Zenob; a ki Örményország tarto
mányának Dárannak történelmét irta meg.

Nagy sz. Nerzes különféle as cetikai 
müvek szerzője.

Bizántzi Pauszt folytatását irta azon 
történelemnek, melyet Agathangelos kez
dett, egész 390. évig e szerző vezette le.

Nagy Izsák pátriárka, a ki különös tisz 
taság, csíny és hűséggel a 70-esek szövege 
szerint örményre lefordította az ó szövet
séget.

Messrob, ki közönségesen Masdocz vagy 
is Rituálistának neveztetik, az örmény 
betűk föltalálásán kívül, az uj szövetséget 
görögből páratlan szépséggel fordította.

Izsák és Messrob valának az elsők, kik 
az örmény breviáriumát szerkesztették? 
az egyházi éneket összegyűjtötték, szer
könyvet, naptárt és a szent mise szertar
tását rendezték.

Az 5-ik század, mely az örmény iroda
lom tekintetében aranykornak tar tátik, hi
hetőleg már egy megelőző irodalmi kor ál 
tál készíttetett elő. Ez aranykor igen fon
tos fölfedezésnek köszöni létét Ugyanis 
Messrob Istentől ihletve az örmény nyelv
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38 betűjét föltalálta, mi által a mi előbb 
örmény nyelvű szöveggel ugyan, de syrus, 
görög, vagy persa betiikkal voltak írva, 
most uj örmény betűkkel másoltattak le, 
és mindjárt a sz. írás első fordításánál 
vétettek gyakorlatba. — Iskolák nyíltak 
mindenütt, Róma, Athen és Alexandria 
tudományossága ide is átplántáltátok a 
külföldről hazatért jeles örmény tudósok 
fáradalma folytán.

Wrámschabu örmény király nagyban 
előmozdította a tudományos előhaladást. 
Ennek folytán támadtak az 5-ik században 
a következő írók:

Eznig, kinek nagybecsű műve annyi
val is inkább ügyeimet érdemel, mivel az 
ókori isteni tiszteleteket tárgyazza, és egy- 
szermind czáfolat a pogány tanokkal szem
ben. E mű a tüzimádó perák, a görög ál
bölcsészek, továbbá Maidon és Manicheus 
tévtanai ellen van irányozvs.

Khorene Mózes az örmény történet írók 
atyja, tárgyalja a örmények történelmét 
a világ kezdetétől fogva az arsaguni dyna- 
stia megdüléséig. Ezen munka nemcsak az 
örmény nemzetre, hanem az egész világtörτ
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ténelemre nézve nagybecsű, mivel abban 
felvilágosítások találtatnak: a հսոոօճ, 
scythák, álánok,assirok, persák, görög és 
rómaiakról. Irt ő örmény nyelvtant, szó
noklattant, földrajzot; mindezek különféle 
nyelven le is vannak fordítva. A nevét 
hirdeti még nehány dicsének és homilia.

Mambres, a ki szép szavának is nevez
tetik, Khorene Mózes fivére,szinten irt evan
gélium magyarázatokat és történelmet, 
de fájdalom ezek elvesztek.

Dávid, ki a bölcsészetiem fényes jártas
ságáért bölcsnek is neveztetett, örményre 
fordította Aristoteles és Porphyr müveit.

Grorion örmény pátriárka Izsák és Mess- 
rob életrajzát irta.

Mantaguni János különféle homiliák és 
imádságok szerzője, irt egy ünnepi beszé
det Mamigoni Vártán fóveséri hivatalába 
lett heigtatása alkalmából.

Elizeus, a ki Vártán és hős társainak 
történelmét irta, részletesen elbeszéli a csa
tákat és üldözéseket, melyeket a persák a 
keresztény vallás kiirtására, az Örmények 
és georgiai hithü nép ellen folytattak. Leírja 
Kr u.449-ben tartott artaxatai országgyűlés
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határozatait. Neki köszöni léteiét több szép 
evangéliumi magyarázat és hitbuzgalma 
munka.

Farbi Lázár történetíró, ki müvében a 
betűk feltalálásának üdvös sikerét, az iro
dalom elöhaladását, a szt -írás fordítását, 
úgy szintén az örmények és persák közt 
folytatott háború történetét lelkesült sza
vakkal ecseteli. Jegyzetei egész 485·ik ter
jednek.

De miként a természetben az áldásdus 
évek után terméketlen esztendő is szokott 
bekövetkezni: így történt ez az örmény 
irodalommal is. Az 5-ik században az ál
landó harczok a persa zsarnok király Has- 
guerd alatt, s a különféle politikai üzelmek 
ellentállottak a görög és örmények közti 
közlekedés folytán létesülhető sikernek. 
Ezen században kevés fontos mti és esemény 
látott napvilágot, kivéve, hogy a naptár 
uj megállapodást nyert; mely javítást Il ik 
Mózes pátriárka alatt 552-ben tartott zsi
nat Tűin ben határozta el

A 6-ík században következő írók tűntek
fel:
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Abrahám, tudományosan képzett püspök, 
ki az efezusi zsinatról — mely 431-ben 
tartatott — irt egy értesítést.

Péter sinni érsek egyházi beszédeket és 
homiliákat irt, úgyszintén Abraham és Ci- 
rion, mindketten pátriárkák, pásztori leve
leket hagytak hátra

A következő században hasonlólag a sok 
nyomor és szerencsétlenség, mi a nemzetet 
érte, sokáig elhallgattatá a tudomány mú
zsáját; ezen században kevés az említést 
érdemlő írók száma.

(romidás örmény pátriárka, ki az Ör
ményországba menekült s itt vértanuságot 
szenvedett római szüzek: Ripsime, Havanna 
fölött szép dicséneket irt.

Mamigoni János, ki szülőföldjének: Da- 
ronnak irta meg történelmét. Történelme 
640-ik évig terjed.

Sirági Ananiás, szép és talpraesett érte 
kezést irt a csillagászat, szám és mértan, 
a mértékek és sulyok felől.

Galganti Mózes, ki az alban nép törté
nelmét,

Sebeos történetíró pedig Heraklius csá
szárnak a persák elleni csatáit ismerteti.
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A 8-ik században is csak kevés fölmu
tatni volót találunk; de azon kevés iró is 
működésével nagy névre tett szert.

Ozneczi János, mint Örményország pát
riárkája e névén 4-ik, Bölcs czimmel tisz
teltetek. A Paulinusféle tévtanokkal szem
ben irt értekezéseket, hymnusokat, és az 
örmény egyház szertartási magyarázatát- 
ő gyüjté egybe a régi zsinatok szabványa
it. Életbe vágó beszédei közül különösen 
kiemelendő a „boszorkányok“ elleni be
széde.

István siuni érsek, görögből különféle 
müveket fordított; de ezeken kívül az 
örmény egyházban is igen ismeretes a föl
támadt üdvözítő tiszteletére irt lelkes dics
énekei által.

Leo pap röviden, de a kifejezések tisz
taságával és nagy csínnal irt Mohamed bi
rodalma és annak első lakóiról vázlatos 
történelmet

A 9-ik században a béke igen üdvös 
hatást gyakorolt az ország irodalmi viszo
nyaira. Ezen időben az ország a Pakraduni 
ház fejedeleméinek bölcs vezetése alatt ál
lott. A béke meghozá az irodalomnak is
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az üdvös sikert, az írók száma ismét je
lentékenyen emelkedett: mindazonáltal 
nekünk csakis a nevezetesebbekre kell 
szorítkoznánk:

Zakariás pátriárka különféle egyházi éne
kek, evangéliumi magyarázatok és pász
tori levelek által tűnt ki.

Vl-ik János pátriárka, a nemzet törté
nelmének egyik kitűnő írója, történelme le
írásában nemcsak az előbbi századok tör
ténetíróira volt tokintettel, hanem a pátri
árkák leírásában foglalt emlékezetesebb 
eseményeket is fölhasználta. Irálya tiszta 
és csinos, némelykor pedig igen feliengző.

Pakratida Sápor a Pakratida dynastia 
történetét irta meg, azonban fájdalom, müve 
máig sem található fel.

Ardzruni Tamás, Noé maradékaitól kezd
ve egész 93:>-ig terjedő időközt Írja le; 
dicsérik müvében különösen a történelmi 
hűséget.

A tudomány ápolása a 10-ik században 
is folyton tart; a nagy számú írók közül 
a kővetkezők említésre méltók:

GUmercsi Samu, ki az egyházi ünnepek
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és istentiszteleti cselekmények közül irt 
különfélét.

Messrob pap, Nagy sz. Nerzes életrajzát 
hagyta fönn.

Leont, a nagy próféta Mohamed és a 
kalifák történelmét irta.

Naregaezi Gergely, örmény Pindár, Ör
ményország legkiválóbb írói egyike; 95 
szép alagyája magában foglalja mindazt, 
a mit egy ily irodalmi miitől kívánni csak 
lehet: lelkes irály, főllengzö költészet, 
gasztos szép gondolatok.

A számos kiadás közül legbecsesebb az, 
melyet a Mechitáristák általános helynöke 
Avedik Gábor atya jegyzetekkel ellátva ki
adott. Az ő tollából eredt azon négy dicsbe
széd, melyet a sz. szűzről, az apostolokról és 
nisibi sz. Jakabról mondott; úgy szintén 
különféle hymnusok, egyházi énekek, melyek 
az örmény szertartásoknál máig is haszná
latban vannak.

Irt ö imakönyvet és Váhánnal az akkori 
örmény pátriárchával együtt szóval és írás
ban harczolt a tüini és manasgerdi egy
házi zsinat tévhatározatai ellen.

Asolik István a nemzet eredetétől kezd

ma-
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ve égés 1004-ig terjedő örmény történelmet 
irt; ezen mü szintén nagy becsben áll pon
tos adatai miatt.

Ancevácz Khozroe az Örmény egyház 
szertartásairól értekezik.

A következő 11-ik század az örmény 
tudósok és írók termékenysége tekinteté
ben nem áll az előbbivel párhuzamban 
mind a mellett találtatnak kitűnő írók is 
mint:

Gergely „a mester“ különféle tartalmú 
és tudományos színezetű leveleket hagyott 
hátra, melyeket mint Mezopotámia kormány 
zója Mono mach Konstantin görög császárhoz 
intézett. Irt nyelvtant és egy költeményt, 
mely ezer versszakra nyúlik az ó és uj szö
vetség fölött. Mondják, hogy e költeményt 
három nap alatt készítette; továbbá szá
mos görög i tatot fordított át örményre.

Khedátárcz Péter örmény pátriárka az 
elhunytak és a vértanuk tiszteletére szép 
dicséneket irt.

Sahnáni Ananiás, a ki szt Efrem és 
arany szájú sz. János értekezései alapján 
sz. Pál leveleiről magyarázatokat közöl.

Lásdiverdi Aristages az örmények tör
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ténelmét irta, mely 959-től 1071-ig terjed. 
Különösön megragadó benne Ani földula- 
tása Seldsnkida- török vezér Alfarslán 
által 1064-ben.

II- ik Gergely örmény pátriárka, a ki a 
mártírok iránti tisztete miatt „Vegaja- 
szernek“ a vértanuk barátjának is nevez
tetett. Egész halmazát bírjuk a vértanuk 
életrajzának, a miket ö görög és syr nyelv
ből fordított.

Sisianus, a ki tiszta és magasztos irály
ban egy dicsbeszédet hagyott hátra, melyet 
a sebastei 40 vértanú fölött tartott.

A 12-ik század méltán tartat!к az ör
mény irodalom- történet fénykorának; ezne 
időközből jöttek létre a következő szerzők

III- ík Gergely örmény pátriárka hym- 
nusokat irt az egyház tiszteletére. Ezen 
kívül tőle birnuk jelentékeny számú és 
különféle tartalmú leveleket՛

Gláji Nerzes, kit joggal nevezünk „Snar- 
háli" vagyis kegyteljesnek. О egyik az 
örmény egyház atyák legnagyobbjai közül; 
egy költeménye, mely nyolcz ezer vers
szakra terjed Jézus istenségét védi, e mü 
eléggé nem dicsérhető; irt kitűnő alagyát
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Edessa bevétele felöl, ez 2090 versszakra 
terjed. Versekben megénekelte Örmény- 
ország történelmét. Fennmaradtak ifjú 
kora mukálatai közül számos szent ének, 
Manuel görög császárhoz kiváló elmeéllel 
irt levelei a sz. háromságról 
megtestesüléséről. De prósai iratai is nem 
csekélyebb becsüek, már az is, hogy fel
séges imája harminczhárom nyelven van 
lefordítva, eléggé dicsőítik. Irt szép fö- 
pásztori leveleket, egyházi beszédeket, vi
tatkozásokat és a szentek életrajzát. Kevés 
szerző irt annyi becsest és kevés irt oly 
szépen mint Gláji Nerzes.

Ignácz, a ki sz. Lukács evangéliuma fe
lett igen becses értekezéseket irt.

Sarkis 43 homiliát hagyott hátra, melyek 
sz. Vazul, Nazianzi Gergely és arany szájú 
sz. János értekezései alapján vannak ké
szítve.

János szerpap, alapos műveltségű férfiú, 
az Ö idötani fejtegetése csak részben ma
radt reánk, Örmény történelme pedig egé
szen elveszett. Fönmaradt hat szép kü
lönféle tartalmú homiliája és imakönyve.

az Ige
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Edessai Máté ezen városnak és a Pá- 
krátidáknak történelmét Írja le, mely 952-től 
1032-ig terjed.

Ezen mü nem csak történelmi hűsége 
miatt, melyei az Írva van; hanem a per
zsák, görögök és latin népekről is számos 
fölvilágositással szolgálván, nagyra be
csülendő. Máté tanítványa Grergely pap 
folytatá a munkát, ki a történelmet ! 17i'-ig 
vezeti hasonló hűséggel s ép oly szép 
irályban, mint tanítója. Különös fontos
sággal bír e mü a keresztes háborúk tör
ténete miatt.

Sámuel pap egy általános idötant irt, 
mely a világ teremtésétől kezdve 1179-ig 
terjed. Éz nagy becsű mü.

Her Mechitár orvos, a ki máig is neve
zetes azon értekezése miatt, melyet ő a 
hideglázról irt. Ezen mü az ó-görög, per
zsa és arab orvostan szerint van készítve.

IV. Gergely sz. Nerzesnek az áldás
teljesnek utóda és unokája, tőle vannak 
különös tisztaság és csínnal irt hittudo
mányi levelek közkézen.

Ezek közt található Comnen császárhoz 
sz. Nerzes halálát jelző irat. Egyéb iratai
5
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a görög és örmény egyház isméti egye
sülésére vonatkoznak

Lámproni Nerzes különféle buzgalmi ira
tokat tett közzé. Megemlítendő zsinati 
nagyszerű beszéde, melyet a romcali nem
zeti zsinaton 1179-ben tartott az örmény 
és görög egyház egyesülése érdekében. Irt 
két szép homiliát s több levelet, melyek 
közül egyik Leo örmény királyhoz van in
tézve. Irt dicsénekeket, melyek máig is 
énekeltetnek az örmény egyházakban, szer
tartási fejtegetéseket és fordításokat

Kosch Mechitár nevezetes 90 mese gyűj
teményéről, melyek mind eszmedúsak, kü
lönös csín és tisztaság jellemzi azokat. 
Ezenkívül Theodosias és Justinian császár 
törvénykönyve alapján irt azon időben ne
vezetes törvénykönyvet az egyházi és pol
gári jogokról. —

Az irodalom a 13-ik században nagyon 
csökkent, mint ezt a kevés jelentékeny 
író száma mutatja.

Sgevraci Gergely egy dicsbeszédet ha
gyott hátra, melyet Lámproni Nerzes fö
lött mondott, vannak egyházi hymnusai 
és szép homiliai is.
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Anii Mechitár, Örményország emlékezetre 
méltó régi eseményeit úgyszintén a geor- 
giaiak és a persák fontosabb eseményeit 
irta meg.

Aristages a nyelvész, egy fürge munkát 
adott ki ezen czim alatt: „A jó írás mód
szere“. Irt ő kortársai számára zsebszó
tárt az örmény nyelvből.

János szerzetes, századának legjobb írói 
közé számítható. Irt Jób könyvéről ma
gyarázatot , valamint a zsoltárokról is. 
Sajnos azonban, hogy a tatároknak 1236- 
ban Ázsiába való betöréséről szóló törté
nelme elveszett.

Vártán, a ki „Nagy“ dísznévvel tisztel
tetek ; ritka jártassága volt a görög, persa, 
héber és tatár nyelvekben. Irt általános 
történelmet, mely a világ kezdetétől fogva 
1267-ig terjed; tudomány és pontosság 
jelzi e müvet. A szentirás egyes könyvei 
fölött tartott magyarázatokon és buzgalmi 
fejtegetésen kívül irt mintegy 144 mesét, 
melynek életrevalóságáról eléggé szól az, 
hogy különféle nyelvekre leforditatott. 
Saint Mártin ezen mesék közül 45 — öt 
franciára áttett, mely Párisban 1825-ben 
megjelent.

Káncageczi Girágos (Ciriák) történelmet
δ*
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irt, mely 300 évtől egészen 1260-ig terjed, 
ebben becses történelmi felvilágosítást nyújt, 
az arabok és a régi törökök és tatárokról.

Malachias szerzetes, a tatároknak Azsiá- 
bailletöleg Örményországba való betörésé
ről irt történelmi vázlatot, ezen érdekes 
mü 1272-ig terjed.

Rapuni Vak ram a tudós mester, Illik 
Leó örmény királynak titkára, versekben 
Tovább fűzi azon történelmet, melyet Ner
zes irt. E müven is a Czilicziában ural
kodó örmény királyok idötani följegyzésé
nek nyoma látszik. E könyv 1280-ik év
vel záródik be.

Erzengáci János az örmény egyházatyák, 
sőt mondhatni Örményország klassikus írói
nak zárköve.

Tőle forognak közkézen egy pontos 
kísérlete az örmény nyelvtannak, egy ér
tekezés a csillagászatról, imakönyv, szt. 
Máté evángeliumának magyarázata, szent 
Gergely fölött tartott dicsbeszéde, végre 
jelentékeny számú búdalok és dicsőítő 
énekek.

Orbeli István siumi érsek, ezen tarto
mány történelmét irta meg.

Anávárzi Gergely, mint pátriárka 7-ik



69

előbb Romkálában, később Sis városban, 
összegyűjtötte az örmény vértanok élet
rajzát, ezenkívül a görög és latin szerint 
örmény naptárt irt.

Sempad, Antiochia ostromát közli örmény 
és francia kiadással.

A 14-ik században az örmény nyelv so
kat vesztett tisztaságából. Nagyon le
szállóit a jó írók száma, mind a mellett 
a következő két iró figyelmet érdemel úgy
mint: Alton, 2-ik Alton királynak rokona 
ki Ciprus szigetén, mint szerzetes élt; irt 
franczia nyelven becses történelmet a ta
tár К bánról, melyben a tatárok győzelme 
az asszírok harczai, a czilicziai örmény 
királyok tettei és működéseiről és Ázsiá
nak csak nem minden tartományáról idő
rendben vázlatos tudósításokat közöl. E 
mű latinra is le van fordítva Auch er 1. 
В. atya által.

Gresári Khaesadar, középszerű költő, ne
hány verset és alagyát irt Nagy Sándor 
tiszteletére.

Még szomorúbbá váltak e korszaknál 
is az örmény irodalom viszonyai a 15-ik
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században: kevés említésre méltó név ta
lálható e században.

Amir Dolvát, a kitűnő orvos, 1440-ben 
általános orvos tudományi könyvet irt

Medzopi Tamás, Tamerlan és utódai élet
eseményeit 1447-ig irta meg. Müvét irálya 
csökkenti.

Ezen időtől fogva az Örmény nemzeti iro
dalom iránti érzék napról napra csökkent, 
habár olykor feltűnnek egyes írók, kik azon
ban különös említést alig érdemelnek.

Az örmény irodalom újabb lendületet 
nyert a 16-ik században Ugyanis 1565-ben 
Velenczében és 1584-Խ-ո Romában örmény 
nyomda állíttatott fel, az előbbi Tonkáli 
Abgáruak köszöni létét Habár az irodalom 
a múlt századok szomorú nyomása alatt 
még nyögött, de másrészről a tanitézetek 
keletkezése helyzetén sokat javított. 1623- 
ban nyittatott meg Romában a hitterjesz
tés intézete, e században keletkeztek persa- 
Orményország Ecsmiadzin városában, úgy
szintén az osztrák birodalomban a lembergi 
iskolák 1655-ben. A velenczei és romai 
kön vy nyomdákon kívül keletkeztek más 
nyomdák is mint 1616-ban Lembergben,
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1624-ben Milánóban, 1633-ban Párizsban, 
1640-ben Júlia vagyis Ispahánban, 1646- 
ban Liwornoban, 1660-ban Amsterdánban 
1673-ban Marseille, 1677-ben Konstantiná
poly, 1680-ban Lipcse, 1690-ben Paduában 
azonban ezek közül leghíresebb a hollandi.

A 17-ik század írói közül a következők 
érdemelnek megfigyelést:

István lengyelországi születésit, a ki Areo* 
pagi Dénes müvét, úgy szintén Flavius 
József történelmét ültette át latinról ör
ményre. Egy másik Roslta István szintén 
lengyelországi születésű, terjedelmes jő ör
mény latin szótárt irt.

Arachiel ecsmiadzini pátriárka korának 
történelmét 1601-töl 1662-ig hagyta hátra.

Ozgán püspök, a ki az örmény nyomda 
tökéletesítése végett először Hollandba, az
után Marseillebe küldetett: különféle iratáén 
kívül sz. írás magyarázatot adott ki.

Vánáuti Máté, Ozgán munkatársa, az 
előbbivel Hollandiába utazván, ott különféle 
örmény müveit adta ki.

Gromídás, a ki 1707-ben Konstantinápoly
ban vértanú halált szenvedett. Különféle 
müvein kívül a görög, örmény és persa tör-
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ténelemböl idötani átnézelet közölt. Ennek 
fivére Jeremiás történelmi értekezései és 
évkönyvei miatt említendő.

IV.-ik János pátriárka egyházi irataiért 
érdemel említést.

A könyvnyomdák szaporodása az irodalmi 
munkásságra is nagy befolyást gyakorolt, 
mindazonáltal csak arra szolgáit ez ideig, 
hogy némely kevésbbé jelentékeny müvek 
jöjjenek napfényre

A tiszteletreméltó Mechitárnak lön tön- 
tartva, hogy nemzete számára nemcsak 
derék férfiakat képezzen a kik a népet 
oktassák és felvilágosítsák, hanem becses 
müvekkel is szolgáljanak

Munkásságáról tanúskodnak: a sz írás
nak képekkel ékesített kiadása, mely ritka
sága miatt keleten különösön kerestetik, 
sz. Máté evangéliumának tudományos ma
gyarázata, nyelvtana és nagy örmény szó
tára. Mchitáron kívül még a következő 
irók érdemelnek említést a 18-ik századból.

Diraczu Malac,hiás a ki korának törté
nelmét és évkönyvet adott ki.

Náli Jakab konstantinápolyi pátriárka 
és Merasi Atkán ás püspök; egyházi mun
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kákon kívül ez utóbbi még három nyelven 
irt nyelvtant olasz, örmény és török nyelven.

Most jövünk az örmény irodalom föléle
dése és virágzása korára. Ez már a 18 ik 
század elején kezdődik, mely a tudomány 
és ismeretek minden kincseit, mint az ör
mény nemzet 13 százados szelleme müvét 
újonnan megifjodva a nemzet tulajdonába 
vissza helyezte. Ezen uj felvirágzást a 
tudós világ a tiszteletre méltó Sebastei 
Mechitár s a róla elnevezett mechitárista 
rend tagjainak köszöni. Ezen nagy, Isten
től ihletett férfi, — kinek élete a tudo
mány és szentségre volt szentelve, — az 
általa alapított társulat tudományos szel
lemére is behatást gyakorolt és így kitű
nő müvek által az örmény nyelvet és iro
dalmat terjedtebb körben ismeretessé és 
tiszteltté tévé. Ő alapitá a sz. Lázár nyom
dáját, melyből India, Oroszország, Persia, 
Törökország és Europa több más részeibe 
nagy mennyiségű müveket hordanak szét, 
a hol csak az örmény irodalom barátai 
élnek.

Miután a nagy sz. írás befejezve és a 
legszükségesebb ima- és tankönyvek nyom *
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tatása által a nemzet első szükségein se
gítve volt, elhatározó a mechitarista szer
zet, hogy Örményország történelmét adja
ki.

Csámios Mihály nagy szellemű és ter
jedelmes tudományi! férfiú ezen munka 
elkészítésével bízatott meg. A három kö
tetes nagy munka, mely lankadatlan mun
kásságának termékeképen áll előttünk, 
mai napig egyedül teljes örmény történel
mi miinek tekinthető.

Mintegy folytatását és befejezését képe
zik Osámics történelmének az Indsidsi Lu
kács Örményország földrajzáról és régisé
geiről irt tudományos müve. Ezen három 
mii becse abból is kitűnik, hogy ezek nyu
gat különféle nyelvére le vannak fordítva ; 
igy látott napvilágot Csámics történelme 
angol nyelven, Örményország régisége 
olasz, és Indsidsi földrajza Ritter földleiró 
munkássága után német nyelven.

Már azon fáradhatlan búvárkodások, 
melyek folytán e három jeles inti elkészítése 
végett az idegen történetírók egész hal
mazát — kik csak az örményekről tüze
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tesebben értekeztek 
becsűvé teszik e müveket.

E történelmi forrásokból megismerjük 
azon idegen görög és latin történetírókat, 
kik az örményekről egy vagy más te kín- 
tetben érdekes adatokat hagytak. E mü
vek közül több le van fordítva már a me 
chitarista szerzet tudós társasága által, 
mindazáltal a régiség és történelem búvá
rának használni vélünk, ha egyen kint e 
nevezetes idegen történetírókat mint ada
tokat, vázlatilag közöljük; ilyenek:

Frigiaí Tales, ki Kr. e 1180 évvel a 
kalandos Argonauta hadmenetet és a tró
jai háborút görög nyelven irta le. Müveit 
római Kornél Athénében megtalálván, Au
gusztus császár idejében, latin nyelvre for
dította, most azonban Siciliai Diodormun
kájában csak egyes részletek olvashatók.

Halikarnasusi Herodot, kit közönségesen 
a történetírók atyjának is neveznek, szüle
tett Kr. e. 180 évvel. Hosszas utazása után 
a „múzsák neveiről" czimzett, könyvet bo
csátotta közre Atheneben Munkája becsét 
hirdeti, hogy azt nemcsak a görögök, ha
nem a keleti népek is, névleg az örmények

felhasználták, ritka
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is ismerték. Khorene Mózes történelmi 
müvében szintén megemlékezik róla.

Tucidides görög író, szül. Kr. e. mint
egy 467 évvel. Herodot történelmi mü
veit olvasván, a tudós írónak egyszerit sza
vai annyira felvillanyozák az ifjú lelkét, 
hogy a peloponésusi háború 24 évig tartó 
folyamát meglepő irályban tette közzé.

Ktesiás görög orvos az assirusok és per
zsák történelmét irta meg Ama harczban, 
melyet az ifjú perzsa király Cyrus Arta
xerxes ellen viselt, személyesen jelen vala, 
s a mint maga Ktesiás beszéli, a nyíl ál
tal megsebzett Artaxerxest ö gyógyította 
meg. E müvet, mint forrást használta Dio- 
dor és Eusebius. Elt Ktesiás Kr. e. mint
egy 400 évvel.

Xenophon, egyike bölcs Sokrates neve
zetesebb tanítványainak szül Kr. e. 450 
évvel; müve nem annyira Cyrus j ellem- 
.ajzát és hadjáratát magában foglalja, mint 
inkább egy derék fejedelem képét, azért 
inkább erkölcsi oktatás, mint történelmi 
miinek tekinthető e könyv. Irt ezen kívül, 
jeles mestere Sokrátesről, a görögök és 
jacedemoniakról, Az ifjú Cyrusnak kedves
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embere és titkára lévén, nem csoda, ha 
irataiban inkább a fejedelmi kegyet, mint 
az igazság leplezetlen kimondását tartá 
szem előtt. Mindazonáltal müvei oly gyö- 
nyörködtetők, hogy Cicero saját vallo
mása szerént éjjel nappal forgatá.

Mantho, heliopolisi görög főpap. szül. 
Kr e. mintegy 260 évvi-1. Időszámítását 
az egyptusi események felöl görög nyel
ven irta, melyet maga Khorene Mózes is 
dicsérettel említ; egyes részek tudós Ska 
liger müvében feltalálhatok.

Megapolisi Polyp, Árkádiából eredeti gö
rög, Lykortas vezérnek fia és nagy Scipio 
Afrikánusnak barátja; élt Machabeus dudás 
idejében, urunk születése előtt mintegy 165 
évvel. Az általa megbeszélt történelmi ese
ményeket és tartományokat, mint szemtanú 
írja le.

Szicilliai Diodor élt Caesár és Augusz
tus korában, fájdalom, hogy mintegy 40 
kötetre terjedő munkáját már Khorene Mó
zes korában az idő kíméletlen kézzel szét
tépte. Maradványait azonban már a múlt 
században nagy szorgalommal össze
szedte Veseling Péter hollandi tudós
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Salustius Crispus latin nyelven folytatá 
Tucidides müvét, üdvözítőnk születése előtt, 
mintegy 40 évvel irt könyvében említést 
teszMitridátesről, 11-ik Tigrán örmény ki
rály sógoráról.

Halikarnasusi Dénes, élt Augusztus ide
jében, a római régiségeket a görögök szá
mára irta, sajnos azonban, hogy 20 kötetes 
müvéből csak 14-et kiméit meg a mindent 
megemésztő idő.

Titus Livius, paduai születésű hires la
tin történetíró; Augusztus kívánságára meg
írta a romaiak történelmét, és pedig oly 
ékesen, hogy a spanyol Plinius egyedül 
csak Liviusnak látása végett jött Rómába. 
Emlékezetre méltó, hogy Rómának két ne
vezetes írója Livius és Ovidius ugyan egy 
évben és napon haltak meg t. i. Kr. e. 
21-ik esztendőben.

Valerius Maximus, az ifjú Pompejusnak 
fegyveres társa; megírta a római és más 
nevezetes férfiaknak tetteit. Élt Tiberius 
császár korában, tehát az 1-ső században.

Cajus Vellejus, élt Augusztus és Tibe
rius császárok idejében, mint katonatiszt
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vett részt azon harczban, melyet a rómaiak 
az örmények ellen vívtak.

Strabó, görög történet- és földiró, a ró
mai császárság első korszakában élt; mü
veiben fontos ismereteket közöl a keleti 
népekről és tartományokról.

Lncius Florus, történelmét Romuluson 
kezdve Augusztus .sászárig folytatja.

Plinius nevezetes természetbúvár és ki
tűnő katona; roppant szorgalmáról tanús
kodik 160 darabra menő munkája. A tűz
hányó Vezuvnak kitöréseit midőn közelről 
szemlélné, buvárlatának áldozata lön.

Flavius József, zsidó történetíró, szüle
tett Kr. u. 37 évvel; megírta a zsidóknak 
a rómaiakkal folytatott és borzasztó vesz
teséggel végződött harczait. Irt szép zsidó 
régészettant. Kedves embere lévén Titus- 
nak, valamint Vespásiánnak is, tiszteletből 
magát Flaviusnak neveztető. Megjegyzésre 
méltó, hogy a velenczei Mechitáristák ki
adványa e mű tekintetében a leghasználha
tóbb.

Tacitus, élt Vespazián, Titus és Domi- 
tián korában; röviden, de értelmessel! írja
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le azon harczokat, melyeket Róma a per
zsák és az örmények ellen folytatott.

Cefalinus, híres görög író, kit gyakran 
említ Khorene Mózes is. Történelmi müvét 
Ninuson kezdi és Nagy Sándorig viszi.

Quintus Curtius, Nagy Sándor életrajzát 
közli.

Plutárk, görög tudós, élt Néró idejében 
jellemrajzokat közöl nemcsak a görög és 
római nevezetes férfiak sorából, hanem Ti- 
grán örmény király és ennek sógoráról 
Mitridatesről. Élt a 2-ik században.

Appiánus Marcellin, görög történetíró 
Tráján, Hadrián és Antonius idejéből. A 
rómaiak történelmén kívül részieteket kö
zöl a keleti népek életéből is.

Svetonius, Hadrián császár titoknoka, 
müvét igazságszeretet jellemzi.

Justinus a 2-ik századbeli író, ki Pom
pejus viselt dolgait közli.

Athenaeus és Pausaniás, mindketten gö
rög irók, Görögország történelmét írták 
Éltek a 2-ik században.

Dio Cassius a 3-ik század kezdetén élt, 
nevezetes bölcs férfi. 30 évi fáradalom szü
leménye a rómaiakról irt történelmi müve
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de örökös kár, hogy 80 drb. könyvéből 
csak 25 maradt főn, melyekben a persák 
eseményei is foglaltatnak.

Censorinus szintén történetíró, élt a 
3-ik században. Időismeretéröl és dús ta
pasztalatairól tanúskodik „de die natali“ 
vagyis a születés napról irt munkája.

Caesáriai Eusebius, élt a 4-ik században. 
Ezen sz. püspöknek több nagy fontosságú 
munkái között emlékezetreméltó 10 kötetnyi 
terjedelmű „anyaszentegyház történelme.“ 
Ezen könyveket, a mint Khorene Mózes 
megjegyzi, Masdocz jeles egyházi férfiú 
örmény nyelvre fordította. Nem kevés örö
möt okozott az Eusebiusnak, hogy Örmény- 
ország 1-ső keresztény királyának Abgar- 
nak Edessába áthelyezett könyvtárához 
juthatott, melyből kiszemelvén a szüksé
ges adatokat, megírta nagybecsű Chrono- 
logiáját.

Aurelius Victor, e latin író a 4-ik szá
zadban élt s a rómaiak történelmét hagyta 
hátra.

Euthrophius, a hithagyó Julián császár
nak hü kísérője azon harczban, melyet a
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perzsák ellen viselt, valamint a rómaiak 
történelmét irta meg terjedelmesen.

Ammianus Marcellinus, antiochiai szüle
tésű, élt a 4-ik században. Latin nyelven 
mintegy 18 darab történelmi müve maradt 
fenn. Elfogulatlan Ítéletéről tanúskodik e 
pogány ivó, midőn a kereszténységről dicsé
rettel emlékezik, habár Julián császárnak 
fegyvertársa vala.

Orosius, sz. Ágostonnak és Jeromosnak 
meghitt embere; történelme a világ kezdetétől 
lenyúlik Kr. utáni 416. évig.

Sokrates, konstantinápolyi történetíró az 
5-ik században, hét kötetes egyháztörténel
mét lehozza egész az ifjú Theodosinsig. E 
munkát Pilon nevű örmény áldozár fordí
totta a 7-ik században nemzeti nyelvre, de 
nem nagy szerencsével.

Sozomenus, nevezetes latin történetíró 
az 5-ik században. Az egyháznak 100 évre 
terjedő eseményét 9 könyvben hagyta hátra 
vagyis 334—439-ig.

Theodoretus püspök élt az 5-ik században 
9 darab törénelmi müve közül csak 5 darab 
maradt hátra, mely Nagy Constantin csá
szártól az ifjabb Theodosinsig terjed. A
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szentek életéről „Philotheon“ ezim alatt 
érdekes miinkát hagyott.

Phrances az 5-ik századból, 3 darab tör
ténelmi müvét 80 éves korában irta, Mi
hály császártól elkezdve, Muhamed szultán 
haláláig.

Liberatus a carthágoi egyháznak egyik 
jeles tagja, Nestor és Eutykhes ügyéről 
irt terjedelmes ismertetést.

Jornaudes ravennai püspök a 6-ik szá
zadban. A romaiak történelmét Romuluson 
kezdi és Justinian császárig vezeti. A sza
kértők véleménye szerint e müvet részre
hajlás jellemzi.

Procopius nevezetes görög író, Belizár 
hadvezér titkára, élt a 6-ik században. A 
perzsák, vandalok és gothok hadjáratát 
9 könyvben írja le. — Több helyt emlékezik 
az örményekről, kiknek jelesebb tetteit Bi- 
zanti Faust leírása szerint beszéli el.

Agatius görög tudós a 6-ik században; 
Justinián és 2-ik Justin császárok alatt 
történt eseményekről 5 könyvet irt. A per
zsa királyok uralkodási rendjét híven közli.

Evagrius Epifanius görög iró, az egy
ház történelmét 6 könyvben hagyta hátra,

6*
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s ott kezdte el azokat a hol Sokrates és 
Theodoret végezték. E mü egyike a leg
hitelesebb történelmeknek.

Menander, élt a 6-ik század végén. A 
görög eseményeket nagy Justinián csá
szártól Mauritius császárig hozza le ; azon
ban kár hogy e becses miinek csak egyes 
részei láthattak világot.

Simogad élt a 7-ik században. A görö
gökről irt 8 könyvében 2-ik Khozroé per
zsa királyról is értekezik.

Sincellus György, görög író a 8-ik szá
zadban. Történelmét a világ kezdetétől 
fogva Diocletian császárig vezeti.

Tbeophanus György főpap a 8-ik szá
zadból. Krónikáját ott kezdi, a hol Sin
cellus végezte. Örmény Leo király pa 
rancsából Samothrak szigetébe száműzetett, 
hol csodákkal ékeskedve halt meg.

2-ik vagy ifjabb Justin császár idejében 
élt egy másik Theophanes, a ki 10 kötet
re terjedő történelmében Mamigoni 2-ik 
Vártánról is emlékezik.

Niceforus konstantinápolyi pátriárka ör
mény Leóval a képek tisztelete miatt élbe 
állván. száműzetett. Több érdekes mun
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kája közül, melyeket görögül irt, említést 
érdemel időtana. Szent életét 828 r ban 
végezte be.

Anastasius római könyvtárnok, élt a 
9-ik században; nagy becsű müve a ro* 
mai pápák életét tárgyazza.

Metaphrastes Simon, a szentek életének 
nevezetes írója.

Constantin, bölcs Leo császárnak fia, a 
tudományok és tudósoknak kiváló barátja, 
élt Ásod örmény király idejében. Hátra 
hagyott müve a föld ismertetéséről szól.

György szerzetes, görög író, a császá
rok történelmét örmény Leónál elkezdve, 
bíborban született Constántín császárig 
folytatja. Hasonló történelmeket írtak 
Leó a nyelvész, és Simon a mester.

Cedrenus György, görög szerzetes all 
századból, történelmi müvét, melyben az 
örményekről többször emlékezik, a világ 
kezdetétől Komnen Izsákig viszi.

Briennius Nicephor, élt a 11-ik század
ban. Három könyve a görögök történelmét 
foglalja magában Ennek neje Komnen 
Anna, első Elek császárnak leánya, atyjá
nak nevezetesebb tetteiről 15 könyvet irt,
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s azokat atyja nevéről Alexiásnak nevező, 
e .művében az Örményeket is megismerteti. 
Történelmét azonban nem annyira az igaz
ság, mint gyermeki hála jellemzi.

Zonoras görög iró a 12-ik századból, 
Gikhás Mihály és Manasses Constantin, 
mind a három iró a világteremtésénél kezdve 
I-ső Elek császárig folytatja leírását.

Cinnanus János, görög iró a 12-ik század
ból, megírta Komnen János és Mánuel csá
szár történelmét.

Nicetás a keleti császárok uralmát egé
szen Konstantinápoly elfoglalásáig mint 
szemtanú írja le. Müvét élénk irály jellemzi. 
Élt a 12-ik század utolsó éveiben.

Pachymeres György, görög történetíró a 
14-ik századból, megírta 8-ik Mihály 2-ik 
Andronik és 9-ik Mihály korabeli császá
roknak életeseményeit 13 könyvben.

Cantacuseni János, előbb uralkodó, de 
később lemondván a hatalomról, szerzetes 
lön. Négy könyvben irta meg korának tör
ténelmét.

Nicephorus Grégoras 14-ik századbeli 
görög iró, történelme kezdődik 1204-ik év
től egész 1341 évig,
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Bukás, a 15-ik századból, a bizanczi bi· 
rodalom történeteit 4-ik Jánostól kezdve 
Mehemed szultánig vezeti le.

Laonikus, at ben eb éli görög történetíró , 
A görög uralom megszűnését és Konstán- 
tinápoly bevételét mint szemtanú irta meg,

A mecbitarista szerzet tagjai, a kik tu՝ 
dományuk és tudományos müveik által 
méltó tekintélyre tettek szert oly számosán 
vannak, hogy egyenként előszámitani, θ 
mü terjedelmét igen növelné. Mindazonál· 
tál nem hallgathatjuk el a legkitűnőbb 
szerzők neveit, a kik ezen rendből kitűntek 
valamint munkásságuk nemét is.

A к on ez Kövér István ügyes földleiró, ki 
egyzermind Mecbitar életrajzát is közétette, 
A védik nyelvész kitűnő hittudós; Tsáktsák 
kitűnő szótárt irt; Hurm us György és 
fivére Ede testvér püspökök, mindkettő 
mint költő is kitűnő fordító ismeretes; — 
Aivazowszki, Seth, Alisán, Iszaver- 
dens, Somai, kik mint történelem és 
fÖldirók, jogi-jelesen nemzet- jog és nyel
vészeti müveik által tűntek ki; К alfa, 
Bábig, iiinás, Zohráb, Aucher, Treng 
Psári és Khacsunij kik görög, romai,
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örmény és a sz. irodalom terén, valamint 
számtani mukáikért érdemelnek említést. 
Papáz politikai, kereskedelmi, történelmi 
távrajzról irt becses müve által a sz. Lá
zár kolostorának nevet és tiszteletet szer
zett a külföld előtt.

Azonban a mechitáristák nem elégedtek 
meg azzal, hogy az örmény remek írók 
müveinek gondos kiadása által használjanak, 
hanem azt is feladatul tűzték ki maguk
nak, hogy a legjelesebb idegen szerzők 
helyes fordítása által a tudomány kincsét 
nemzetükben gyarapítsák. Így az ó kor 
írói közül lefordítva találjuk örmény nyelv
re Homér Ili ás és Odysseáját, Sophokles 
szomuru játékait, Virgil összes müveit, Ho- 
rátiusnak a költészetről irt müvét; Phae - 
drus meséit; Cicerónak a kötelességekről 
irt könyvét; Julius Caesár polgárhábor u- 
ját; Seneka bölcsészeti értekezéseit; Tacitus 
germaniáját és évkönyveit; Plutarch neve
zetes férfiak életrajzát, úgyszintén egyes 
részleteket: Piáiénak a halhatatlanságról 
irt könyvét; továbbá fordítottak Salust és 
Theophrastusból, nagy Gergely pápa, sz 
Ágoston és aranyszáju sz. János müveiből,
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azonban az újabb kor jelesebb müveit is 
tudták becsülni és megtelelő magasztos for
dításban részeltetni. Legyen szabad megem
líteni itt Bosuet, Feneion, Fleury, Soave, 
Bourdaloue, Massilon, Goldsmit, Milton, 
Buffon, Byron, Rollin, Barthelemi, Young, 
Tassoni, Pyrker és Gessner müveit.

Az eredeti müvek közül, melyek a sz. 
Lázár nyomdájából kikerültek, a követke
zők érdemelnek különös megfigyelést: Az 
ó és uj szövetség magyarázata, a zsoltá
rok, Máté evangéliuma, és sz. Pál levelei 
fejtegetése, egyetemes s a 18-ik század 
részletes történelme, Francziaország, Orosz 
birodalom és Törökország történelme. To
vábbá még más müvek is találhatók ; szó
noklat, szám- és mértan, báromszögtan, 
hajózás és természettan, vegytan és orvos
tan, művészet, bölcsészet jogköréből, erő
in íí-géptan, oktatás-neveléstan, csillagászat, 
ezenkívül vallásos regények, színmüvek 
ifjúsági s gazdasági iratok. Van e szerzet
nek 12 kötetes egyetemes földrajza és egy 
más egyetemes földrajza földképekkel; 
uj kor legjobb müvei után készített föld
rajza, térképe, két kötetes nagy ívre ter-

az
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jedő örmény szótára, az örmény nyelvből 
kitűnő nyelvtana, melyen Pakraduni Ar
zén 40 évig dolgozott; nemzeti höskölte- 
ménye Haíkról, mely a magyar Zalán fu
tással kiállja a versenyt, szintén Pacvadu- 
ni müve. Újabb időben fordittatot törményre 
8-ik Napoleon Julius Caesárja Nemrég jelent 
meg az örmény egyházi énekes könyv, hang
jegyekre áttéve Issaverdenz-Biachinitől.

Eltekintve ezen müvektől, melyek in
kább az örmény nemzet használatára vol
tak szánva, találunk még a mechitáris- 
ták kiadásában oly müveket is, melyek 
kelet és nyugatnak hasznára írattak, mint: 
franczia-örmény nyelvtant Pacraduni Ar
zéntől, egy más olasz-örmény-török nyelv
tant Avedik Gábortól, angol örmény és ör
mény-angol nyelvtant Au eher Páskáltól, a 
bámulatos termékenységit írótól; orosz-ör
mény i.yelvant Medicsi Minastól; örmény
német nyelvtant Hindoglutól; egy több 
nyelven irt, mint: török-persa-arab-tatár- 
orosz-Örmény nyelvtant Medicsi Minastól, 
ki ezen tudományos szolgálatáért. I-ső Mik
lós orosz czár által aranyérdemrenddel lön 
kitüntetve.
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Olasz-örmény-török, úgyszintén örmény- 
olasz szótár Csákcsáktól; franczia-örmény 
és örmény-franczia szótár Aucher Páskál- 
tól, melyet a tudós férfiak legbecsesebb 
munkák közé számítanak.

Sz. Oséb krónikájának kiadása, a mely 
görög eredetiben elveszett, de az 5-ik szá
zadban örményre fordittatván, fenmaradt; 
úgyszintén axon kiadások, melyek Pbiló, 
sz. Efrem és Severiánus müveiből rendez; 
tettek, e szerzet legnagyobb szolgálatai 
közé tartoznak, mi által a munkás szerzet 
a müveit világ tudósainak tiszteletét biz
tosította magának.

Sukiás érsek füzetekben adta ki az ör
mények irodalmát, ez által a külföld előtt 
az örmény nép művelődésének müvei és 
azok nagy száma lön föltárva. A közelebbi 
időkben szintén nagy tevékenység uralko
dik. Mint újabb termékek tekinthetők: Ör
ményország legnevezetesebb férfiúinak élet
rajza, és más az újabb iránynak hódoló 
kedélyre ható hiterkölcsi müvek.

Hasonló buzgalommal gyűjtögeti a szét
szórt örmény irodalmi kincseket, mint a 
tengeri vihar okozta tört hajó deszkáit a
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bécsi mechitárista testvérszerzet, mely Aris- 
taces érsek alatt kezdé meg e nemben is 
hivatásszerű feladatát. A jó és olcsó köny 
vek terjesztésében e szerzet lett a kezde
ményező, mi által az idegen haza népei 
előtt elismerést, és tekintélyt vívott ki, 
tömérdek elemi iskolai könyv, szótár, nyel
vészeti, dialectical és nevelészeti müvek 
kerültek ki ama világhírű nyomdából, mely 
60 nyelven tett közzé termékeket a leg
szebb kivitelben.

Napjainkban e szerzet, egy iskolát is 
alapított, mely a népies örmény nyelv 
tisztázását idegen szók és szólamok kiir
tását és a classical igényekhez való vissza
vezetését tűzte ki. Ez iskola kitartó törek
vését sikeresen munkálja, a mennyiben az 
egykori nyelvet szabályozván és átalakít
ván, egy uj, megifjodott irodalom megte
remtőjévé lett, mely szép izlészel is kelle
mes hajlékonysággal képes az újabb kor 
eszméit kifejezni.

A bécsi szerzet tevékenységét hirdetik, 
Katerdsián oknyomozó világtörténelme 
Hunani Pál „az egyházi gyülekezetek“ czi՜ 
mü müve, Tori Izsák szépirodalmi munkái
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Mamigoni Vártán kalandjai, Csálián mű
fordításai, Esztegár Vártán, egyház tör
ténelme, Aj den Arsen oknyomozó örmény 
nyelvtana, Dervis Serafin: „az ó örmény 
és bactriai szóképzéstan és Balgy Sándor 
érseknek örmény és latin nyelven kiadott 
munkája: „a kath. hit történelme az ör
mények közt "

Elvitázhatlanok azon szép érdemek, a 
miket a mechitáristák az irodalom terén 
szerzettek; ök adták az első lökést, ök 
ébresztették fel az alvó örmény irodalmat: 
mindazonáltal nem hiányoztak külföldi tu
dósok is, kik e téren íáradhatlanul közre
működtek.

Az örmény nyelv tanulmányozását a tu
domány emberei nagy ügyességgel tudták 
ápolni s a müveit világ czéljaira felhasz
nálni, mi által nyelvészeti és történelmi 
müvek jöttek létre különféle országok és 
népek közt.

Az oroszországi örmények, kiknek száma 
másfél millióra terjed gazdag érdemeket 
gyűjtöttek az irodalom terén az által, hogy 
sok, feledékenységben veszteglő emléket 
hoztak napvilágra. Nekik köszönhetjük a
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középkor krónikáit a hajdani és ujabbkori 
népdalokat, melyek habár pongyola irály
ban készültek, mégis történelmi és aeszthe- 
ticai beesők miatt fontosak. A híres Lázá
rét család, melynek egyik hős ivadéka ejté 
az első végzetes csapást Mukhtar seregén, 
alapította a moszkvai „keleti nyelvek aka
démiáját, honnan több jeles örménytudós 
került ki. Ossipits Nikita, a jelölt intézet 
növendéke kiadta VI. János patriarchának 
928-ban kr. u. irt történelméből: „az ara
bok uralkodását Örményországban.“ Oz- 
gán: „a mongol betörés érdekes rajzait.“ 
Emine: „a kholtáni hösdalok eziticai mél
tatását Pátkánof, pétervári egyetemi ta
nár, az összehasonlító nyelvészet terén ki
fejtett buvárlatai által tűnt ki, melyek uj 
fényt derítettek az örmény nyelv eredetére 
és rokon fajaira. Nem hagyhatjuk említés 
nélkül Achverdof tudort, ki megismertetett 
bennünket a tiflisi takács költővel a ked
ves Saiath Novával, sem Miáncsárof papot 
ki Kamar-Katiba név alatt becses örmény 
népdalokat szerkeszt, melyek oly választé
kos ízlés és elmeélről tanúskodnak.

Párisban. Chah Nazarian egybegyűjtve
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kiadta, Leont, Ásóiig István, Rapun Váh- 
rán, Medzopi Tamás történelmi müveit; 
ugyanitt lettek közzétéve Graghánkádu Mó
zes, Aj láván ki Mechitár, Cirják és Orbeli 
István érdekes történelmi vázlatai.

Kelet városai közül az örmény müvek 
kiadásában leginkább működött Jerusálem. 
Az örmény szerzet itt Sz. Jakab terjedel
mes kolostorát bírja, melyet Saladin szul
tán adományozott. E zárda becses kézira
tokkal bir. Innen került ki az Ց-ik szá
zadban élt Elizeus író elbeszélése, melyben 
élénk színekkel ecseteli drámai képét ama 
felkelésnek, mely a zsarnok II. Izdegerd 
perzsa király ellen történt: Itt került sajtó 
alá a 12-ik század krónikásainak, jelesen 
Edessai Máténak munkája, mely annyira 
tanulságos a keresztes hadak történelme, 
az edessai grófok kormányzása és a seld- 
sukoknak rohamos hódításaira nézve. E 
zárda több vallásos tartalmú müveken kí
vül „Sion“ czimü, havi szemlétisad ki.

Konstantinápolyban látott napvilágott 
Ardzruni Tamás és Sebeos müve.

Az ecsmiazini kolostor leggazdagabb kéz
irat gyüteményéből, csak Sachatunov és
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Dsalál „az ékiratokról és Örményországi 
régiségekről szoló müvei jelentek meg.

Az Indiában élő örmények, Kalkuttából, 
a Georgiában levők Tiflisből kelt folyóira
tok vagy napilapok által gyarapítják is
mereteiket, sőt Kurdistán mellett fekvő 
Ván városkának is van „ Vaszburagán“ 
czimü irodalmi szemléje ép úgy, mint 
Konstantinápoly, Nachicseván, Ecsmiazin, 
és Smyrnának.

Édes hazánk az örmény irodalom terén 
eddig csak Lukácsi Kristófnak „Historia 
Armenorum Transylvaniae“ és „a magya
rok öselei“ czimü nagybecsű müvével dicse 
kedhetik. Újabb időben jelentek meg „Ör
mény nyelvtan“ Vertanestől, az „Örmény 
irodalom kísérlete“ A véd Jáko tanártól az 
„örmény nép történelme“ s az „örmény 
sz. mise szertartásai A védik Lukács ta
nártól.

A mint Langlois Victor megjegyzi az 
örmény irodalom több mint 40 történészt 
nagy számú hittudóst és több tudományos 
képzettségű írót számlál.

Ezért a miveit Europa nem hagyta fi
gyelmen kívül az örmény nyelv tanulmányé-
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zását* hogy ez által az oly régen lappan 
gó szellemi kincseket maga részére is ki
aknázhassa.

Már a 14-ik században Bolognái Ber
talan, a 17-ik században Bivola Ferencz 
milánói tudós, ki oly nagy szorgalommal 
adta magát az örmény nyelv sajátságai
nak kifiirkészésére, továbbá Galanus Ke
lemen, ki az örmény egyháznak a romai

val való kiegyezéséről irt terjedelmes köny
vet. E nyelv tanulmányairól érdekes mü
veket hagytak fenn, Accoluth András po
rosz, Pfeiífer Ágost szász, Vilőtte Jakab, 
Math úrin de la Croze, Villefroy, Belláiul, 
Brossést, francziák; Schröder, Wahl, né
metek; Whiston testvérek és lord Byron 
angolok, úgyszintén Brossét államtanácsos 
Pétervártt, Boré, Brettlicher, Capeletti ka
nonok, Gosche, Neumann, Petermann, Veite 
Neve, Dulaurier s a buzgó történész Saint 
Martin.

A tudományos kutatás szempontjából 
tervezett keleti utazásokra Europa népeit 
kiválólag az örmények hazája és törté
nelme ösztönözte. Chardin, Tournefort, 
Faubert, Klaproth, Montperreuxi Dubois,

8
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Örményország jelen viszonyairól népisme- 
tekintétében érdekes adatokat közöltek; 
ezek nyomait követték Texier, Abiech, 
Wagner , Schlagintweit 
Khanikoff, Nerses és István velenczei 
ehitarista atyák Utazási élményeik nagy 
része sajtó utján lettek közzétéve.

Most is vannak vállalkozó szellemek, 
kik bejárják azon országokat is, melyek
nek központja Ararád, hol a keresztes vi
tézek a nemes és lovagias Örmény népben 
nemcsak hatalmas segélyt, hanem gyámo- 
litást is találtak, midőn a kereszteshad a 
sz. földre vonult, hogy e kegyelet helyet 
a hitetlenek kezéből kiszabadítván, ismét 
a kereszténység birtokába juttassa.

Saküntinsky,
me-

Rövid critical méltatása az 
örmény irodalomnak.

Az irodalmi szellemevek különféle vál
fajainak, művelése az örmény nyelvben egy 
század óta vette kezdetét, mivel a múlt 
század közepéig az örmény irodalmi ter
mékek bizonyos kizárólagos nézpont ta
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mil mán у ait tárják elénk, mondhatni, hogy 
a az. írás fejtegetése s a hittudományi 
dialectica voltak leginkább képviselve, mi
ket a hitterjesztők nagyobb buzgósággal, 
mint alapos érveléssel írtak a kér hit 
terjesztése érdekében.

E tanulmányok csak napjainkban kezd
tek a világ színe elé jutni; de mindössze 
még kevés termék ismeretes e tanulmányok
ból Európában, pedig van-e, az őskor em
lékeiben gazdagabb ország Örmény ország
nál? E told, mely bölcsője vala az emberi 
nemnek, ama harcztér melyen kelet és nyu
gat népei egymással vívtak; az assyrok, 
perzsák, N. Sándor és Dárius hadai, a gö
rög és római sergek és a pártusok. E 
föld az, melyre felváltva rontott arab, tö
rök és mongol, mely a jelen korszakban 

véres orosz-török drámának vala szin-
helye, minek következtében az örmény nép, 
csaknem egészen muszka alattvalóvá lön. 
E föld, az a szerencsétlen pont, melyet a 
hódítók ezerszer feldúltak és vérrel áztat
tak, ma is mértföldekre nyúló romok hir
detik átmenetüknek romboló emlékeit.

Még néhány év előtt alig sejté valaki,
7*
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mily hasznos eszmeadatokkal bir az ör
mény nyelv és irodalom a történelem, föld
rajz és az összehasonlító nyelvészetre nézve, 
s hogy miveltetve e tér, mily gazdag ara
tást ígér a bölcsészet, jogi és orvosi tu
dományokra; úgyszintén a hajdankor hit- 
régészete és a keresztény egyház történel
mére nézve.

A régi Örmény jogtan Kosch Mechitár 
codexében van képviselve, ki azt a 12-ik 
században gyűjtögette össze. Ez töredé
keket foglal Grains institutioi és Justinian 
munkáiból, melyek régiebbek a Theodosius 
császárféle gyűjteménynél. Képviselve van 
az orvosi tudomány Her Mechitár „lobok" 
czimü müvével, mely a Kosch codexével 
csak nem egykorú; végre egy gyógysze
részeti szótárral, melyet a 15 században 
Amir Bolvát készített.

Időre nézve a legelső emlékek, miket az ör
mény irodalom nekünk hátrahagyott nem 
előzik meg időszámításunk 4-ik századát; 

emlékeket úgy mutatja fel nekünk 
örmény irodalom, mint a tökély bizonyos 

fokára jutott müveket, melyek egy korábbi 
gondos kidolgozást feltételezvén, most már

ezen
az
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teljes virágjokban diszlenek. Ezen gyors 
s mintegy könnyed haladás az emberi ész 
lassú és fokozatos fejlődését szabályozó 
törvényekkel megegyezhetlen tüneményként 
állana fenn, hacsak nem volnának meg 
természetes indokai és előkészületei a múlt- 
ban.

Ugyanis tényleges adatokkal bírunk ar
ról. hogy a 4-;k századbeli örmény irodai· 
mat. még egy korábbi előzte meg. Az 5-ik 
század kitűnő történésze Khorene Mózes, 
ki hona hajdankori emlékeinek ismeretében 
teljes alapossággal jártas volt, említést tesz 
Nisib és Edessa papi tanodáinak könyvei
ről, beszéli, hogy az örmény királyok, ki
rályi helytartók és más fejedelmi családok 
levéltárában össze valának gyűjtve mind 
azon történeti költemények, miket a ván
dor dalnokok ünnepélyét alkalmakkor elé
nekeltek, sÖt arról is szól, hogy élte korá
ban Kholtán tartomány lakosai nagy ked
vel énekelgetek meg e költeményeket, 
melyek 3 évkört alkotnak, t. i. az assyr, 
méd-perzsa és az örmény korszakot. Ezen 
töredékekben azon kor hősies szelleme 
tűnik fel , bizonyos lelkesedés, maj^՝
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naiv majd elragadó kitörés villog át. 
Vájjon hány századra kell áttennünk 
Örményország irodalmi kísérleteinek korát, 
ha a világ keletét dicséneBlö miivészi tö
redékről szabad ítélnünk, mely Vahágn 
félisten születését zengi, melyben nem tud
juk, hogy
gazdagságát, a képzemény nagyságát cso
dáljuk-e, vagy a kifejezés megragadó szép
ségét?

A pogánykor e tévhitre vezető emlékeit 
a kereszténység derengése óta kérlelhetle- 
nül elítélte. Ez okból Örményországban 
minden, mi csak a hajdan keresztényelle
nes alkotásait és vallásféléit fölidézheté, 
eltöröltetett, s minden könyv ez alkalom
mal lángok martaléka lett.

Az evangélium első apostolai Oszhoen 
városból jövő syriai hittudósok valának; 
de tanítások alig talált némi viszhangra 
s úgy látszik, hogy csak néhány hitközsé
get sikerült alapitaniok; ezen csekély ered
mény a semitai eredetit syriaiak türelmet
lenségének, úgy szintén az áriái szárma
zású örmények lelkületi jellemének tulaj
donítandó; ezen kívül pedig azon fontos

eszmék emelkedettségét ésaz
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körülménynek, hogy a syr hitterjesztők 
oktatási nyelvül olyant használtak, mi az 
örmények előtt kevésbbé vala ismeretes: 
Az csak később II Tiridát uralkodása alatt 
történt, hogy Krisztus tanítása egész Ör
ményországban elterjedt, minek következ
tében alakult az egység feje alatti örmény 
egyház. Az Örményeknek ezen szellemi 
újjászületése által politikai életők is át 
lön alakítva; az uj szellemi igények fe
lébredése nj irányt adott az irodalomnak 
is. Ez alkalommal a keresztény hit hoz
zájuk a szomszéd tartományból szállott át, 
melyhez őket némi rokonszenv vonzá, e 
rokonszenves szomszédok a eappadociai gö
rögök voltak. Ezek és az örmények közt 
kik mindketten a nép családok azon zömé
ből származtak, melyet áriái, vagy indeu- 
ropai névvel jelölünk, fennállott uzon ösz
tön szerű soliaaritás, mely e faj minden 
népeinél megfigyelhető, t. i. a fogalmi 
egyöntetűség; ez elégge indokolja azon 
varázst, mely őket a keresztény kellenek 
hitéhez vonzotta; indokolja azon általános 
mély befolyást, mit fölöttük gyakorolt. — 

Hittant mestereik irodalmához lelkesült



104

ízléssel vonzatva, nagy buzgalommal kez-
utánozni amadék azt tanulmányozni 

képeket, melyeket a hellen irodalom nagy
szerűsége tárt fel. Rég esmerik ők, mikép 
kelljen szabályozni a gondolkodást és éke- 
sitni az eszméket a legillőbb és legneme
sebb szavakkal. Sőt ők, még ennél is 
többre haladtak, leforditák a görögök azon 
müveit, melyek képzettségöknek és igénye
iknek leginkább megfeleltek, tanulmányo
zták továbbá a hajdankor bölcsészeit és 
történészeit, különösön a görög egyház 
atyák müveit. Nekik köszönhetni, hogy 
igen szabatos nyelvezettel, hogy úgy mond
jam. plastikaí hűségben áttették azon mü
veket, miknek eredetije ma már nem léte
zik. Nem kevésbbé becses ránk nézve
hogy bírjuk a kéziratok után már az 5-ik 
században készült fontos termékeket, mely 
kéziratok az idők, vagy még inkább az 
emberi kezek romboló súlyát alig kerül
hették volna ki. —

Láttuk, hogy az örmény irodalom mű
emlékei a 4-ik századból erednek, tehát 
legalább 5 századdal előbb, mintsem az 
ozmán irodalom megindult Ezen müem·
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lékek a középkor folyamát átélve, az Ős
kori keleti világot a jelen korral mint egy 
arany lánezczal összefűzve, napjainkig le- 
jutának Eszak-Azsia történelmére nezve 
csak e műemlékekkel bírunk az első kér, 
századokból, ezek kizárólagos tarnui azon 
korszaknak, melytől tanácsot kérhetünk.

Az örmény írók, mivel sok istent hivß 
vagy a „korán“ tanítását követő népfajok
tól к rnyezett keresztény társulat ölében 
születtek, úgy törzsfájuk, mint egélyük ál
tal oly álláspontra helyezkedtek, mely őket 
minden keleti nép íróitól megkiilömbözteti, 
s mely őket eredeti jelleggel ruházván fel, 
biztos utat nyitott a tudományos búvár
kodásra, és oly becsre emelte, mely csak 
nekik sajátjok.

Az örmény nyelv és irodalom tudo
mányos méltatása e századnak jutott osz
tályrészül. Mint minden uj törekvés elö- 
honlnoka, jelenleg is a franczia nemzet 
volt az első, ki az összehasonlító nyelvé
szet, régiségtan! és történelmi emlékek 
kutforrását megnyitó ezáltal a tudomány 
számára. Ungyanis Nagy Napoleon nevé
nek a tudományosság Pautheoujáhan is
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ereznél maradandóbb emléket állítandó, a 
franczia tudósok kérése folytán a keleti 
nyelvek csoportozatába fölvéve az örmény 
nyelv és irodalom előadását, s erre külön 
tanszéket állítván, első tanítóul a híres 
nyelvész Saint-Mártin barátját, a miveit 
Oserbedi Sábán konstantinápolyi örmény 
nyelvtanárt nevező ki, de ez nem sokáig 
élvezhette működése siker, t, a halál korán 
elragadta, s utódja lett tehetséges tanít
ványa Le Vaj lan de Flcrival, kinek kutató 
elméje, s tiszta itészete több újat mutatott 
fel az örmények haj dán kori szakából. 1862- 
ben lépett e tanszékre Dulonrier Ede, ki 
fiatal tevékenységgel működik kiváltképen 
az összehasonlító nyelvészet terén, és pedig 
mint az eredmény mutatja, hálásan fogja 
megjutalmazni az ernyed etlen fáradságot 
az eddig és még ezután elérendő siker.

Az összehasonlító nyelvészet módszeré
nek ez újabb korban történt feltalálása 
előtt, nem vala még ismerve sem az örmény 
nyelv eredete, sem a nyelvcsalád, melyhez 
az tartozék. Habár a kutató ész előtt ha
mar feltűnt a perzsa és görög nyelveknek 
hasonlósága az örmény nyelvhez, mindaz-



107

által az ily szó hasonlóságokat nem a nyelv 
természeti lényegének, hanem egyszerűen 
esetleges és népközlekedés szülte szóbeli 
kölcsön vételnek tekintek; ennek folytán 
nem sokat törődtek az ily szavakkal, sőt 
a hellenismus iránti szeretetők nem ritkán 
az örmény mondatok idegen szerű szerkesz
tését vonták magák után, szóval nem sokat 
nyomozták az örmény nyelv nyelvészeti 
vagy történelmi jelentőségét

Néhány kiválóbb örmény, buzgóbb, mint 
képzettebb honfi, nemzeti nyelvének óhajt
ván kivívni az elsőséget, egesz bátorsággal 
azt állitá, hogy az örmény nyelv volt az, 
melyet első szüléink beszéltek, sőt akadtak 
oly együgyiiek is, kik e tekintetben a sz. 
írásra támaszkodva isteni tanításként hit
ték. Azonban ezeknek, mint minden odon 
nyelvészeknek álmai a tudományos búvár
ját világé elől messze tűntek el. Ma már 
tudva van, hogy az örmény nyelv az iráni 
nyelvcsoportnak egyik legrégibb s legjob
ban őrzött sarjadéka; e csoportozat pedig 
az ázsiai nagy nyelvcsaládból alakult.

A jeles örmény tudós Petermann H. ber
lini egyetemi tanár úgy vélekedik : „hogy
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tekintve az örmény nyelv hangzati szerve
zetét előbbi korból való, mint a zend zsen
géje: az iráni nyelvcsoport.“

„A képzés törvényeinek ismerete lehetővé 
teszi azon nyelvek zsengéjének alkotásához 
jutni, melyek a perzsa-achemenidák ural
kodása alatt voltak használatban. Ezen köz
népi fajnyelvek magokban foglalnak cso
dálatos hangzatu ódon szókat és nyelvtani 
alakokat, melyeknek jelenlegi használata 
az Eufrát környékén divatozik“ Mint min
den más nyelvben, úgy az örményben is 
több apró csoportokra oszlott faj-, vagy 
inkább táj nyelvek vannak, mert az örmény 
nép vallásáért folytonos pusztításoknak lé
vén kitéve, az idegen hódítók önkénye 
nyelvük elnyomására is kiterjedt; másrész
ről a kereskedési szellem és az elviselhet- 
len zsarnoKság hazájuk elhagyására kész
tetvén, a különböző nemzetek közé ékelve, 
ezeknek szokásait sőt egyes szavait fölvevé 
nyelvébe, azért találunk az örmény nép 
nyelvben török, tatár olasz, oláh és szláv 
szavakat; mindazáltal az örmény nép a le
település helyein is megtartá egyház-iro
dalmi nyelvét, mint szétrombolt egysége
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zálogát, mint az utolsó testvérfüző köteléket.
Méltán nevező el Samartine az örménye

ket „kelet helvétáinak“, mert ők voltak a 
civilisatio munkásai s habár nyel vök a kö
zélet terén haldoklik, de a történelmi mű
emlékek, melyeken feliratok képében sze
repel, halhatatlanná teszik.
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