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Az »Armenia« i8gi. évfolyam deczemberi füzeté- 
»A magyar Chorenei«-ről irt igen talpraesett vezérben

czikkében a tudós és széptollú dr. Simay János a többek 
között ezeket mondja : »Az ó-és középkor határán, az ötödik 
keresztény században — mely az akkor még állami léttel 
bírt örmény nemzet irodalmának virágzó korszakát képezé — 
jeles írók legjelesebb kartársaként élt Örményországban egy 
férfiú, ki nemzetének történetét nem száraz krónikák alak
jában, de klasszikus történetírói tollal irt (három könyvre 
osztott) műben akként örökítette meg a késő utónemzedék 
számára, hogy ezen nemcsak históriai, de nyelvészeti szem
pontból is megbecsiilhetlén -^unkájával méltó érdemet szer
zett ama disznévre, mely őbk-ózönségesen, mint az örmény 
történetírás »Herodot«-ját jelöli. E nagynevű nemzeti írón
kat: (Jhorenei Mózest, a világirodalom oly kimagasló alak
jának tekintik Európa legműveltebb nemzetei körében is, 
hogy vele behatólag foglalkozni, s történetét több európai 
nyelvre átfordítani már régóta méltó feladat gyanánt tűnt 
föl az idegen nemzetek tudósai előtt. «

Híres Choreneink főmunkáját: »Nagy-Örményország 
történetét« nyújtom át én itt hív magyar fordításban. Nem 
könnyű dolog a választékos irályú keleti tudós íróval meg
mérkőzni ; érezte is ezt Chorenei minden egyes fordítója, kik 
több-kevesebb akadálylyal találkoztak. Azonban az én utamból 
egy szerencsés körülmény ezeket az akadályokat majdnem 
elhárította. Ugyanis én — úgyszólván —az anyatejjel szív
tam be az örmény és magyar nyelvet; azért anyanyelvem
ből : az örményből, fordítottam anyanyelvemre: a magyar
ra. De csakis nyelv-ismeretére támaszkodva senki sem kezd-
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hét е átültetéséhez; itt szakismeretre van szük
ség. Hosszas’V.'uMüí jány után is csak tartózkodva nyúl
tam — barátaim 'ta/tésára — fordítói toliamhoz; mert 
nem akartam vásári, n«,. ^i.mcnkat végezni, hanem lelki- 
ismeretes, utánjáró művel igydr**'. . szolgálat]ára lenni 
a magyar tudományosság érdek! '>d6֊;r;hwliTr%k.

Azok kedvéért, kik az idevágó 87 odalom minden 
termékét meg nem szerezhetik, a fordításhoz sok magyarázó 
jegyzetet csatoltam, hogy a mű annál érthetőbb, használ
hatóbb legyen.

És habár Chorenei idegen nyelvű fordításainak ára 
példányonként շ—з fit, sőt derék tudósunk Horváth István, 
ki tudta e mű becsét méltányolni, egy gyönge latin fordí
tásért 50 pengő frtot adott,1) én mégi§ a »magyar Chore
nei« példányait egy-egy htjával adom, hogy annál többen 
— hozzáférhessenek.

Folyóiratomban egy helyütt (1887. évfolyam 54. lap) 
arról volt szó, hogy a »magyar Chorenei«-t az »Armeniá 
ban fogom közreadni; de a mit ott a terjedelem miatt 
(majdnem 20 nyomtatott ív, 298 lap) közzé nem adhattam, 
azt itt önálló könyv alakban nyújtom a mívelt magyar ol
vasó közönségnek.

Sokan sokat írtak, Chorenei ezen jelentékeny munká
járól ; én itt csak két íróból idézek egy-két mondatot. Somai 
Sukiász ezt mondja: »Irályának ékessége és méltósága, nyel
vének tisztasága biztosították Chorenei Mózes számára az 
örmény klasszikusok között az — első helyet.« ճ) Gutschmid 
pedig így ir: »A tekintély, melyben Chorenei régi idő óta

ձ) »E ritka könyvet — mondja Horváth István — én Becsben 
ötven pengő forinton szereztem meg a nem rég meghalt Hasel- 
mayer könyvkereskedőtől és nem egyszer használtam történeti ér
tekezéseimben ; közel ötven év lefolyta alatt csak két példány for
dult elő Bécsben és mind a kettő magyar kezébe került.« (Tudomá
nyos gyűjtemény, 19. évi folyamat, VII. füzet).

2) »Compose molte opere, in cui l’eleganza e la dignita dello 
stile, la scelta о la purezza déllé espressioni lo qualificano per un 
autore veramente ammirabile, ehe merita il primo posto fra tutti 
i classici armeni.« Quadro della storia letteraria di Armenia, pag. 24՛

« -



az örmények előtt áll, rendkívül nagy; av > 'az örmények) 
régi történelmükből tudnak, azt csak
tik; ő minden későbbi történetíróra uézve kánoni jelen
tőséggel bír. Mózes az örmény irodalom klasszikus korá
nak közepén élt és 
lasztékos irály képviselőjének tartatik. Az örmény nyelv- 
buvárlat körülbelől egyhangúlag elfogadta azt az álláspon
tot, melyre Mózes helyezkedik. Azt, hogy Chorenei az ele
jébe tűzött feladatot szerencsésen megoldotta, tanúsítja a 
hallatlan siker, mit műve elért. Munkája az örmény hagyo
mány és monda levéltára, az örmény nemesség aranykönyve. 
Történeti műve, a Szentirás után, egyik legrégibb mű, 
mi Keletről jött hozzánk. Örömtelten azért, hogy új forrás 
tárult fel: vette fel Gibbon művébe Chorenei Mózes egész 
történeti anyagát. Mommsen is becsesnek tartotta Chore
nei Mózest.« Az érdeklődő szives olvasót, ki ennél többet 
szeretne e munkáról olvasni, az »Armenia« füzeteihez utalom.

Még csak egy pár szót! Habár a magyar is Keletről 
szakadt ide, mégis irodalmának azon ága, mely a kelet
ismével foglalkozik — nem gazdag; azért a magyar iro- * 
dalom ezen ágának gyarapításához akartam hozzájárulni, 
midőn a legelső örmény klasszikust, a szép, zengzetes ma
gyar nyelvre lefordítottam. Tudtommal ez az első mű, mi 
a gazdag örmény irodalomból ül tettetett át — a magyarba.

Érje el a magyar irodalom minél hamarább virágzá
sának tetőpontját! Áldás hazánkon!

Szamosújvártt, 1892. július i.

֊֊.udi belőle meri-

'"^énetirás terén a klasszikus és vá-

г
.

re : . mm
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Szongott Kristóf.
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Hagy-Örményország nemzetségkönyve.
i.

Chorenei Mózes, ezen munkánk kezdetén Bágrátuni1) Izsák
nak üdvözletei!

Jij! 3rZ isteni kegyelemnek folytonos befolyását te reád 
ՀՀ֊֊ճր' és a Szentlélek szünetlen-szakadatlan behatását 

gondolataidra megismertem szép kérésedből, 
&X՝ Жь a mikor is előbb ismerkedtem meg szellemed

del, mint személyeddel.2) Ezt az ínyemre való 
kérést főleg azért kedvelem, mivel az szokott 
foglalkozásomnak is megfelel; miért is méltó 

tégedet nemcsak dicsérni, hanem éretted imádkozni is, 
hogy mindig ilyen légy. IVIexC ha mi az ész által vagyunk

, , . -Հ/ , V'
) A Pákrádunikh ne'yu vkpronázó jelentékeny satrap- 

család ivadéka volt Pákrádu'rvfJfcíSáh· fejedelem, kinek kérésére irta 
meg a híres Chorenei Mózes (Movszesz Chorenátzi) ezen nevezetes 
munkáját. Az európai történelem írók e család-nevet Bágrátuni-nak 
Írják, azért tartottam meg én is ezt az irmodort.

) Midőn a fejedelem Choreneit e munka megírására felkérte 
volt, a történetíró Bágrátuni Izsákot személyesen még nem ismerte.

Ϊ* i

1

Ճ

1
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— mint mondják — az Isten képmása és másfelől az 
eszes lény előnye az értelem, és benned ez iránt végtelen 
kívánság lakozik: akkor valóban szép vizsgálódásaid által 
éleselműséged fényes és tüzes lángját megőrizvén, lelke
det — mely által vagy itt mint képmás, ékesíted. — Azt 
is mondják, hogy eszeddel a Mintaképet (szgésznádib, 
Archetypum, Original) örvendezteted meg, midőn arra, 
nemes és igazi szenvedéllyel és ellenállhatatlan erővel tö
rekszel.

Továbbá midőn látom azt, hogy Örményország ural
kodói ') és fejedelmei,2) kik előttünk voltak, vagy a kik 
időnkben élnek, a tudósoknak, kik alattvalóik között ta
lálkoztak, nem hagyták meg, hogy az emlékezetre méltó 
eseményeket3) írják le, és arra sem gondoltak, hogy

i) Háruszd, öv νά στ ifi der Gewalthaber; a Háikán, az Arsacida 
és Bágrátid uralkodó-ház tagjai.

2) Az örmény ischán (is-chán, princeps) független fejedelmet jelent.
8) Történelmünket. .

A czímben előforduló ,Nagy-Örményország‘ szóhoz tartozó jegyzet.
Arám vitéz örmény király, ki birodalma nyugati határát 

Cappadociáig terjesztette ki, az elfoglalt és benépesített tartomá
nyokat négy részre osztotta. Az első résznek (Cappadociától Pon
tosig) Arácshin Hájkh (Első-Örményország), — a másodiknak, mely 
Pontostól Melitene városig terjedt, Jergrort Hájkh (Második-Örmény- 
ország), — a harmadiknak, mely Melitenetől Dzophkhig (Strabo- 
nál: Sophene Ζιυιρννν, i i könyv, 521 1.) terjedt, Jerrort Hájkh
(Harmadik-Örményország) nevet adott. A dzoph-ok tartományát 
pedig Lshorrort Hájknak (Negyedik-Örményország) nevezé; a ne
gyedik rész, később úgy tekintetett, mint Nagy-Orményország 
tizenöt tartományának egyike.

A görögök, kik előtt e felosztás nem volt ismeretes, a régi 
Örményországot, Negyedik Örményországgal együtt: "Αρμενία με
γάλη-nek (Armenia major, Nagy-Örményország) és a fentebb emlí
tett három részt egy névvel: "Αρμενία ' η μικρά-nak (Armenia mi
nor, Kis-Örményország) nevezték.

Der Theil westlich vom Euphrat wurde unter dem Namen 
Armenia minor genannt. Im Gegensatz dazu führt das Hauptland, 
östlich vom Euphrat, bei den spätem Autoren gewöhnlich den Na
men Gross-Armenien (H. Kiepert, Historisch-geographischer Atlas 
der alten Welt, Weimar 1854. Seite 9.)
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kívülről behívott tudósok ilyenféle segédkedését vegyék 
igénybe
lyen vagy — ismerünk; azért nyilvánvaló, hogy te tártától 
elődeid között legnagyobbnak és magasztos dicséretremél- 
tónak, és mint ilyen megérdemled, hogy a történelem év
lapjai rólad említést tegyenek.

Midőn tehát kérésedet örömmel elfogadom, egyszers
mind munkásságot fogok kifejteni, J) hogy azt teljesítsem 
is és a te és az utánad jövő nemzedékek") halhatatlan 
emlékezetére hátrahagyjam történelmét egy nemzetnek, 
mely régi, kitűnő és termékeny nemcsak szavak és hasz
nos gondolatokban, hanem felette nagy és igen sok dicső 
tettben, a melyeket ezen történelmünk folyamában meg 
fogjuk említeni.

Az egészet származatrend alakjában írjuk le, midőn 
minden örménys) helytartóság'1) eredetét és állapotát, mint 
az nehány görög történelemben biztosan előfordul, röviden 
elmondjuk.

és mivel mi most tégedet ilyennek — mi-

2.

Miért adom elő tetteinket a görögök után, habár a chaldaeaii) * * * 5) 
és assyr könyvekben gyakoriább van azokról említés téve ?

E felett senki sem fog csodálkozni, hogy, habár sok 
nemzet, jelesen a perzsák és a chaldaeusok írói közt van

i) Ás-chádászirem: szívesen, kedvvel dolgozom, kedvelem a 
munkát.

ճ) A Bágrátidák, kikről a II. könyvben (7 fejezet) van szó.
3) A szövegben: háj aszd áneájkh (háj, hájkh); 1. I. könyv 

X. XI. fejezet.
4) Nácháráruthiun, satrapia. Satrapa σατράπης, persische Be

nennung für die Provinzial-Statthalter, welche die römischen 
Schriftsteller durch praetor oder praefectus übersetzen. (Lübker, 
Reallexicon, S. 895.) Az új örményben nácháráruthiun minisztériu
mot és náchárár minisztert jelent,például nérkhin kordzotz náchárár, 
belügyminiszter.

6) Chaldaei, Χαλόαΐοι sind eigentlich die Bewohner des baby
lonischen Landes zwischen Euphrat und Tigris, wahrscheinlich auf 
den armenischen Gebirgsländern entsprossen. Lübker, 208 1.

1*
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a mint ez mindenki előtt ismeretes — kiknélnak,
különösen nemzetünk sok tettéről van említés téve, én 
mégis, — csak is a görög történetírókat idéztem, és 
ígértem, hogy ezekből adom elő genealógiánk ’) nyilvánosí- 
tását; mert a görög királyok — belügyeik rendezése után 
— törekedtek nemcsak foglalásaikat, hanem bármely tudós 
művet a görögökre hagyni, mint például Ptolemaeus, ki 
Testvérszerető-nelc) neveztetik, gondoskodott arról, hogy 
minden nemzet könyve és történelme a görög nyelvre le- 
fordittassék. De ne tartson minket itt senki tanulatlannak
és mint valami tudatlant és járatlant el ne ítéljen azért, 
hogy Ptolemaeust, ki egyptusi király volt, mi most görög
nek írók; mert, miután ez a görögöket is meghódúltatta, 
Alexandria és a görögök királyának neveztetett; míg a Pto- 
lemaeusok vagy a többi egyptomi uralkodók közül így 
soha senki sem neveztetett; gondolt a görög nyelvvel is.Ց) 
Még sok más hasonló ok van, miért mi őtet görög ki
rálynak nevezzük; de a történelem megrövidítése czéljából 
elég legyen annyi, mennyit róla mondottunk. Ezenkívül 
Görögország sok más hírneves és bölcseségben jártas 
férfia is nemcsak szorgolódott, hogy más nemzetek királyi 
levéltárai- és bálványtemplomaiban talált iratok görög szóra 
lefordíttassanak; (ilyenre találunk pl. abban is, ki a minden 
tudományban jártas chaldaeai Berosustl) is arra buzdította), 
hanem a művészet köréből a legnagyobbat és csodál- 
kozásraméltót és a mit itt-ott fáradalommal csak találták

2) Ázkápánuthiun, nemzetségkönyv, származatrend, ízrend.
ճ) Jéghpájrászer, Philadelphos. Geboren im J. 309 auf der In

sel Kos, war ein vielseitig gebildeter Fürst. .֊.. . vergröserte die 
prachtvolle Bibliothek durch zahlreiche Ankäufe und Abschriften 
guter Handschriften, schmückte Alexandrien durch glänzende Paläste. 
Lübker, S48 1.

3) Szeretettel mívelte a görög nyelvet.
4) Berosos Βΐ'Οωοος viell. zur Zeit Alexanders d. Gr. zu Ba

bylon geboren, stammte wohl aus priesterlichem Geschlechte und 
blühte bis in die Zeit des zweiten Ptolemäers hinein. Er war ohne 
Zweifel ein genauer Kenner der Geschichte seines und anderer 
morgenländischer Völker, sowie der griechischen Litteratur, in
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összegyűjtötték és görög nyelvre fordították, [mint pl. az 
ájp-ot (á) khe-re, a zá-t (z) és tho-t phjur-ra, a gjén-t (g) 
jécs-re és a sáh-t sze-re.l)] Ezen férfiak, kiknek nevét mi 
biztosan tudjuk, a gyűjtőiteket a kellenek országa dicső
ségének ajánlották. Dicséretesek nemcsak azon bölcsek, 
kik tudományaikkal mások számára valamit kitalálni töre
kedtek, hanem főleg azok, kik a bölcsek ezen nemű talál
mányait készségesen elfogadták és megbecsülték. Miért is, 
nem habozom egész Görögországot a tudományok anyjának 
és ápolójának nevezni. De ennyit annak bebizonyítására, 
hogy miért szükségesek reánk nézve a görög elbeszélések, 
elégnek tartunk.

deren Sprache er auch schrieb. Er verfaszte babylonische Geschichten 
(Ιίαβνλωηκά) in drei Büchern, wozu er die ältesten heiligen Schrif
ten seines Volkes benutze, weshalb er bei griechischen Historikern 
als Auctorität galt. Lübker, Reallexicon 164 S.

Dieses Verk (»Babylonische Geschichten«) griechisch geschrie
ben, war angeblich aus den im Beistempel zu Babylon aufbewahr
ten durch Priester abgefaszten Chroniken geschöpft und umfaszte 
die älteste Geschichte der Erde und des Menchengeschlechts, die 
Beschreibung des babylonischen Landes, der uralten Bevölkerung 
desselben, sein mythisches Zeitalter und das chronologische Ver- 
zeichnisz seiner Herrscher bis Cyrus, zugleich Assyrien, Medien 
und Armenien stets berücksichtigend. Meyer, Convers. Lexicon, 
3 Band, 295 Seite.

*) Nomi di lettere armene corrispondenti alle greche a — χ 
Լ e ί> = (p, κ — f, ξ — (/. I Whiston sospettano manchi о sop- 
rabondi qualcosa in questo confronto déllé lettere caldaiche colie 
greche. Eppure, non si trovando ne' mss. né piu né menő, convien 
supporre ehe il Corenese intenda dare un saggio del modo ch' 
usano i Greci nel trascivere i nomi proprii caldei ne' caratteri loro : 
come i nomi scritti nel caldeo colla sein, fecero σ. Ma non tro- 
viamo l’analogia stessa fra le altre lettere citate qui; onde forza 
é supporre il passo corrotto da qualche antico copista. Monaci ar- 
meni Mechith., Storia di Mosé Corenese, pag. 4.
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Első királyaink és fejedelmeink tudományszeretetlen \)

eljárásáról.

Első őseink tudományszeretetlen eljárását nem aka
rom a gáncsolás megemlítése nélkül hagyni, hanem épen 
itt, munkálkodásunk kezdetén azt a hibáztatás szavaival 
illetem. Mert ha valóban méltók a dicséretre azon királyok, 

՝ kik koruk eseményeit írással és előadással megörökítették 
s a bölcseség és vitézség minden tettét évkönyv- és tör
ténelembe besorozták, akkor, azok után, az anyaggyiijtő mun
kával foglalkozó történelemirók is méltók dicsérő szava
inkra. Mert az ezek által előadott tények olvasásából szerzünk 
magunknak tapasztalatot az emberi intézményekről és ta
nuljuk megismerni a polgári törvényeket. Midőn mi a 
chaldaeusok, assyrok egyptomiak és kellenek ilynemű ér
telmes nyomozatait és elbeszéléseit olvassuk kedvteléssel, 
— akkor igazán vágyakodunk tudományára azon férfiak
nak, kik ilyenre törekedtek.

Mindnyájunk előtt világos, hogy királyaink és más 
nagyjaink elhanyagolták a tudományokat és hiányos mű
veltséggel bírtak. Mert habár kis, nem nagy számú, szűk 
határok közé szorított és erőhatalomra nézve gyönge és 
gyakran más uralmak alá vetett nemzet valánk, mégis 
találunk sok vitéz tettet, melyek országunkban vitettek vég
hez és az írásos feljegyzésre méltók lettek volna; azonban 
azok közül egy sem gondoskodott ezeknek írásbeli meg
örökítéséről. Tehát azokat, kik nem is gondoltak arra, hogy 
önmaguknak jótettet tényezzenek és nevüket maguk után 
az országban emlékezetben hagyják, becsmérlésünk hogyan 
illetheti, ha mi tőlük nagyobbat és régibbet, mint milye
nek ők, követelünk ? De valaki azt mondhatná, hogy ez, 
abban az időben, a betűk és az irodalom hiánya miatt 
történt így, vagy a különböző háborúk miatt, melyek gyak
ran közvetlenül következtek egymás után.

Ánimászdászer, filozófiában, bölcseség-szeretetlen.
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Azonban ez a vélekedés igaztalan; mert voltak a há
borúk közt csendes időközök is, ott voltak a perzsa és 
görög betűk; ugyanis most is találunk nálunk szám
talan, ilyen betűkkel írott könyvet, melyek tárgyalják a 
városok és tartományok, és minden egyes ház (család) 
sajátos ügyeit és szólanak az oly sok ellenségeskedés- és 
egyetemes békeszerződésekről, különösen pedig a satrapák 
kiváltságairól; aztán előttem úgy rémlik, hogy valamint a 
jelenkori örmények nem kedvelik a tudományt, a hagyo
mányos dalokat, úgy a régiek is szeretetlenül bántak azok
kal. Azért fölösleges is valamit még ezen értelmetlen, 
könnyelmű és míveletlen férfiakról szólanunk. ')

De eszed szép gondolata felett nagyon csodálkozom, 
amennyiben nemzetünk eredete óta mostanig csak egyedül 
te találtattál, a ki ily nagy munkához fogva és kifürkészés 
végett hozzám azon kéréssel járultál, hogy hosszú és hasz
nos munkában írjam meg nemzetünk történetét, és adjam 
elő biztosan a / királyok tetteit a satrapnemzetségek és 
minden egyes család eredetét és viselt dolgait, és soroljam 
elő, hogy a különböző családok közül, melyek a bennszü
löttek és a nemzethez tartozók és mely idegenek vétettek fel 
a családokba és a nemzettestbe és írjak minden korszakról 
a balga toronyépítéstől kezdve mostanig. Ezt a szép mun
kát a te dicsőségedre szíves készséggel vállaltam magamra.

Ehhez még csak annyit mondanék: Vajha állana ren
delkezésemre — mint Job mondjaճ)— bárcsak egy könyv,

։) .11 severo r improver о dettato da amore, fu smentito col 
tempo; che déllé lettere amanti si dimonstrarono poi non senza 
lode gli Armeni: e Г avere fra tanti ostacoli potato serbare 1’ indole 
nazionale e la lingua (la quale da’ secoli acquista richezza senza 
perdere puritá) ci e presagio di fausto avvenire. Monaci Arm. pag. 
7. (A szeretet szózalta ezen szigorú szemrehányást az idő megha
zudtolta; mert a tudomány-szeretők később dicséretesen bebizonyí
tották, hogy az örmények annyi akadály daczára is megtartották 
nemzeti természetűket és nyelvűket, mely századokon át bővült 
ugyan, de tisztaságát el nem veszítette — mi szerencsés előjel mel
lett tovább halad.)

ճ) Numquid liber astitit mihi ? Job, XXXVII, 20..
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vagy őseidről iratok, a melyek segítségével a héber törté- 
nelemirókhoz hasonlatosan hibázatlanul kezdettől egész 
hozzád leszállhatnék veled és másokkal elkezdve avagy
fölre, az eredethez jutnék. De nem tekintve az akadályozó 
fáradozásra, elkezdem még akkor is, ha a mieink között 
csak egy is találtatik, ki háladatos lesz munkásságom iránt. 
Én is ott fogom kezdeni, a hol más, Krisztus egyházához 
tartozó írók is kezdették, feleslegesnek tartván az eredetre 
vonatkozó pogány1) mesék ismétlését; de azért megbe
szélem a régi időt és azon híres férfiakat, a kikhez az 
isteni tettek története kapcsolódik, úgy hogy szükségkép 
a pogány elbeszélésekhez jutok; ezekből azonban csak any- 
nyit veszek által, mennyit bizonyosnak tartok.

4·
Némely történelem ivóknak Adám és a többi patriarkliákra 

vonatkozó vélemény-különbségéról.

Az egész emberi nem eredetére, vagy — ha talán 
jobban tetszik e szólam — csúcsára vonatkozólag rövid 
szavakkal el kell mondanunk azt, hogy a Szentlélekkel nem 
egyező többi történelemirók: értem Berosust, Polyhis
tori 2) és Abydenust՛1) nemcsak ez iránt nem voltak egy-

չ) Árdákhinkh — héthánosz mádénákirkh, pogány írók, pro
fán írók, nem egyházi írók.

s) Örményül Pázmáveb. Alexander Polyhistor nevezetes görög 
történelemiró a Sylla idejében (88 Kr. e.)

Alexander mit dem Beinamen Polyhistor, aus Myndos in Ka
rién, gebildet in Pergamos, kam als Kriegsgefangener nach Rom, 
wurde vom Cornelius Lentulus freigelassen. Lübker, Reallexion 52 S.

Irt némely Históriára, grammatikára s Filosófiára tartozó mun
kákat, melyekről a régiek dicsérettel emlékeznek 
nevezi ötét, nagy elméjű és tudománya embernek, ki igen isme
retes az olyan Görögök előtt, a kik a tudományba szép előmenetelt 
tettek. Hunyadi Ferentz, Keresztény Archivárius, első darab, 207 1.

3) Abydenus élt Berosus után, mert említi Írásában. Irt ez a 
Chaldaeai és Assiriai dolgokról Históriát. Hunyadi Ferentz, Ke
resztény Archivárius, első darab 192 lap.

Abydenus (Palaiphatos, /7ηλαορατο^, Palaephatus,) ein Geschicht
schreiber aus Abydos, vertrauer Freund des Aristoteles. Lübker, 729 S.

Eusebius
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hangú értelemmel, hanem a bárka építője és a többi pa- 
tríarkhák iránt is úgy, hogy ezeknek nemcsak nevei- és ide
jére nézve van közöttünk különbség, hanem az emberiség 
eredetét is máskép adják elő. Mert Abydenus — másokhoz 
hasonlóan — Ádámról így szól: »Ötét tette a mindenről 
gondoskodó Isten a nép pásztorává ') és vezetőjévé« és 
tovább : »Alorus io sár-ig2) uralkodott, a mi 36000 esz
tendőt tesz.« Hasonló módon Noéra nézve is más nevekkel 
élnek és végtelen időközökkel számlálnak, habár a mi a 
vizözönt és a föld elpusztítását illeti, a Szentlélek sza
vaival egyetértenek. Epen így a patriarkhák számát is 
Ksziszuthér-rel5 * * 8) együtt 10-re teszik.

Ezen kívül éveik eltérnek egyrészről a mi — külö
nösen az isteni — éveinktől, a mennyiben szerintünk egy 
év, a napnak négy évszakra osztott körforgásából ered; 
másrészről ők nem számítanak, mint az egyptomiak új 
hold szerint; aztán nem veszik fontolóra az istenek évei 
összetétele által, — ha azokat valaki éveknek tartaná — 
magukból a számokból eredő rettentő ellenmondást .... és

5) Hu vív.
·) Sár örmény szó, jelentése: tár (század), sád dárinér (sok év).
*) Abydenus azt mondja, hogy a Chaldeusok Királyának Si- 

sithrusnak (Xisuthrus) idejében volt az özönvíz; de sokan úgy 
vélekednek, hogy mind Sisithrus, mind Deucalion, mind Ogyges, 
mind Saturnus, mind Janus, mind Prometheus, a kiknek idejekbe 
mondják a régi írók, hogy özönvíz volt, nem mást, hanem csak 
Nőét tennék; és ezek a nevek csak éppen azt jelentenék más 
nyelven, a mit Noé ’Sidoul (nyugalom, megállás, Grotius de vérit, 
rei. Christianae Libro I. §. 16.) vagy pedig Noénak valami tu
lajdonságát adnák elő. p. o. Prometheus jelent előre gondoskodót; 
ilyen volt Nóé, mert előre készítette a Bárkát. Így Sisithrus Vos- 
sius értelme szerint ajtófelet, vagy küszöböt jelent՝ és csak 
az mi Janus, illyen volt Nóé az ő értelme szerint, mert ő volt 
kezdete minden embernek az özönvíz után és ő volt Bifrons, mint 
Janus, az az : az első világot is látta és a másodikat is és minde- 
nikbe élt. Saturnus jő ezen 'Sídé szótól Satár elrejteni, mert Nóé 
el-volt a Bárkába rejtve és Bochart sok erőségekkel megállítja, hogy 
Saturnus nem más, hanem Nóé. Hunyadi F. Kereszt. Archív, első 
dar. 197 lap.
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hogy így az igazságot maguk részére biztosítsák, inkább 
a számoknak majd kisebb, majd nagyobb mennyiségét 
gyűjtik össze.

Mi azt itt törvényül tűztük ki magunknak, hogy vé
leményeiket kinyilvánítsuk és leírjuk azt, a mit közülök 
kiki gondolt. Ezt azonban a jelen munka terjedelme miatt 
más hely- és időre hagyva, itt e helyütt rövid szavúak 
leszünk, a mennyiben avval kezdjük el, a mit mi is el
hiszünk.

Ádám az első teremtmény; 230 éves korában nemzé 
Szethet; Szeth 205 éves korában Enoszt. Ezé a két osz
lopon a két felírás,1) miként (Flavius) József mondja, habár

J) Manethon (igen nevezetes egyptomi pap; élt Ptolemaeus 
Philadelphos idejében Kr. e. 300 esztendővel. Keresztény Archi- 
varius) azt mondja, miszerint Thauthnak (Thoth vagyis Hermes) 
hieroglyph oszlopai * Εν τη 2ηρ ιαόικη γη voltának legyen. Hiába 
fürkészték a magyarázók e Scriadica terra hollétét: azt magunk 
sem mondhatjuk meg; csupán arra figyelmeztetjük az olvasót, 
miként Josephus Flavius előadása szerint Seth patriarkha még 
Ádám által értesülvén róla, hogy egykor vízözön és tűz pusz- 
títandja el a világot, nehogy az első, főleg csillagászati ismeretek 
elenyészszenek, két oszlopra véste fői azokat, melyek egyike kőből, 
a másika téglából vala: s ezek mai napig is (Manethon idejéig) 
megtalálhatók Siriád földén και a την Липида. Cantu, I kötet 60З lap.

A Xllí-ik században (Kr. u.) élt jelentékeny örmény törté
nelemiró Vártán is tesz ezen oszlopokról említést.

Semmi híresebb nincs az Egyptomi Históriában annál a sze
mélynél, ki az egyptomi nyelven volt Theuth vagy Thóth (Gott?) 
vagy Theyth vagy Tat. Görögül Hermes, déák nyelven (Deus ?) 
Mercurius, mert ez mind a három csak egy. Sok könyveket tulaj
donítanak ennek; de ö irta a maga tudományát (mint az akkori 
időben szokás volt, inig a papiros fel nem találtatott) négy szege- 
letű kövekre, melyeket az egyptomi templomok falaiba becsináltak 
s azokból tanítottak a Papok másokat. Ezért jártak a régiek Egyip
tomba tanulni: Pythagorás, Plato stb. Manethosis azt mondja, hogy ő 
azokat, a melyeket ir, vette a Siriadi földön Egyiptomban levő 
Mercurius oszlopaiból; mert azok a kövek így neveztettek.

Már Artapanus azt mondja, hogy ez a Hermes nem más 
volt, hanem Mózes. Mások keresik ö benne Józsefet, mások ismét 
(mint Chorenei is) Enoszt. . . . Hanem ez a titkos Theufh v. Tóth
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az, hogy azok hol vannak, ismeretlen. Enosz az első, ki az 
Istent reménynyel szólítja meg. ։)

Úgy de miért és mily okból neveztetik ez elsőnek, ki 
Istent megszólítja és miként értetendő ezen megszólítás? 
Adám valóban Isten teremtése, kinek szájából — mint 
mondják — vette a parancsot; de miután vétkezett és el
rejtőzött, Isten és nem más tette neki a kérdést: »Hol 
vagy« ? A büntetés ítéletét is ugyancsak az ő szájából 
hallja. Azután Ábel, ki Istenhez közel és előtte kedves volt, 
áldozatot mutatott,mely szívesen fogadtatott. — Ha már 
ezek Isten ismeretségének és bizalmának örvendenek, miért 
neveztetik az elsőnek, ki Istent megszólítja, még pedig 
reménynyel? A többi megjegyzést róla fentartjuk magunk
nak a számunkra kínálkozó alkalmas helyre és itt közöljük 
csak azt, a mi kéz alatt készen áll.

Az első ember tilalom áthágás on kapatott, azért a 
paradicsomból és Isten színe elől gonoszsága miatt, mint 
mondatott, ki-elűzetett. Ezután Ádám gyermekei közül az, 
ki Isten előtt kedvesebb volt, saját fivérétől megöletik.

nevezet alatt értették azt az Istent, a ki minden bólcseségnek adója. 
Mikor a Papok valami tudományra v. vallásra v. külső igazgatásra 
tartozó dolgot feltaláltak, azt megvizsgálván közönségesen, ha helybe 
hagyódott, felmetszették az említett kövekre, s hogy a nép annál 
jobban bevegye, azt mondották, hogy azt ők Isteni jelentésből tanulták. 
Hasonlóképpen jegyzettek fel minden emlékezetre méltó történe
teket azon oszlopokon. Innen terjedt minden tudomány Egyiptom
ban és e volt mintegy az egész ország közönséges tanítója. És 
mivel az oszlopot Egyiptomi nyelven hívják Thuothi v. Thyothi; 
így kellett a dolognak esni; hogy elébb ezen nevezeten értették 
a tulajdonképpen való oszlopot, mely minden bölcs találmányokat 
magán írva tartott; azután ezen nagy becsületre méltó régi oszlo
pokat az Egyiptomiaknak szokása szerint személlyé tették, és némi 
titkos sz< ntségű Istenségnek képzelték; mások pedig valami régi 
bölcsnek gondolták, úgy hogy mikor azt mondották a Papok : Ezt 
vagy amazt a Theuth mondja, parancsolja, az ugyan a Papok titkos 
nyelvén azt tette : az oszlopon e vagyon írva, de a nép így ér
tette : A Theuth Istennek rendelése ez. Hunyadi Ferentz, Keresz
tény Archivárius, Vátz 1794, 230 lap.

2) Ki kezdé segítségül hí ni az Úr nevét. Genesis, 4. rész. 26.
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Mivel ezután isteni szózat nem hallatszik és kinyilatkoz
tatás sem történik, búgondnak, kétkedés- és kétségnek lett az 
emberi nem kitéve; de tettei ugyancsak öntetszők. Ezek 
közepeit Enosz telve reménynyel és jámborsággal megszó
lítja az Istent. De a megszólításnak két értelme van; vagy 
annyi, mint megnevezni az elfelejtettet, vagy valakit segít
ségül hívni. Istent, mind elfelejtettet nevezni nem talál; 
mert e közben oly sok esztendő még nem telt el, melyek 
alatt az »Isten« nevezet, és maga az, kié a név, feledé- 
kenységbe mehetett volna; aztán az, ki Istentől teremtetett, 
még nem volt meghalva és eltemetve. Miért is ez Istent 
segítségül hívta.

Enosz igo esztendős korában nemzi Káinán-t; Káinán 
170 éves korában nemzi Máláliel-t; Máláliel 165 éves ko
rában Járed-et; Jár ed 162 éves korában Henoch-ot; He
noch 165 éves korában nemzi Máthusálát; Máthusálá 
nemzése után még 200, méltó és megérdemlett életév
vel jutalmaztatott meg, miként az tudja, a kinek meg
tetszett; azután az istentelenek közül — mint mondják — 
felvitetett; ennek okát később fogjuk adni. Máthusálá 167 
éves korában nemzi Lámech-et, Lámech 188 éves korában 
egy fiat nemz és nevét Noénak nevezi.

Noéról.
Miért nevezte az írás Noét csak ezen névvel fiú, míg 

a többiekről egyszerűen azt mondja, hogy: nemzé ? Erről 
jövendöl atyja valamit, mi önmagának ellenmond:
— mondja — megnyugaszt minket a kézi munka-, fára
dalomtól és a földtől, melyet az Ur Isten megátkozott.« Ez 
azonban nem volt nyugtatás, hanem elpusztítása annak, a 
mi a földön egyetemben volt. Nekem úgy tetszik, hogy a 
nyugtatás: megszüntetés; vagyis megszüntetése a rendet
lenségnek és gonoszságnak a második időszak utálatosan cse
lekvő emberiségének megsemmisítése által. Mert szépen 
mondá: Nyugtatni fog minket munkánktól, az az a rendet
lenségtől és kezeink fáradságától, melyekkel elkövetjük a

Ez
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gonoszságot. De valóban azon jóslat szerint nem mind
nyájan nyugosznak, hanem csak a tökéletesen erényes 
lelkek, ha majd megtisztultak a viz-ár megsemmisítette 
istentelenektől, — mint ez Noé idejében a gonosz balgál- 
kodókkal történt.') — Tehát a fiú nevezettel megtisztelte őtet 
az írás, mint nyilvános, jeles és méltó örökösét az atyai 
erényeknek.

Noé három fia genealógiájának egyenlőségéről Abráhám-, 
Ninasz- és Arám-ig és arról, hogy Ninusz sem nem Bel, 

sem nem fía Beinek.

Mindenki előtt ismeretes az, hogy a kezdettől korunkig 
terjedő időszakok feltalálása, különösen pedig a Noé három 
fiától származott patriarkhai nemzetségek egyenes ágainak 
kifürkészése nehéz és fáradságos annak, ki ezeket szá
zadról századra akarná követni, főleg azért, mivel az isteni 
irat az övéit, mint megkülönböztetett népet, elválasztotta és 
a többit, mint megvetettet és említésre méltatlant, mel
lőzte. Ezekről kezdünk mi lehetően elbeszélni a régi törté
nelmekben talált és a magunk részéről is igaznak tartott 
hiteles adatok alapján.

Te pedig értelmes olvasó, tekintsd meg ezen három 
ember-íz bizonyos sorát, Ábráhám-, Ninusz- és Arámig és 
csodálkozz rajta. Szem ioo éves korában, az isteni irat 
szerint a vízözön után két év múlva, nemzé Árphaxathot.

Szem.

Szem ioo éves korában nemzi Árpháxádot, 
Árpháxád 135 éves korában nemzi Káinánt,

ձ) Dixisse porro illis (Saturnus Ksziszuther-Noe és fiainak) 
locum vero ubi essent, Armeniam esse. (Azt is megjelentette, hogy 
a hely, a hol vágynak, Armenia.) Hunyadi F. (Keresztény Arch. 1 
db. 172 lap.) e nehány szót Berosusból idézi.
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Káinán 120 éves korában nemzi Szálá-t,
Szála 130 éves korában nemzi Éber-t,
Éber 134 éves korában nemzi Phálek-et (Fáieg), 
Phálek 133 éves korában nemzi Rágáv-ot (Reu), 
Rágáv 130 éves korában nemzi Szérug-ot,
Szérug 130 éves korában nemzi Nákor-t.
Nákor 79 éves korában nemzi Tháre-t,
Tháre 70 éves korában nemzi Ábrahámot.

Khám.
К hám nemzi Khus-t,
Khus nemzi Meszdrim-ot,
Meszdrim nemzi Nembroth-ot (Nimrod 
Nembroth nemzi Báb-ot,
Báb nemzi Ánebi-t,
Anebi nemzi Árbel-t,
Árbei nemzi Khájál-t,
К háj ál a másik Arbel-t,
Árbei nemzi Ninusz-t,
Ninusz nemzi Niniász-t.

Jáfeth.
Jáfeth nemzi Gomer-t,
Gomer nemzi Thirá-t,
Thirá nemzi Thorgom-ot,
Thorgom nemzi Háik-ot (Hájg),
Máik nemzi Ármenág-ot,
Ármenág nemzi Ármáisz-t,
Ármáisz nemzi Ámásziá-t,
Ámászia nemzi Kéghám-ot,
Kéghám nemzi Hármá֊t,
Hármá nemzi Árámot,
Árám

Káinánt az idővetők (chronologok) mindnyájan Noétól ne
gyediknek és Szemtől harmadiknak írják ; hasonlólag Thi

ne mzi ,szép‘ Ará-t.
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rászt negyediknek Noétól és harmadiknak Jáfethtől, habár 
ez úgy, mint a mi fordításunkban, sehol elő nem for
dul. — Mjészdráim-ot is negyediknek Noétól és har
madiknak Khámtól sehol sem találom, sem a mi fordítá
sunkban, J) sem a krónikákban besorozva. De a sorrend 
helyén megtaláltam őtet egy igen eszes és tanult assyriai- 
nál és mi annak, a mit mond hitelt adunk; mert Mész- 
dráim annyi mint Médzráim, ez utóbbi pedig Egyptomot 
jelent és sok krónikás azon megjegyzés által, hogy Némb- 
roth, azaz Bel aethiopiai, meggyőztek minket ennek igaz
ságáról annál is inkább, mert Egyptom határában telepe
dett le.

Ezek után azt is mondom, hogy habár Khám nem
zedékeinek élet-évei Ninusz-ig sehol sincsenek felsorolva és 
mi hozzánk sem jutott el sem magára arra a Ninuszra, 
sem Jafethünkre vonatkozó bizonyos adat, mégis az emlí
tett származatrend igaz, mivel a három törzsök2) mind
egyike Abráhám-, Ninusz- és Árám-unkig 11 személyt szám
lál. Árá a tizenkettedik Ninusz után és gyermekkorában 
halt meg. Ez igaz és e felett senki se kételkedjék; mert 
mindezt a sok dolgot a hiteles3) Abydenus a következő 
szavakkal beszéli el: »Ninusz Árbeinek, ez Khájálnak, ez 
Árbeinek, ez Ánebinek, ez Bábnak, ez Beinek fia.« Hason- 
lólag sorolja elő a mi nemzetségkönyvünket is Háik-tól 
,szép‘ Árá-ig, kit a mértékletlen Semirámis ölt meg, ily mó
don: Szép Árá fia Arámnak, ez Hármának, ez Kéghámnak, ez 
Ámásziának, ez Ármáisznak, ez Ármenágnak, ez Idáik
nak,4) ki ellensége, egyszersmind megölője volt Beinek.« 
így beszéli el ezt részletesen nekünk Abydenus az ő nem
zetséglajstromában, a mit később némelyek figyelmen kívül 
hagytak.

J) »A mi fordításunk« alatt az örmény szentirást érti. 
ճ) Tzégh, nemzetségfa, gemzetségtábla, vérség, Familienstamm. 
;i) Hávádárim biztos, igazmondó, veridicus.
l) Háik nincs meg a szövegben, de az eredeti iratban alat- 

tomban értődik.
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Ezt tanúsítja Kephálion is,' ) mert egy fejezetben így 
szól: Munkám elején elkezdettem minden genealógiát a 
királyi levéltárakból részletesen leírni; de a királytól azt a 
parancsot kaptam, hogy az ókor jelentéktelen és erélytelen 
férfiairól ne emlékezzek, hanem csak a vitézeket és böl
cseket s az első hódítókat jegyezzem fel és időmet haszon
talanul ne fecséreljem ... és így tovább.

Azonban idegen és az igazságtól távulvaló azoknak 
véleménye, kik azt mondják, hogy Ninusz, Bel fia, vagy 
hogy nem más mint Bel; mert ezt sem a genealogia, sem 
az évek összetétele nem tanúsítja. Lehet hogy van olyan, 
ki, hogy jelentékeny és hírneves legyen, kellőnek tartja, a 
régit közeire hozni ՛). .. Mi azokat az adatokat igazán a 
görög irodalomban találtuk. Habár azokat a görögök ma
gok is a chaldaeaiból fordittatták nyelvükre és habár ezt 
valamely chaldaeai, akár önkényt, akár valamelyik király 
parancsánál fogva tette, — mint bizonyos Árius és sokan 
mások, — mégis mi azokat a görögöknek tulajdonítjuk, 
mivel mi is tőlük tanultunk.

Հ
6.

Azokról, miket a többi régiségbavarok Mózessel részint meg-· 
egyező, s részint tőle eltérő módon elmondanak és Olymp io

do rus 3) bölcsész íratlan elbeszéléseiről.
Kiválasztván — a mennyire lehetett — a bizonyost 

sok munkából, Noé három fiának ivadékait Ábrahám-, 
Ninusz- és Áráig úgy rendeztem el, hogy nem hiszem, hogy 
valaki, kinek esze van, az ellen kifogást tehetne; de ha

x) Gefallene é citato anche da Fozio (Bibliot. cod. LXVIII.) 
com’ autore d’una storia da Nino e Semiramide ad Alessandro Ma
cedone. Ved. Euseb. Chron. p. I, pag. 89. note.

f) Chorenei ezen megjegyzésével Abydenus-, Kephálion- és 
Már Abász Kátinánál előforduló cronologiai hibát igazítja helyre, 
kik azt állították, hogy Ninusz Beinek volt fia és utóda.

3) Olympiodoros ein Geschichtschreiber aus Theben in Ae
gypten, welcher ein Werk in 22 Büchern — Ιστορικά λογά — 
schrieb, worin er die Geschichte des weströmischen Reichs von
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valaki avval gondol, hogy a történelmi igazság rendjét 
megbontsa, midőn jónak látja az igaz történetet mesékre vál
toztatni, akkor az ilyennek — mint kívánja — teljék is 
benne kedve. De ha te, oh tudománykedvelő, ki minket 
ezen vállalatra ösztönöztél, a mi éjjélezésünkért és mun
kánkért hálás vagy, akkor visszatérünk nehány rövid szó
val ahhoz, mit már előbb rendbe hoztunk és meg fogjuk 
említeni, hogy az első történelemiróknak*) miként tetszett 
épen e tárgyakról írni; habár mi most meg nem mond
hatjuk, vájjon ezek az okiratok feltalálhatók-e a királyi le
véltárakban és miként változtatta kiki meg bármi okból 
is — tetszése szerint — a neveket, az elbeszéléseket és az 
időt és egyebet. De miként az általános történelem, részint 
valóval, részint valótlannal kezdődik, úgy az első teremtményt 
is nem első embernek, hanem királynak nevezik, idegen 
és jelentménytelen névvel illetik és neki 36.000 élet-évet tu
lajdonítanak. A patriárkhák számában és a vízözön meg
említésében Mózessel megegyeznek. Hasonlólag igazuk van 
a krónistáknak, midőn a vízözön után, de a toronyépítés 
előtt és Ksziszuthernek Örményországba haj okázása után, 
3 híres férfiút sorolnak; de már a nevek felcserélésében 
és sok más dologban hazudnak.2)

Most azonban örvendek azon, hogy jelen elbeszélé
seimét az én kedvelt és sok másnál3) igazabbat mondó 
berosusi Sybillávalձ) kezdhetem el. »A toronyépítés — 
mondja ez — és az emberi nem nyelvének megsokasítása 
előtt és Ksziszurthernek Örményországba haj ókázása után,

407—425 n. Chr. behandelte, mehr eine Materialiensammlung, als ein 
eigentliches Geschichtswerk. Photios (Patriarch von Constantinopel, 
starb 891 n. Chr.) hat uns einen Auszug daraus erhalten. Olympio- 
doros lebte am Hofe des Honorius und war ums Jahr 412 mit 
einer Sendung an den Hunnenkönig nach Ungarn betraut. Liibker, 
Seite 711.

։) Vibászán, krónista.
-) L. Özséb Chron. I. rész, 50 lap. 
;i) Más történelemirónál.
4) E Sybilla maga Berosus.

2
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Zeruán, Titán és Jápetosthe valának a föld fejedelmei 
kém úgy tetszik, hogy ezek Szem, Khám és Jáfet voltak.

»Alig osztották fel — mondja — maguk közt az 
egész földet1) már is a másik kettő felett a hatalmassá 
lett Zeruán gyakorolt uralmat, a kiről Zoroaster2) mágus 
a báktriaiak,3) az az a médok királya azt mondja, hogy 
ez volt eredete és atyja az isteneknek«... és még sok egye
bet mesélt el róla, melyeknek ismétlése reánk nézve al
kalmatlan.

Ne-.«

»De mihelyt zsarnokoskodni kezdett — mondja a 
Sybilla tovább — Tirán és Jápetosthe ellenszegültek neki 
és harczra ingerelték, mivel fiait akarta mindnyájok felett 
uralhatni. Ezen harczban — mondja a történelemiró — el
foglalta Titán, Zeruán birtokainak egy részét. Erre Aszd- 
ghig') nővérük rábeszélése véget vet a háborúnak. Most

l) Diézérkh, jelenti az egész földet és a rajta levő embereket. 
-) Az örményben: Zérátásd.
3) Questo passo conferma Г opinione della pin parte degli 

eruditi moderni, i quali fanno regnare Zoroastro ne’ Battri: sembra 
inoltre ehe questo Zoroastro sia quegli ehe dicesi contemporaneo 
di Nino e di Semiramide. Mon. Arm. Storia, pag. 19. (Lásd XVII. 
fejezetet).

՜1) Ászdlig névvel, mi az örményben csillagocskát jelent, ne
vezték az örmények Ven üst vagy Afroditét

Tengono perö come probabilissimo, che Г Iside degli Egizi 
non fosse altro ehe Г Asdlig о Asdelica armena: imperciocche 
öltre la somiglianza de’ nomi, si trova una somiglianza piu rile- 
vante nella storia di Asdlig, ed in quella d’ Iside riferita da Dio
doro Siculo (vol. 1. pag. 31.) e da Plutarco, ehe la dicono figlia 
di Saturno cioé di Noé, e di Rea, e ehe dopo la sua morte gli 
Egizi eredetien > che Г anima d’ Iside fosse andata ad abitare la 
luna. Mon. Arm. Storia, pag. 19.

Durch ausländischen Einflusz wurde Osiris zum Sonnengotte, 
Isis zur gehörnten Mondgöttin. Lübker, Reallexikon, Seite 480,

Olympiodoros bölcsész íratlan elbeszélései szerint Ászdghig 
leánya volt Ksziszuther hajökészitőnek, az az Noénak és nővére 
Zeruán, Titán és Jápetosthenek, az az Szem, Khám és Jáfetnek. 
Továbbá Ászdghig egy pogány istennő volt, ki örményül Ánáhid- 
nak és görögül Aphroditének neveztetik. Mechithár, örmény szótár, 
245 lap.
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megnyugodnak Zeruán uralkodásában; de esküvéssel foga
dott kölcsönös egyességre lépnek, hogy minden fiúgyer
meket, kiket fog nemzeni, megölnek, hogy ivadékai által 
is ne uralkodjon felettük. Ezért a Titánok közül erős fér
fiakat állítanak ennek asszonyai mellé, kik őrködjenek azok 
szülöttei felett. Miután ezek két fiút — hogy a szerződési 
esküt megtartsák — megöltek, a jövőre nézve nővérük 
Aszghig, Zeruán feleségeinek azt az ajánlatot teszi, hogy 
beszéljék rá a Titánokat, hogy a többi fiúkat mentsék meg 
és élve küldjék el nyugat felé azon hegyre, melyet Titz- 
éngetz-nek1) neveztek és írtak, mely ma Olympusnak hivatik

Tartsák bár ezt mesebeszédnek vagy igaznak, — én 
úgy vagyok meggyőződve, hogy ebben sok igaz vagyon. 
Mert a Cyprus szigetén levő Constancia város püspöke Epi- 
phanius2) is az eretnekség megczáfolásában, midőn igyekszik 
bebizonyítani, hogy Isten igaz és igazságos ítéleteiben, a 
hét nemzetségnek Izrael fiai által történt elpusztítására vo
natkozólag ezeket mondja: » isten igazságosan pusztította 
el ama népeket Izrael fiai tekintete elől; mert ezen föld
birtok a Szem fiainak jutott osztályrészül, de Khám erő
szakkal azt birtokába ejtette. Mivel pedig Isten védi az 
esküvel erősített egyesség jogait, Khám nemzetségét meg- 
lakoltatta, midőn tőlük Szem örökségét visszavette.«

A Titánok- és Rápháimokról3) a Szentirás is tesz 
említést. Azonban el kell nekünk ismételnünk nehány írat
lan régi elbeszélést, habár igen röviden is, a melyeket régen 
a görög tudósok egymás között elbeszélték, és melyek hoz
zánk Gorgi4) és Banán nevüek és még egy harmadik ál

lj Örmény összetett szó, jelentése az istenektől vetett, hányt,

2) L. Sz. Epiphán, I. 704 1. Köln (Colonia) 1682.
3) Ráfaimok (óriások) az óriások nemzetségének neve, kik 

a kánániták földjén laktak és Ráfá (jelentése : óriás) nevű óriástól vet
tek nevet. Deuteronomium, 2. 11 és 3 r. 11. Genesis 15 r. 20.

4) Öltre il celebre sofista Gorgia che vivea nel 400 av. G. C. 
ci é noto un solo storico di questo nome, che secondo Ateneo, 
serisse una storia degli Ateniesi. — Quanto a David, alcím i credono 
ehe sia Davidde il filosoto soprannominato dagli Armeni 1’ Invit to,

.«

kitett.

2*
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tál, kinek neve Dávid, jutottak el. Ezeknek egyike, ki a 
bölcsészeiben jártas volt, így szólott: »Oh öregek, midőn 
a bölcsészetet tanulmányozva Görögországban tartózkodtam, 
bizonyos napon a bölcs és tanult férfiak közt a beszéd 
tárgyát a népek földrajza és elkülönődése képezte. Némelyek 
így, mások másképen idéztek a könyvekből. De közülök 
a legderekabb,') egy Olympiodorus nevű, így szólott: 
,Elbeszélek nektek — mondja 
útján hozzánk jutott elbeszéléseket, melyeket sok paraszt 
még most is ismétel. Van egy könyv Ksziszutherről és fiai
ról, mely most sehol meg nem található, a melyben — 
mint mondják — ilyen szakasz vagyon :

Ksziszuthernek Armeniába haj okázása és a száraz
földre való kiszállása után — mondja (a könyv) — elmegy fiai 
közül egy Szim nevű éjszaknyugatra az ország megvizs
gálása végett; miután egy kiterjedt hegy alatt Assyria felé 
haladt, folyók mentén egy kis rónaságra bukkant; két hó
napig vesztegelt a folyó mellett; a hegyet elnevezi nevé
ről Szimnek és délkelet felé visszatér oda, a honnan jött 
volt. De ifjabb fiai közül egy Dárpán nevű 30 fia- és 15 
leányával és ezek férjeivel elválik apjától és letelepszik ott 
ugyanazon folyó partján, ki nevéről elnevezi a tartományt 
Dáron-nak") és a helynek nevét, a hol letelepedett Tzé- 
ronkh-nak; Q mert itt kezdettek fiai tőle legelőször elválni.

le nem írt hagyomány

e dai Greci il F i 1 о t c o, il quale era uno de’ primi condiscepoli 
del Corcnese, quanturque non esista ora niuna storica composi- 
zione in suo nome. Mon. Arm. Storia, pag. 21.

v) Legalaposabb.
ձ) Questa rinomata provincia dell’ Armenia viene mentovata 

anche da Tacito, libro XIV. cap. XXIV., che la nomina Tauran- 
tium, Taurannitium, Tauramnitium : il Cellario vorrebbe t rar re 1’ 
origine di questa voce da Tauri amnis, quasi irrigata dal fiume 
Tauro; ma oltreché i Romani non usavano mai cangiare i nomi 
propri dell’ Armenia, gli Armeni pretendono ehe anzi il monte 
Tauro fu cosi chiamato dal nome della famosa contrada. (Az
örmények azt állítják, hogy inkább a Taurus hegy nyert ama hí
res tartománytól — Dáron — nevezetet). Mon. Arm. Storia, pag. 22.

:í) Théronkh ff/ւոն// örmény szó: elválás, elszéledés, dispersio; 
tzérujém elvál, elszéled igéből.
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Azután — mondják — a bákriaiak tartományának hatá
rai felé fordult; itt azonban csak rövid napokig lakott. Fiai 
közül egyik e helyütt maradt; mert a keleti tájak Szim 
Zeruán-nak') és a tartomány még mindig Záruánt-nak ne
veztetik. Igen gyakran mondogatják ezt2) Arám öreg iva
dékai ?l) a czimbalom zöngéje, a dal hangja mellett és 
táncz közben emlékezetből.« Azzal, hogy ezen elbeszélések 
valók, vagy hamisak, nem törődöm. De hogy mind azt meg
tudjad, a mi a hír-hagyományban és könyvekben találtatik, 
— általveszek mindent e munkába, a miből kiismerheted 
irántad való érzületem őszinteségét.

7-

Rövid bebizonyítása annak, hogy a külső ivóknál említett Bel 
az isteni irat szerint valósággal Nemrod.

Beiről, ki alatt élt elődünk Háik, sokan különféle dol
gokat beszélnek; én pedig azt mondom, hogy az úgyne
vezett Kronosz és Bel — Nemrod-ot4) tesz, a mennyiben 
az egyptomiak Mózessel egyezőleg Hephesztoszt, °) a Napot, 
Kronoszt, — a mely Khámmal azonos, Khust, Nemrod-ot 
felsorolják, de Mesztráim-ot kihagyják. Mert azt mondják, 
hogy Hephesztosz volt első emberük és a tűz feltalálója.

És miért ez a tűznek feltalálója? és miért mondják, 
hogy Prometheus a tűzet az istenektől rabolta el és azt

л1) Záruánt (Zarevánt) Perzsa-Örményország kerületeinek 
egyike, mely Zeruán, Ksziszuther fia nevéről neveztetett így, ki e 
tájakon lakott. Mechithár, örmény szótár 277 1.

Pliniusnál Zoaranda vagy Zuroanda név alatt fordul elő. (VI. 
cap. XXVII.)

ճ) a néphagyományt 
:i) Az örmények.
4) Choreneivel megegyeznek Özséb, Sz. Jeromos, Sz. Ágoston 

és mások, kik azt mondják, hogy Bel volt a Szentirás Nemrodja. 
Macrobius azt állítja, hogy az, kit a görögök Kronosz, a latinok 
Saturnus név alatt imádtak, Nap nevezet alatt a chaldae alaknál Bel 
vagy Baal volt. Mon. Arm. Storia, pag. 23.

•r’) Hephaistos, * Ηιραιοτος, Vulcanus.
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az embereknek ajándékozta? Ez képbeszéd; de munkám 
rendje úgy hozza magával, hogy erről ne szóljak.

Az egyptomi uralkodóházak sora és az uralkodás
ban való következés, a Pásztorok1) uralkodó családjától 
kezdve Hephesztoszig arról tanúskodik, hogy ezekkel meg
egyezik a hebraeusok dynastiája, kezdve a számítást József 
korától fel Szem-, Khám- és Jáfetig.

De erről ennyi elég! Mert ha én arra törekednék, 
hogy mind azt, a mi a toronyépítés óta korunkig történt, 
tudomásodra hozzam, mikor fognék vágyakodásod tárgyához, 
történelmünk elbeszéléséhez jutni, főleg mivel jelen mun
kám hosszú, a halandónak ideje pedig rövid és bizonyta
lan ! És most történelmünk kezdetén megmutatom neked, 
hogy azt honnan és. mikép származtatom.

8.

Ki és hol találta meg ezeket az elbeszéléseket?

Nagy Arság a perzsák és párthusok királya, ki nem
zetségére nézve párthus, — mint mondják — fellázadván 
a máczedonok ellen, egész Kelet és Assyria uralkodója 
lett. Antiochus királyt Ninivében megölte és az egész föld
kerekségét meghódította. Örményország királyszékét fivé
rének Válárságnak adományozta; mert csak ily módon 
hitte saját uralmát szilárd-biztosnak. Fővárosúl adja neki 
Medzpin-tճ) és országképen elkülöníti számára nyugati As-

’) Herodot leírja a mezzagetakat, vagyis nagy szittyákat, 
kik a régiség felett vitatkoztak az egyptomiakkal; sőt az egypto- 
miaktól még földjüket is elfoglalták: úgy hogy nem kételkedhetni 
rajta, mi kép a pásztorok scythák voltak. . . A hyksos név, melyet 
a történetíró a pásztoroknak ad, keleties kiejtéssel, a scythák ter
mészetes schotz nevét foglalja magában és a Hik, Háik nevet mai 
napig is a Kaukasus egyik legszebb népe: az ör
mények hordják. Diodor a scythákat egyenesen Armeniába 
és Ibériába (Georgia) viszi ki. Cantu, I. köt. 204 lap.

2) Medzpin város Mesopotamiában, mely Nisibi-nek is neveztetik.
Nisibis, Νί<ηβις, die grosse u. volkreiche Haupstadt der Pro

vinz Mygdonios in Mesopotamien am Flusze Mygdonios, 37 Mill.
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Syria egy részét, Palaestinát, Ázsiát, a földközi tartományokat 
mind ég Thetáliát1) a pontusi tengertől azon helyig, hol 
a Kaukasus a nyugati tengerbe vész el; továbbá Áterbá- 
dágán-t2) és egyebet »annyit — mondja Válársáknak — mennyit 
szándékod és vitézséged elválasztanak; mert a bátrak or
szágainak határai fegyvereik; a mennyit ezek elkülönítenek, 
annyival bírnak azok.«

Miután Válársák haderejét nagyszerűen rendezte és 
királyságát megszilárdította, kedve kerekedett megtudni, 
hogy kik és milyen módon uralkodtak koráig Örmény- 
ország felett és vájjon vitéz vagy félénk eldődök helyét 
foglalja el. És miután talált egy assyr eredetű férfiút: a 
chaldaeai és görög irodalomban alapos jártassággal bíró Ká- 
tinai Már Ábágzt3)— ezt bátyja-, Ársághoz küldi méltó aján
dékkal, 4) hogy a királyi levéltárt nyissa fel számára... és neki 
következő szövegű levelet irt:

südöstlich von Tigranokerta (Tac. ann, 15, 5.) eine Niederlage 
für die Waaren des Orients. Unter der makedonischen Herrschaft 
hiesz sie auch 3Avnoyfin η Μν/δοηκη (Plut. Luc. 32). Jetzt der 
Flecken Nisib. Lübker, Seite 686.

l) Habár ez alatt közönségesen a görögországi Thessaliát (at- 
ticai kiejtéssel Thettalia) értik, mégis vannak más örmény törté- 
nelemirók, kik azt mondják, hogy e nevezet alatt régi Törökország 
(Tartana) egy részét kell érteni.

2) Háterpájicsán nak is nevezik; törökül Elládul dsebel, vagy 
Azerbedsán, Nagy-Örményország keleti részén fekvő terjedelmes 
tartomány.

8) Kátina Assyriának egyik városa volt; miért is az iró helyes 
neve ez: Kátinai Már Ihász. Mechithár szótára 314. lapján mondja 
hogy »Már Ibász Kátiná régi történelem iró, Assyria Kátiná városából 
való (Er hin bádmics vömén i Gádináh áváne ászorotz).« Magyarul 
közönségesen (de hibásan) Már Ibász Kátinának hívják ; Choreneinél 
Már Abász Kátiná ; némelyek a két első szót össze is írják így: Már- 
ibász Katina. — Már syr nyelven urat jelent. Már = Monsieur, 
Ehrentitel der Vornehmen und Gelehrten mondja dr. Pettermann. 
Ezek szerint írónk neve magyarul ez: Kátinai Ibász úr. L. a sza- 
mosújvári gymnasium VII. tudósítványában (188 tanév) ilyen 
czímű értekezésemet; »Kátinai Már Ibász és Chorenei Mózes.«

4) Az örményben: éndzáh, adomány, melylyel a kisebb állás
ban levő az előkelőnek kedveskedik.
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9·

Válársák-, az örmények királyának levele, nagy Arsák-, a 
perzsák királyához.

»Arsák, a föld és tenger királya, a kinek személye és 
képe olyan, mint a mi isteneinké, kinek, j"óléte és szeren
cséje nagyobb minden királyénál és szellemnagysága ak
kora, mint az ég a föld felett; — Válársák öcséd és fegy
vertársad, ki általad tétetett az örmények királyává, egész
séget és győzedelmet kíván neked.

Mivel tőled azt a parancsot kaptam, hogy vitézség- és 
bölcseségre törekedjek, ellene intésednek hanyagul soha 
sem tettem, hanem ügyelettel gondoskodtam mind-árról, 
a mi erőm- és észtehetségemtől kitelt. És mivel most 
királyságom gondosságodnak általa jól van rendezve, el
határoztam magamat kikutatni: hogy előttem kik uralkod
tak Örményországban és honnan származnak a helytartó
ságok, melyek most léteznek. Mert itt sem a törvény nem 
volt ismeretes, sem a pogánytemplomok tisztelete; az sincs 
tudva, hogy az ország fejedelmei közül ki az első és ki 
az utolsó és sok minden egyéb, a minek rendesnek kel
lene lennie, az mind zavaros és rendetlen.

Azért kérem Fölségedet, nyittasd fel a királyi levéltárt 
azon férfiú előtt, ki dicső Fenségedhez megy, hogy öcséd 
vágyakodásának tárgyát megtalálván a bizonyost hozza el 
mielőbb. Jól tudom, hogy kedvtelésem, mely akaratom si
keres teljesüléséből ered, neked örömet szerez. Üdvöz légy 
hős! ki az istenek1) között lakozol.«

A mint nagy Arsák Már Ábász Kátina kezeiből a le
velet általvette, szives örömest megparancsolja, hogy a 
»ninivei« királyi levéltárt rakják egészenճ) elejébe, egy
szersmind megörvendez azon, hogy fivére, kinek birodal
mának felét adományozta, ilyen3) gondolattal bír. És a

’) Halhatatlanok. 
'ձ) Egy helyre.
3) Nemes.
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míg ez minden könyvet általvizsgált, talál egy görög iratú 
könyvet, melynek, mint mondja, következő volt a czíme:

Ä könyv kezdete.
»Ez a könyv Sándor ’) parancsára a eh áld nyelvből 

fordittatott görögre és tartalmazza a régiek eredetét és az 
eldődök történetét.«

A könyvnek kezdete — mondja Már Abász — szól 
Zeruán, Titán és Jápetoszthe-ról; ebben ezen fejedelmi csa
ládból származott minden hírneves férfiú rendben, mindenik 
a maga helyén, sok esztendőre van sorolva.

Már Ábász Kátiná ebből a könyvből csak a nemze
tünkre vonatkozó igaz történelmet szedte ki és azt görög 
ésassyr betűkkel leírva, Válársák királyhoz viszi Medzpin-be. 
Miután a szép, íj lövésben jártas férfiú, az ékesszóló és eszes 
Válársák azt átvette, ezen elsőnek tartott kincsét nagy 
gonddal — megőrzés végett — palotájába tette le és abból 
egy részt oszlopra vésetett. Mivel ezen könyv által az ese
mények rende bizonyosan átjött hozzánk, kielégítem kérdez- 
kedő kívánságodat, midőn abhól merítem a mi nemzeti 
szátrápaságainkat a chaldaeusok Szárdánápál-jáig2) és még 
tovább. Már Abász könyvében a történelem így kezdődik:

»Rémitőek és jelentősek voltak az istenek3) közül az 
elsők, a világ legnagyobb javainak, a világ kezdetének és 
a népszaporodásnak okozói. Ezek közül váltak ki családjai 
a rettentő, testes és szörnyű óriásoknak, kik haragjukban 
a toronyépítés gonosz gondolatát foganták és szülték s 
már-már befejezték a mívet, midőn egy nagy, isteni szél, 
melyet az istenek haragja fútt, szétrombolta azt — és az 
istenek az embereket, a mennyiben mindegyiknek egymás

') Nagy Sándor, a maczedonok királya.
'-) Sardanapal — Assar-Haddan-Pal, az az Assur úr,\ Pál (Bál) 

fia. Cantu I. köt. 392 lap. Assar-Haddan-Pál nem egyéb, mint a 
fejedelmi névnek háromszoros hangoztatása e szavakkal: Czár, Dán 
(úr) és Bál (Isten). Cantu-Somogyi, 1, k. 393 lap.

3) Az istenek örményül: tikli cshászduádznjér.
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előtt érthetetlen nyelvet adtak, zsivaj- és zavarba hozták. 
Ezen emberek egyike volt Jáfet utóda, a hírneves és vi
téz kormányzó, az izmos és jó íjász Háik.« l)

De az elbeszélés ezen módját megszüntetjük, mert 
nem czélunk a történelmet egészletben megírni, hanem 
arra törekszünk, hogy eleinket és honi őseinket előhozzuk. 
Azért ezt a könyvet követve mondjuk: Jápetoszthe, Merőd, 
Szirat, Tháglát, az az: Jáfet Gomer, Tirász, Torgom.2) 
Ezután ugyanaz a krön ista2) továbbmenve mondja: Háik, 
Armenág és a többiek sorban, a kikről már fentebb szólék.

io

Háik lázadásáról.

»Ez a Háik — mondja4) —ki kedves, szép, terme
tes, fürtös hajú, vidor szemű és izmos volt; ez, ki az óriások 
között erős, híres és ellenfele volt mindazoknak, kik ke
züket felemelék, hogy egyedül uralkodjanak minden óriás 
és hős felett; ez, midőn az emberiség széles e nagy vi
lágon már elterjedt, az erőszakos és fölötte erős óriások 
nagy tömege közül merészen fellázadt Bel zsarnoksága 
ellen. Mert minden egyes vérengző férfiú gerelyét5) 
embertársa oldalába szúrván igyekezett mások felett ural-

') Haik, quartus a Japheto, et filius Thorgorni, nepos Thirasi, 
pronepos Gameri, abnepos autem ipsius Japheti fuit. De hoc Haico 
Haicanae gentis (örmény nemzet) Conditore eleganter Patriarcha 
Nierses in historia nationis suae, Rhythmice conscripta canit. (V. 
Joh. Joachimi Schröder! Thesaurus linguae armenicae, Amstelo- 
dami, MDCCXI) :
Ajl Thorkomah ez Máik dzénjál,
Ногте jév Háikh mékh ánvánjál,
Hásdárágin min szá jéghjál.

ճ) Mózes I.K. io r. 3.: Togormá.
3) Már Ábász Katina.
4) Már Abász.
5) Régi fegyver-nem, mely némileg a nyárshoz hasonló szuró- 

eszközből állott; örményül: szúr տսր; vesd össze a magyar szúr 
igével.

Sed Thorgom Haicum genuit, 
A quo et Haicani nos vocamur, 
Ad turrim hic quoque adfuit.
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kodni; a mikor is a szerencse Beinek kedvezett: az egész 
földet bitorolta. M De mivel Háik Beinek nem akar en
gedelmeskedni, Ármenág fiának Babylonban történt nem
zése után az Ararátd) földjére, mely éjszak felé fekszik, 
ment el fiai-, leányai- és fiai fiaival, eztán mintegy 300 erős 
férfiúval, a szolgákkal, a hozzá csatlakozott idegenekkel és 
minden vagyonával együtt. Itt letelepszik egy hegy alján, 
egy völgyben, a hol előbb néhány elszéledt és letelepedett 
ember lakott. Miután Háik ezeket meghódoltatta. lakóházat 
épít a birtokon és örökségképen Ármenág fia-, Kádmо sznak 
adja.« Ezt igazolják a régi le nem irt és már elmondott 
történelmi elbeszélések.

»0 maga — mondja — többi kíséretével éjszak-nyu
gatra megy és megállapodik s) egy fönsíkon, melynek ne
vét Hárkh-nak4) nevezi; ugyanis itt laktak a Thorgom 
ház atyái. Aztán épít egy falut is és saját nevéről Háiká- 
sen-nek5) nevezi.« A történelem itt még azt is említi,

J) Párnánál, unél, usurpare, mit Unrecht an sich bringen.
2) A zsidók Örményországnak Ararát nevet adtak, mint p. 

»Es megállapodék a bárka Ararát hegységén.« Mos. 8. 4. Ó és 
új szövetségi Szentirás. Eger, ] 862. — A latin és syr fordítások 
itt, valamint más helyütt is az Ararát helyett, ennek jelentését Ar- 
meniát (Örményország) teszik.

Die Hochebene des mittlern Araxeslaufes am Fasse des M as is 
(az Ararát hegy örmény neve) trug selbst seit ältester Zeit den 
Namen Airarat (so bei den armenischen Autoren, d. i Ebene der 
Arier), im A. T. Ararat, unter welchem Namen ein von dem as
syrischen abhängiges Reich schon um 600 v. Chr. erwähnt wird, 
ln dieser Bedeutung 2 Kön. I7, 37 les. 37, 38. Jerem 51, 27. 
auch in der Erzählung von der Fluth, t, Mos. 8, 4, steht im hebr. 
Texte: die Berge von Ararat, so dass Ararat als Landesname zu 
verstehen ist; erst von den Europäern wurde der Name geradezu 
auf den Berg Masis übertragen, ein Gebrauch, den die Einheimi
schen nicht kennen. Historisch-geograph. Atlas, von Kiepert, Seite 9.

;t) Káh pénáge, jön és lakozik.
4) Örmény szó, jelentése: atyák, patres.
5) En duplex Haicanae linguae monumentum antiquissimum ! 

Հսղւքյ Harkh rnini, provincia est Armeniae majorisin hanc usque diem 
sic apellata, et sen frequentissimum vocabulum Armenorum etiam 
vulgo adhuc notum, structruam, aedificium significans. Schöder 13 1.
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hogy : »Ezen völgy déli oldalán egy széleslábú hegy mellett 
kevés számú, a hősöknek önként meghódolt ember lakott.« 
Ezt is igazolja az íratlan történelem, a melyről már szó- 
lottunk.

II.

Bel harcza és halála.

Történelmét tovább folytatva mondja:1) »Miután Bel 
a titán, uralmat gyakorolt mindenki felett, fiai közül egyet 
hűséges férfiakkal éjszak felé Háik-hoz küld, hogy ez — 
miután meghódolásra kényszerittetett — éljen békességben. 
»Lakásom —mondja — fagy és jég között; de felhevűlök 
és meglágyítom felfuvalkodott magadviseletének fagyos hi
degét; vagy hódolj meg és lakozzál békés csendességben 
országomban ott, hol csak tetszik neked 
ményen felelve Bel hírnökét elbocsátá. A követ visszatért 
Babylonba.

A mint erejét összegyűjtötte Bel, a titán, egy nagy 
gyalog hadsereggel Idáik ellen indult és eljutott éjszakon 
Ararát földjére, Kádmosz házának közelébe. Kádmősz elfut 
Háik-hoz, és jó futárokat küld maga előtt előre. »Tudd meg, 
oh legnagyobbika a hősöknek, hogy Bel feléd irányozza 
lépteit és ellened jön halhatatlan vitézekkel, termetes óri
ásokkal, erős harczosokkal. Midőn meghallottam, hogy 
közeledik házamhoz, elfutottam és íme jövök nagy siet
séggel. Te pedig siirgetősen gondolkodjál arrról, hogy 
mitevő légy.«

Bel sietve sietett hadserege vakmerő, óriási erejével, 
mint a lejtőről lerohanó folyam, Háik lakásának határát 
elérni, mivel bízott erős harczosai szive- és testébenճ). 
Azonban az ovatos és okos, a göndör hajú és vidám te
kintetű óriás; Háik hamarjában összegyűjti fiait és uno
káit, kik ugyan kevés számmal voltak, de mindannyi vitéz

լ) Már Ábász.
ճ) Vitézsége- és erejében.

De Háik ke- -«.
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és az íj lövésben jártas férfiú — és más alattvalóit és velők 
elérkezik egy tó partjához, melynek vize sós és melyben 
apró halak voltak'). És miután katonáit összehívta, így 
szólott hozzájok: »Annak idejében, midőn Bel hadserege 
ellen fogunk elindulni, igyekezzünk közeledni a helyhez, a 
hol Bel lesz vitéz harczosaitól környezve; vagy meghalunk 
és háznépünk Bel szolgaságába esik, vagy kezeink erejét 
megmutatjuk nekik és seregüket szétszórván kivívjuk a 
győzelmet.«

Es így az egész térségen keresztül haladva magas 
hegyek környezte síksághoz érkeznek; a folyóvíz jobbján 
egy keskeny hely mellett fekvő halmon megállapodnak. 
Midőn tekintetüket felemelték, feltűnt előttük Bel támadó 
seregének rendetlen tömege, mely merész-bátrán az egész 
térségen elszéledt. Azalatt Bel a viz balpartján egy magas
laton — mintegy őrhelyen — nyugodtan állott, mert bízott 
erős hadseregében. Háik felismeré a hadrakész sereg kivá
lasztott és fegyverzett katonákból álló csapatját, melylyel 
Bel épen tábora elébe érkezett. Közte és az ő serge között, 
nagy köz-út volt. Kifestett farkkal ellátott vas sisakot viselt, 
hátára és mellére réz pánczélt, karjaira és lábszáraira ol
talmat tett, derekát beövezte, balról kétélű pallos, jobb 
kezében hatalmas lándzsa, baljában ép paizs; jobbról és 
balról, a derékhad. Midőn Háik meglátá a Titánt egészen föl
fegyverkezve és jobbján- balján kiválasztott férfiakat, Arme- 
nágot ennek két fivérével együtt jobbjára állítja és Kád- 
moszt, meg az ő maga fiai közül még más kettőt baljára; 
mert ezek az íjlövésben és a kardforgatásban jártas férfiak 
voltak. Ö maga az élére áll; és a támadó serget maga 
mögött háromszög alakban állítja fel és lassan előre indítja.

Midőn az óriások mindkét oldalról egymáshoz értek 
és egymást megtámadták, iszonyatos viszhang támadt a

x) Ez a tó régen Peznuni tónak neveztetett, később Ághtámár 
vagy Ván-tó (lago de Peznuni, lago d’ Aghtamar о di Van) neve
zetet nyert; ebben tenyészik a halnak egy neme, melyet a parti 
lakók dárech-nek neveznek. Lásd V. Jaubert, Voyage en Arménie,
138, 139 lap.
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földön ; dühös rohamuk kölcsönösen leverő rémületet oko
zott. Nem kevés óriási férfiú — a fegyver élétől találva — 
hullott el mind két részről a földre. De azért a harcz 
mind két részről eldöntetlen maradt. Ezt a reményieden 
és bizonytalan kimenetelt látván megijedt a titánok királya, 
visszahúzódott ugyanazon dombra, melyről lejött; mert, 
úgy gondolkozott, hogy védelmet keres a hadsereg között, 
míg egész tábora elérkezik, hogy homlokvonalát újra 
helyreállíthassa. Midőn ezt az íj as Háik észreveszi, előre 
rohanva a király közelébe érkezik, megfeszíti erősen és 
teljesen íját és egy háromágú nyilat repit annak melle
in ezébe ; a hegyes nyíl a hátán keresztültör és a földre 
esik. így pusztult el a gőgös titán földre leterítve — és kiadja 
lelkét. Midőn serge ezen fölötte nagy vitézkedést látta úgy 
elfutott, hogy senki sem tért vissza. De erről ennyi elég!

Az ütközet helyét beépíti épületekkel és azt a harczi 
győzedelem emlékére Háikhnak nevezi. Ezért neveztetik 
ez a kerület most is »Hájotz-czor-nak« l). A halmot, a 
hol Bel vitéz harczosaival elesett, Háik Kjérézmánnak ( sír, 
temető, Grab) nevezé, a melyet most is Kjérézmánkhnak (kh 
többes rag) neveznek. Bel bebalzsamozott holttestét— mondja 
,Már Abász — Háik, Hárkh-ba parancsolta vitetni és magas 
fekvésű helyen feleségei és gyermekei láttára eltemettette. 
Országunk is, elődünk Háik nevéről, Háikh nevet visel.

12.

A Háiktól származott népek és nemzetségek és ezek mind
egyikének tettei.

Azután még sokat elmond a könyv; de én abból 
csak azt fogom elősorolni, a mi gyűjteményem számára 
szükséges.

Azon események után — mondja — Háik visszatér előbbi 
lakóhelyére és a hadi zsákmány nagy részét Kádmosz uno-

։) Hájotz-czor örmény szó: Thal der Armenier, valle degli 
Armeni, örmények völgye.
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kaja- és háznépe közül sok más nevezetes férfiúnak adja 
ajándékul. Megparancsolja Kádmosznak, hogy lakóhelyét: 
első házát tartsa meg, ő pedig tovább megy és megálla- 
pódik a Hárkh-nak nevezett helyen ... Evek múlva, mint 
feljebb mondám, Ármenág-ot') nemzé Babylonban ; ezután 
nem kevé$ év múltával meghal, és az egész nemzet gon
dozását fia- Ármenágra hagyja.

Ez két fivérét Chor-t és Mánávázt egész kiséretökkel együtt 
és Mánáváz fiát Páz-t az úgynevezett Hárkh-ban hagyja; 
kik közül Mánáváz Hárkh-ot kapja örökül, fia Páz pedig 
éjszak-nyugaton a sós tenger vidékét, ki a kerületet és a 
tengert is saját nevéről nevezi el.2) Mondják, hogy ezektől 
származtak a Mánávázián, Péznuni és Vortuninak nevezett 
szátrápcsaládok,:i) melyek — mint mondják — itt a sz. 
Tiridát után bekövetkezett harczokban elpusztultak. De 
Chor éjszak tájain szaporodik és felépíti városát; tőle veszi 
eredetét — mint mondják — a vitéz és hírneves férfiak : 
a Chorchoruniak szátrápcsaládja. A Chorchoruniak mai na
pig is jelentékenyek.

Ármenág az egész sokaságot magához véve éjszak
keletre fordul és ideérkezve egy, magas hegyektől környe
zett mély völgybe száll le, hol csevegő folyó folyik nyu
gatról a közép felé tova és a keleti térség, mintegy kiter
jesztve, nagy hosszúságban terűi el a napkeleti oldal felé ; 
a hegyek tövében sok tiszta forrás fakad, melyek csendes 
folyókká egyesülve a hegylejtők mellett és a síkság szélein 
elfolynak. E folyók a növésben levő leányokhoz hasonlíta
nak. A déli napra néző, hólepte tetővel bíró hegy, mely 
mintha a földből nőtt volna ki és a melyet — mint egy valaki,

Ármenág diminutive» Masculus dicitur ab Áj г : Vir instrum, 
árámp, quod corporis vel animi dotibus Patre minor fuerit. Schrö
der, pag. 14.

ճ) A kerületet Peznunikh- es a tengert (tót) Peznuni tenger
nek (tónak) nevezi el.

a) Helytartó, tartományfő, tartománykormányzó, örményül: 
náhábiéduthiun, nácháráruthiun.
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a mieinkek közül, monda — egy gyors-lábú, környülövezett 
férfiú három nap alatt alig kerül meg, lassan-lassan csúcsba 
megy át; valóban vén hegy a fiatal hegyek között. Midőn 
Armenág itt e térés síkságon lakozék, a síkság egy részét 
az éjszaki oldalon beépíté és ugyanazon oldalon a hegy 
tövét is és a hegyet elnevező nevével egyezőleg Árakádz- 
nak *) és birtokait Vödén Árákádzu-nak lArákádz aljának.)ճ)

De valami csodálatost3) beszél el a történelemiró; sok 
helyen — mondja — találtak nehány embert, kik orszá
gunkban elszórtan laktak a mi nemzetünk eldődének : Idáik
nak ide jövetele előtt.

Ez az Armenág évek múlva Ármájiszt nemzé és azu
tán csak sok esztendőre halt meg. Fia Armájisz4) lakó-há
zat épít magának a folyó partján egy dombon és elnevezé 
azt nevéről, Ármávir-nak, a folyót pedig unokája Árászd-

*) Armenág aedificium in monte quodam versus septentrionem 
exstruxit, ipsi convenienter nomini suo dictum Arakadz, i, e. лгте- 
naci habitacio, decerpto (u,,) ex Armenág, ákádz {աղած) autem 
Participio ab (ադանիլ) ákánil habitare, diversari, manere. Schröder.

2) Circumjacentia loca vocavit pedem i. e. radices montis Ara
kadz. Sehr.

3) Osservisi in questo passo, come pure al cap. X, che 
il Corenese maravigliandosi del non piccol numero degli abitanti 
nell’ Armenia avanti il ritorno d’ Aico da Babilónia, conferma 
la probabilissima asserzione di colono ehe dicono esser rimasta una 
parte de’ posteri di Noé in quel paese, né partitisi per Sennaar, 
e partecipi alia costruzione delta torre. V. Le Antichita dell' Ar
menia, ediz. arm. t. 1. p 306. Mon. Arm, Storia, pag. 37. (E he
lyen, valamint a 10 fejezetben azt látjuk, hogy Chorenei csodál
kozik azon, hogy midőn Piáik Babylonból visszatért Armeniába, itt 
nem csekély számú lakosra talált; ez azon valószínű állítást erősíti 
meg, mely azt mondja, hogy Noé utódainak egy része e tartomány
ban maradt — és nem ment el Sennaarra és nem vett részt a 
torony- építésben,)

4) Արտմւսյիս (Árámaisz) filius Armenaci, sic dictus ex 
(ajr) et ( սսՈսյիս) ámájisz: vir deserti hujus, suam habitationis do
mum posuit supra rivum aliquem ad ripam fluvii, quam juxta no
men suum vocavit Armavir i. e. (1ԱրաւՈսյիւփ իր) Ármájíszi ir, Ar- 
tnajisi opus. E város Ármájisztól kezdve Válársákig, ki Medzpin- 
ben lakott, az örmény királyok székvárosa volt.
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ról Jérászch-nak. !) — A sok gyermeket nemző és nagy
ehető Sára*) fiát elküldi egész kíséretével egy közelső, 
termékeny, jó, az Árakádz-nak nevezett hegy éjszaki oldala 
mellett elterülő térségre... Mondják, hogy ennek nevéről 
nevezte el a tartományt Sirák-nak. Ezért is igazoltnak 
látszik ezen közmondás, mely a falusiak közt használtaik: 
»Ha tiéd a Sárá torka — mondják — akkor nem a miénk 
Sirág éléskamarája.«3) Ez az Armáisz évek múlva nemzi 
fiát Ámásziá-t, ezután csak évek múltán halt el.

Amászia, ki Ármávir-ben lakott, évek múlva nemzi 
Kéghám-ot4) és Kéghám után a vitéz Phároch-ot,5) és 
Czolág-ot.,;) Ezeknek nemzése után átkel a folyón, közel 
a déli hegyhez és ott a hegytöve völgyeiben nagy költ
séggel két házat épít; az egyiket a keleti oldal felé, közel 
azon források eredetéhez, melyek a hegy aljában fakadnak; 
a másikat amattól nyugatra oly távolságra, melyet egy 
gyalogos férfi nyáron fél nap alatt megtehet. És ezeket 
örökül két fiának: a vitéz Phárochnak és a vidor Czolág- 
nak adá; ezeknek neveiről, kik itt laktak, neveztettek el e 
helyek: Phárochról Pháráchod-nak és Czholág-ról Cholágérd- 
nek. A hegyet Amászia7) nevéről Mászisz-nak nevezi; ő maga 
visszatért Armávirbe, azután kevés évig élt még és meghalt.

i) Fluvium Երասխ vocavit, uti accolis armenis adhuc audit: 
Jérászdá ách, Jerasti munitio ( ախ-г.ch enim pessulum, vecten, oc
clusionem et munitionem significat), quia rapido suo cursu hostibus 
ejus transitum intercludebat. Graeci, symphonis literis destituti hunc 
fluvium Αρά'ξην (Araxes) vocarunt. Némelyek az egyházi atyák kö
zül azt mondják, hogy a paradicsom négy folyójának egyike (Gihon) 
ez volt; törökül: Arász szuju. Schröder.

ճ) Filius ejus (Armajisi) fuit Sara, a quo dicta provintia Sirag, 
omnum fertilissima, unde proverbium: Licet Sarajo guttur sit, nos
trae Siracae non sunt horrea. Siráji vorgorn e, mjér Sirágáh ám- 
párkhn cshén.

3) Éléskamra örményül: ámbár v. ö. hambár.
4) Kéghám i. e. ԳԱղ w (kégh ám[énájn]) pulchritudo omnis. 

Schröder. 15.
5) Phároch: Glorioso, glorreich, dicső, hires.
(՛) Czholág : oculo micans, Risplendente, Fényes.
7) Ab hoc nomen accepit celebris in provincia Araratensi

3
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Kéghám évek malva Ármávirben Hármá-t·1) nemzé. 
Hármát Ármávirben hagyja azokkal, kik vele laktak; ő 
maga egy más hegy felé éjszak-keletre, egy nagy tó part
jára megy, felépíti a tó partját és ott lakósokat hagy és 
nevéről ezen hegyet Kégh-nek,2) a falut Kéghákuni-nak3) 
nevezi; így neveztetik a tenger is. Itt nemzé Sziszág fiát, 
a dölyfös, erős, szép, ékesszóló és íjász férfiút. Ennek adja 
birtokainak nagy részét és számos szolgát és öröksége ha
tárául egy vonalt húz, a tengertől kelet felé azon síkságig, 
a hol a Jérászch folyó, miután a hegyek barlangjain által- 
hatolt, térés völgyek és szorosokon megy át és nagy zajjal 
a síkságba száll le. Itt tartozkódva Sziszág, lakó-helye kör
nyékét épületekkel tölti be és a tartományt saját nevéről 
Sziunikh-nak nevezi; de azt a perzsák találóbban Sziszá- 
gán-nak nevezik. Válársák, Örményország első párthus ere
detű királya itt hírneves férfiakat talált: a Sziszágán nemzet
séget ; ezeket, kik Sziszág családjából származtak, tette a 
tartomány uraivá. Válársák ezen tettét a történelem is 
bizonyítja; de azt, hogy miben van a dolog, a maga ide
jében el fogom mondani.4) Kéghám innen ismét visszatér 
a térség felé és ama hegytövénél egy megerősített völgy-

mons Masis, quo super Noachi arcam quievisse antiqua traditione 
refertur. Schröder, Thesaurus, pag. 15.

Questo e il nome sempre dato dagli Armeni antichi e mo
derni al famoso monte Ararat. Per quest’ ultima denominazione poi 
essi intendono soltanto la provincia ove é il monte. E perché nella 
provincia di Ararat si trovava V antica capitale dell’ Armenia, gli 
autori stranieri, e la stessa sacra scrittura, diedero il nome di Ara
rat non solo al monte Masis, raa a tutta 1’ Armenia. Chi deside
rasse la confutazione di quanto opinarono su questo proposito 
Bochart, Calmet, ed altri, veda Le Antich. dell’ Arm. է. I. p. 6, 
34 e seg. Mon. arm. pag. 39.

') Sic nominatus, quod fuerit ;///,//, ւ/Խյունւ/' há(vé)r má(jumn) 
patris desiderium. Schröder, pag. 16.

2) Decus, dísz.
3) Helyesebben : Kéghárkhuni, Nagy-Orményország Sziunikh tar

tományában fekszik, miért a tó is Kéghámt avának (ծովԳեղամայ Dzov 
Kéghámáh, Maré di Kéghám, e Mare di Sevan) neveztetett.

4) Lásd a második könyv 7. fejezetét.
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ben falut épít, melyet saját nevéről Kéghámi-nak') nevez; 
e falú később Kárnig nevű unokájáról Kaminak neveztetett. 
Ennek ivadékai közül azt a Várzs2) nevű fiatal embert, ki 
igen ügyesen vadászott őzök-, kecskékre és vaddisznókra 
és a nyillövésben igen jártas volt — teszi Artásesz, Vá- 
lársák unokája, a királyi vadászok főnökévé és a folyam 
partján egy falvai ajándékoz neki, mely Héráztán-nak ne
veztetik. Mondják, hogy ettől vette eredetét a Várázsnuni. 
ház. Kéghám —- mint mondók — évek múlva Hármá-t 
nemzé, ezután még másokat is nemzett és elhalt. Hármá 
fiának megparancsolá, hogy Armávirben lakjék.

Ez Háiknak volt fia, Háik Thorgomnak, ez Thirának, 
ez Gomernek, ez Jáfetnek. Jáfet volt őse a ,háikok‘-nak 
(örmények); ezek az ő nemzetségei és származékai; ez 
hazájuk. Innen kezdettek — mondja Már Abász — szapo- 
ródni és a földet betölteni.

Hármá évek múlva nemzé Árámot.3) A történelem be
széli, hogy Arám a háborúkban erőssége- és vitézségének 
kiváló jeleit adta és Örményország határait minden felé 
kiterjesztette. Ennek nevéről nevezé el országunkat minden 
nemzet; így pl. a görögök azt Armeniá-nak,4) a perzsák és

/

x) Postea sua manu exstruit domum, quam Գեղամէ Kégháme 
i. e. Keghami possessionem nominat, լ (e) enim ex verbo Substan
tivo bif (jém) sum, possessionem significat. Schröder, pag. 16.

2) Várzs, vagy Varázs örmény szó, jelentése ügyes, jártas,
alkalmas

(ájr) արա մի (árámp) qs. virilis, circa tempora3) Arám ab 
Abrahami. Schröder, pag. lő.

4) Quanto é vera quest’ origine del nome altrettanto favolosa 
la relazione di Strabone e di Giustino, i quali lo derivano da certo 
Armenio compagno di Giasone nella spedizione argonautica; e non 
menő assurde si veggono le etimologie dell’ Armenia tratte dali’ 
ebreo, come fece il Bochart (Aram mini...) e dietro lui nella Cro- 
nologia il celebre Newton. (A mily igaz e név-eredet, oly mesés 
Strabo és Justin elbeszélése, kik azt az argonauták hadjáratát ve
zető Jázon egyik Armenius társától származtatják; nem kevésbbé 
képtelenség az a szóelemzés, mely az Armenia nevezetet héber sza
vakból eredteti, mint teszi Bochart és utána a híres Newton Crono- 
logiájában). Mon. Arin. Storia, pag. 41.

այլ՛

3*
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assyrok Armenikh-nak. De ennek részletes történelmét és 
vitéz tetteit,x) a miként és a mikor csak akarod, e köny
ven kivűl fogom előadni, vagy el fogom hagyni. De ha 
nem2) ime itt következik.

13՛
Arámnak a keletiek ellen vezetett háborúja és győzelme.

Niukhár Mátesz halála.
Mivel kívánatosnak tűnt előttem a munkát, melyet pa

rancsodra vállaltam magamra, nagyobb éldeletnek tekin
teni a költséges vendégeskedésekkel járó evés-ivás nyúj
totta örömöknél; azért elhatároztam magamat arra, bog} 
röviden és sorban elbeszélem a hájikán3) Arám háborúit.

Ez a munka- és hazaszerető férfiú — mint ugyanaz 
a történelemiró tanúsítja — szebbnek tartotta a halált a 
hazáért, hogysem lássa azt, hogy miként tapossák a hazai 
földet az idegenek fiai és hogy nem honos férfiak ural
kodnak vérrokonai fölött.

Ez az Arám kevés évvel annak előtte, hogy Ninusz 
az assyrok és Ninive felett uralmat kezdett gyakorolni, a 
körülfekvő nemzetektől háborgatva, összegyűjti övéit, a vi
téz, íjász és a lándsavető férfiak sokaságát, kik korra még 
fiatalok, de a segédkezésben és a férfias ellenállásban na
gyon gazdagok; bátor és felfegyverkezett serege mintegy 
ötvenezer embert számlált. Arám a méd ifjakkal, kiket 
Niukhár, a Mátesznek nevezett büszke és harczkedvelő fér
fiú vezérelt, miképen ama történelemiró bizonyítja, Örmény- 
ország határán találkozott. Ez Örményország földjét, melyet 
két évig tartott leigázva hatalma alatt, a khusánok módja 
szerintl) rabolva pusztította. Arám hirtelen megtámadja 
őtet nap félj ötté előtt, csapatai sokaságát leöli és magát 
a Mátesz-nek nevezett Niukhárt is elfogván, Ármávirbe

Vitézkedését, katonai bátor tettek gyakorlását.
z) akarod, hogy elhagyjuk,
3) Háikán, Háik nemzetségéből, családjából váló.
4) Az örmény tórténelemirók által sokszor említett khusok, 

harczias és a gyakori portyázásokban pusztító nép volt; laktak éj
szakra Armeniától és Persiától. Úgy látszik, hogy ez közös neve
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viteti és ott a kőfal tornya tetején homlokába hosszú vas
karót veret és megparancsolja, hogy a járók-kelők és min
den ott jelenlevő szeme láttára függeszszék fel a falra; — 
ennek országát egész a Záraszb-nak ’) nevezett hegyig adó
fizetőjévé tette, mely állapot Mínusznak Assyria és Ninive 
felett gyakorolt uralkodásáig tartott.

De Ninusz, mihelyt Ninive királya lett, az elbeszé
lésekből felvilágosódva, eldőde Bel gyűlöletességének emlé
kével szivében elhatározta, hogy majd évek múlva az al
kalom kedvező napján, a vitéz Háiktól származott nemzet 
fiait elfogja és semmivé teszi. Azonban félelem- és két
ségből, nehogy merélyes tette által önuralmát veszedel- 
meztesse, eltitkolja gonoszságát és engedi, hogy Arám 
országát félelmetlenül birtokolhassa, jogot ad neki arra, 
hogy gyöngyövet viseljen és maga után másodiknak nevezi. 
Azonban erről ennyi elég, mert jelen munkánk nem engedi, 
hogy meghosszabítsam ezt a történetet.

14.
Arám csatája az as sarokkal és győzelme. Bájábisz Khághiá. 
Caesarea; Első-Örményország és a többi úgynevezett örmény

vidékek.
Itt kevés szóval elésorolom mind a Nyugaton vég

hezvitt vitéz tetteit, melyek ugyanazon könyvben adatnak

volt az akkori skythák-, sarmaták-, gothok-, hunnok-, tatárok- és törö
köknek. Mon. Arm. Storia, pag. 42.

Mechithár örmény szótárában (248 1.) azt mondja, hogy az 
árják tartománya, khusok, khusánok országának is neveztetett; 
ezen ország határai voltak éjszakról Skythia, nyugatról a Kaspi-tó 
és a médok országa, délről Persia; ez az ország hosszban terjedt 
el a Káspi-tótól India határáig.

A húnmagyarok hajdan az örményektől, perzsáktól és Aria többi 
népeitől általában Chus, Chusan és Chusita néven neveztettek, és 
ugyanazok, kiket görög és római írókból Saca, Daha, Massageta, 
Scytha neveken ismerünk; laktak pedig a Kaspi-tenger délkeleti 
partjain az Oxus és Jaxartes folyóktól öntözött tájékokon, délsza
kon a Paropamisus hegységig és Indiáig terjedtek, keletről a nagy
sivatag választotta őket Chinától, azaltai hegység pedig a mongol
tatár fajtól. Lukácsy Kristóf, A magyarok őselei, 35 lap.

*) Hegy Media határán.
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elő, mind csatáját az assyrok ellen, a mikor is csak a 
dolgok okát jelentem és a tett fontosságát állítom szem elé.

Épen ez az Arám Kelet ellen vezetett háborújának be
végzése után ugyanazon hadsereggel Assyria ellen megy. 
Ott országa pusztítója, az óriások családjából való Pársámra 
akadt, kinek 40000 fölfegyverzett gyalogkatonája és 5000 
főből álló lovassága volt. Ez az ember az országot elnyomta, 
nagy adóteherrel sújtotta és a körülette fekvő környéket 
pusztává tette. Arám az ellenséggel megütközik, közülök 
sokat leöl, megfutamtatja és elűzi őket a Górtuk1) közé 
Assyria térségére. Pársám, Arám katonáinak ütései alatt 
halt meg. Ezt a Pársám-ot az assyrok nagy tetteiért iste
nítve sokáig imádták. Az assyr síkság nagy részét Arám 
sok ideig adófizetőjévé tette.

Most rajta leszünk, hogy Nyugaton a titánok ellen tanú
sított vitéz tetteit mondjuk el. Onnan nyugat felé indult 7000 
gyalogkatonával és 2000 lovassal; tehát többel, mint előbb. 
A kappadociaiak vidékén egy helyhez jut, mely most Caesa
rodnak neveztetik. Mivel Keletet és Délt is meghódította, az 
őrködést ezen két családra bízta: a Sziszágánra Keletet és 
Kádmosz házára Assyriát. A jövőben tehát ezen tájakról 
jöhető háborgatásoktól ment lett.

Ezért hosszabb ideig tartozkódott Nyugaton. Itt talál
kozott Bájábisz Khágheá titánnal, ki a két nagy tenger, a 
Pontus és az Óceán közében ՜) jogtalanul uralkodott. Neki 
megy Arám, megveri és azt az ázsiai tenger egyik szigetére 
űzi. Bizonyos Méság ') nevű rokonát és 10000 katonát hagy 
az ország őrizetére, maga pedig visszatér Örményországba.

Gortikh (törökül khurd) Nagy- Örményország azon lakosai, 
kik a gordiai hegy- és Assyriától délre laktak. Gortik vagy Gór
tuk nak neveztettek vad. műveletlen (örményül gort) lakóhelyüktől, 
mely hegyes volt. Ebből csináltak a görögök Gordieát, Gorduinit, 
Corduenát. Később Górtuk tartomány lakói összeelegyedtek a mó
dokkal — és életet adtak egy új nemzetnek, mely Górtuk tarto
mánytól kurd nevet nyert. Mech. 390 1.

2) Ilyenek hazánkban: Etelköz, Bodrogköz, Csalóköz.
3) Örmény szó, jelentése: földművelő, munkás, kézmíves.
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Az ország') lakóinak azt a parancsot adja, hogy ta
nulják meg az örmény beszédet és nyelvet, miért is e táj 
mostani időben is Proten1 2) Armeniának (Első-Örményország) 
neveztetik. A gyarmatváros,3) melyet Méság, Arám hely
tartója, saját nevére épített és kicsinyded kőfallal kerített be, 
az ország véneitől, kik e szót nem tudták helyesen kiej
teni, Mázsákhnak (Mazaca), míg az későbben némelyek által 
nagyobbra építve Caesáreának4) neveztetett. Szintén így 
népesített be Arám lakosokkal ezen helyektől kezdve ősi 
birodalma határáig sok lakatlan földet, mely tájak Második-, 
Harmadik-, de sőt Negyedik- Örményországnak neveztettek. 
Ez az első és igazi oka annak, hogy miért nevezik orszá
gunk nyugati részét Első-, Második-, Harmadik-, Negyedik- 
Örményországnak. Az azonban, a mit némelyek, görög Ör
ményországról mondanak, nekünk tetszetlen ;r>) de tegyenek 
mások belátásuk szerint.

Mivel Arám így hatalmassá és híressé lett, azért ne
vezik — mint mindenki előtt tudva van — országunkat a 
körülfekvő népek mai napság is az ő nevéről.6 * * * * li) Van még 
sok más általa gyakorolt vitézkedés, azonban mi a mon
dottakkal megelégszünk.

De azért, hogy ezen tettek a királyok és templomok 
régi könyveiben nincsenek felemlítve, azok fölött kételkedve

1) A meghódított.
2) Πρώτος, //, ον, első.
3) Város oly vidéken vagy tartományban, melyet gyarmatok

népesítettek meg, vagyis megtelepedett idegenek által épített és
lakott város. Akad. szótár II. köt. 1173 lap.

՝4) Caesarea Stadt in Kappadokien, früher Mazaca und Resi
denz der dortigen Könige, aber von Tiberius 18 n. C. mit jenem
Namen beehrt. Unter Valens blieb es Hauptstadt vor^ Cappadocia
prima. Lübker, Reallexicon, S. 190.

֊5) Első-, Második- és Harmadik- Örményországot a görögök 
Kis-Örményországnak nevezték; Chorenei nem fogadja el tőlük 
ezt az elnevezést, hanem az Arám adta elnevezéseket használja. 
A szövegben előforduló »görög Örményország« is csak azt jelenti 
hogy Urméhyország e részét a görögök külön névvel nevezték el. 
L. a^2. oldalon a »Nagy-Örményország« szóhoz tartozó jegyzetet.

li) Armenia.



40

senki ne kétségeskedjék; mert először Arám Ninusz ural
kodásának ideje előtt élt, a mikor senki sem gondolt ilyen
féle dolgokkal; aztán másodszor az akkori emberek nem 
gondoskódtak arról, — de a szükség sem ösztönözte őket 
arra, — hogy az idegen népek, távoli országok hagyomá
nyai, az első korszakban élt királyaikról szóló elbeszélések 
és templomi könyveik leírassanak, kivált azért, mivel az 
idegen nemzetek vitézségéből és hős tetteiből reájuk sem 
dicsőség, sem haszon nem háramlóit. — Ha ezek nincse
nek is meg a nemzeti könyvekben, de — miként Már Ábász 
Kátiná mondja — feltalálhatók ezek a tettek, a kis és je
lentéktelen férfiaktól összegyűjtött és a királyi levéltárakba 
letett dalokban.1) Ugyanaz a férfiú2) még egy más okot 
is hoz fel. Mikép értettem — mondja — a dölyfös és 
önszerető Ninusz, ki azt akarta, hogy csak egyedül ő lát- 
szatsék a hódítás, vitézség és minden jóság kezdetének, 
megparancsold, hogy a különböző helyeken talált évköny
vek az elődökről szóló elbeszélések és bárhol feljegyzett 
vitéz tett égettessék el; valamint az ő idejéből valók is 
semmisíttessenek meg és mindent csak egyedül róla írja
nak.3) De ezt még egyszer ismételnünk fölösleges.

Arám később nemzé Árá-t,4) ezután még több évet 
élt és meghalt.

15·
Ará- és haláláról, mely a Semirám 5) ellen viselt csatában 

következett be.

Árát, ki nehány évvel Ninusz halála előtt kormányozta 
hazáját, Ninusz épen oly nagy kegyére méltatta, mint 
atyját, Árámot. De a kéjhajhász és szemérmetlen Semirám,

1) Kuszán զուտս7/ énekes férfi, vagy nő, dalnok. 
й) Már Ábász Kátiná,
3) L. a 6. fejezetet.
4) Ab արի ári, fortis.
5) Az örményben Sámirám. Argiasp az assurok (egy arius- 

törzs) főnöke Balkot, a bactrianok fővárosát, megrohanta s bevette
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ki több év óta hallott annak ') szépségéről, vágyokódott 
hozzája menni; de ilyenfélét nyilvánosan cselekedni nem 
mert. Ninusz halála, vagy a miként én vagyok meggyő
ződve, Cretába történt menekülése után, a szenvedélyéről 
tartozkódás nélkül nyilatkozó Semirám követeket küld a 
szép Árához ajándékkal és adományokkal, sok kérés-, aján- 
dékigérkezéssel és azon felszólítással, hogy jöjjön hozzá Ni- 
nivébe és vagy vegye el őtet nőül és uralkodjék a felett, 
a mit Ninusz bírt, vagy csak teljesítse az ő kéj kívánságát 
és sok ajándékkal és békével térjen vissza tartózkodási 
helyére. De a követség ismételt jövés-menése daczára, 

járult hozzá felszólításához beléegyezésével Árá; ekkor 
az eredménytelen követség után, heves haragjában Semi
rám előveszi seregei sokaságát és sietőleg megy Örmény- 
országba Árá ellen. De — a mint a tényállapot mu
tatja
megölje vagy megfutamitassa, hanem hogy azt meghó
dítsa és hatalmába kerítve kívánságát betölthesse; mert a 
bőszült szenvedély miatt, melyet Árá iránt érzett, úgy 
égett az emésztő lángtól, mintha őtet látta volna. Azért 
sietve eljött A rá térségére, mely ennek nevéről Ararátnak 
neveztetik; azonban az összeütközés perczében vezéreinek 
azt a parancsot adja, hogy ha csak lehetséges, Árá életét 
kíméljék meg. De a csata kezdetén Árá serege megveretik, 
ő maga a hadban elesik. Semirám katonái vetettek véget 
életének. A győzelem után a királynő sírásókat 'ձ) küld az 
ütközet helyére, hogy az elesettek közt keressék meg vá- 
gyakodásának és szeretetének tárgyát. Ezek megtalálják Árát

nem

azért sietett olyan nagyon, hogy őtetnem

Hadossa (mirtusvirág) egyik vezére nejének segítségével, ki bizo
nyos kitűzött jelek által könnyité meg neki a város bevételét: 
miért is Sebem-rami »fölemelt jel« nevet nyert, midőn Argiásp őt nőül 
vette. — Agriaspban könnyű Ninuszra ismernünk. Cantu I. köt. 
392. lap.

J) Árá-nak
2) Örményül: tiágábud, holtakat kirabló, levetkező temető,

sírásó.
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halva vitéz bajtársai közt!); Semirám megparancsolja, 
hogy azt a palota felső emeletébe tegyék.

Midőn az örmény sergek újra harczra tüzelődtek Se
mirám királynő ellen, hogy Árá halálának boszúlói legye
nek, mondá az: »Meg fogom isteneimnek parancsolni, hogy 
nyalják meg sebeit és fel fog éledni.« Egyszersmind re
mélte is, hogy babonás varázslatával újra életre fogja ébresz
teni, mivel őrült volt az érzéki kéj miatt. Miután annak 
holteste romlásnak indult, megparancsold, hogy azt egy 
nagy sírba tegyék és temessék el. О maga balférjeia) közül 
egyet átöltöztet, felékesít és Áráról a következőt híresz- 
teli: »Miután az istenek Árát megnyalták és fölélesztették, 
ezután őket még jobban fogjuk tisztelni és dicsőíteni, 
mint kívánságunk teljesítőit és akaratunk végrehajtóit.« Az 
istenek nevének új képet állít fel és azt nagyszerű áldoza
tokkal tiszteli, mindenkinek mutatva, hogy az istenek ereje 
élesztette föl Árát. Miután ezt így közhírré tette róla az 
örmények országában és erről mindenkit meggyőzött, a 
háborúnak véget vetett.

De Áráról röviden ennyit és ilyenképen említeni elég! 
Árá évek múlva nemzé Gárdoszt.

16.
Miként építi Semirám, Árá halála után a várost, a folyam 

útját és az о lakását.

Ezen sikeres esetek után Semirám még kevés napig 
időzik az Árá nevéről nevezett Ararát térségen; innen a 
hegy oldal felé, az ország déli tájára megy, mivel nyár
szak volt és a völgyek- meg virányos térségekben akart 
gyönyörködni. Miután látta az ország szépségét, a levegő 
tisztaságát, a kristálytiszta források eredését, és a folyó-

l) Inter cadavera transfossorum mortuus reperitur in campo 
A raj i, qui etiam in nomen ejus nominatus est Airarat, quasi Որայի 
արատ Araji macula. Schröder, pag. ly.

ճ) Örményül hománi, férjezett nőnek titkos hódolója, imádója, 
vagy épen férj gyanánt vele élő társa (cibisbeo).
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vizek fólséges lejtését, monda: »Ebben az országban, hol 
a levegő oly enyhe, a vizek oly tiszták, várost és király
lakot kell építenünk, hogy az egész év negyedét: a nyár
szakát, ennyi gyönyörködtető kellem között Örményország
ban töltsük el, az esztendő többi három része alatt, a 
levegő hidegsége miatt, Ninivében fogunk tartózkodni.«

Miután sok helyet bejárt, kelet felől a sós tenger ') 
partjához érkezik. A tenger partján hosszúdad halmot látott, 
melynek hossziránya napnyugatra, mégis kissé ferdén éj
szakra feküdt és a déli oldal közepén egyenesen az ég felé 
meredő, függélyes bemenetű barlangot talált. Innen tovább 
dél felé egy térés, sík, a hegy keleti oldalától a tenger 
partja felé szélesen és szépen lejtősődő völgyet látott; e 
helyeken át ízletes vizek a hegyről leszállva, a síkságok 
és völgyek felé folynak és a hegyek hosszú lábainál egye
sülve nagy folyókat alkotnak; e mély völgyben a vizek 
jobbján és balján nem kevés falút és a keleti oldalon egy 
kis halmot látott.

Midőn ott mindent szem ügyre vett a férfi vágyó és 
szerelmes Semirám, parancsot adott, hogy 12.000 kép
zetlen munkást Assyriából és birodalma más részéből 
és 6000 kiválasztott mindenféle mesterembert, különösen 
a fa-, kő-, réz- és vasmunkában jártas kézmívest, kik mes
terségükben mindnyájan tökéletesek legyenek, a kívánt 
helyre vigyenek késedelem nélkül. Mindent elvégeztek a pa
rancs szerint. Azonnal oda érkezteti a munkások, a tanult 
és értelmes kézmívések nagy tömege. Erre megparancsolá, 
hogy mészszel és homokkal összekapcsolt nagy szikladarabok- 
és terméskövekből építsék fel megmérhetetlen 2) hosszúság- 
és magasságban a vízvezetéket, mely — mint mondják 
— még mai napság is épen fennáll. 3) A vízvezeték mélye
désébe, — mint hallomásból tudják — menekülnek az ország 
lakosai a rablók és a honunkba befutott csavargók elől,

]) A Ván-tó. 
ճ) Nagymondható szó.
3) L. Amédée Jaubert, Voyage en Armenia et en Perse, 136 

és 137 lapját.
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hol épen oly biztonságban vannak, mint a hegyek szikla
tetőin. És ha valaki kísérletet akarna tenni, nem lenne 
képes a vezeték építményéből parittyába való követ ki
szedni, akárhogy erőködnék is. Ezen mesterségen erősített 
kövek közelről tekintve, a szemlélőkkel azt a véleményt 
fogadtatják el, mintha azok valami kövér zsiradékkal 1) ra- 
gaszoltattak volna össze. Ezen sok stádiumra terjedő ve
zeték a város számára kijelölt helyig nyúlt.

A tömeget") különböző csoportokra osztja és minden 
osztály fölé a legjobb kézművesek közül egy-egy tanító
mestert rendel... és így szakadatlan munka után kevés 
év múlva bevégezte a csodaművét, melyet igen erős falak
kal vett körül és érczkapúkkal látott el. Benn a város
ban szebbnél-szebb és különféle kövek- és színekkel éke
sített két- és három emeletes palotákat is épít, lehetően mind 
a napsorra és szép színekkel és széles útczákkal válaszsza 
el a városrészeket. Épít a város közepén a szükséghez 
képest csodamívű páratlan szép, csodálkozásraméltó für
dőket; a folyó egyik részét elválasztván a városba vezeti, 
minden szükséglet kielégítése, a gyümölcsösek és virágos 
kertek megöntözése végett; a másikat3) a tengerpart4) 
jobbján és balján vezeti el a város és az egész környék 
megöntözése végett. A város egész keleti, éjszaki és déli 
részét épületekkel, lugasokkal, lombos fákkal diszesíti, melyek 
gyümölcs- és levélre nézve egymástól különböznek; ültet 
sok termékeny és bortermő szőlőt a völgyekbe és minde
nüvé 5) felséges és híres falakat húz és számtalan embert 
telepit le abba.

։) A föld készen szolgáltatta az építési anyagot; a mész
követ, mely a napon száradt ki vagy kemenczében égettetett és a 
szurkot, mely vakolatul szolgált. Cantu. I. köt. 395 lap.

2) A munkás népet.
3) A másik részét.
4) Ván tó.
5) Minden tájra, irányra, mindenhová. Más kiadás szerint : 

»A város egyik részét, melyet fényessé, pompássá tett, külön fallal 
vette körül.«
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A város végétJ) és a csodamű szerkezetét illetőleg 
sok ember nincs tisztában; azért azt leírni képtelenség. 
Miután a fal tetejét is megerősítette, nehéz följáratú be
menettel bíró királyi lakót és iszonyú fogházat épített. 
Ezen építményt tudtommal az igazságnak megfelelően még 
senki sem irta le;. .. . azért azt nem is szöhetjük bele 
ezen történelembe, hanem csak azt mondjuk, hogy minden 
királyi mív között, mint hallottuk, ez tekintendő első- és 
legdíszesebbnek.

A barlang keleti oldalára, a melyre senki sem képes 
vassal karczot jegyezni — az anyag szilárdsága miatt — 
felállittat különböző templomokat, hálótermeket, kincstá
rakat és hosszú üregeket. Senki sem tudja, hogy mily 
csodálatos módon állítatta fel ezeket a míveket. A kövek 
egész felszínére, úgy mint a viaszra írnak tollal, sokճ) 
betűt íratott, melyeknek csak megtekintése is mindenkit 
csodálatra ragad.1 * 3) De nemcsak ezt tette, hanem Örmény

1) Avval, hogy mily nagy volt a város, hol volt e városnak 
vége, sok ember nincs tisztában.

2) Kir q/i/i caractere, betű, jegy, ismejel, felirat.
3) Veggasi la descrizione di questa cittá di Van, nominata dagli 

Armeni anche Samiramagierd (Semiramocerta) nel Journal asiatique, 
Avril-mai-juin 1840. ove sono inserite le piu déllé iscrizioni cunei
formi del castello di Van, copiate e descritte dal celebre Sig. Schulz. 
Aspettansi i risultamenti delle preziose indagini dei Signori Bour- 
nouf, Lassen e Rawlinson, e di qualche nostro correligioso, intorno 
ad esse, onde confermare vieppiu i documenti riferiti da Mar Abas, 
e da Diodoro Sic. lib. II, cap. XII. Mon. Arm., Storia, pag. 54.

A domborművek, melyekről Diodor Semirámis palotája leírá
sánál emlékezik, hihetőleg égetett téglákból készültek. E téglák, 
leginkább belső oldalukon, feliratokkal valának borítva; miért is az 
épületek, miként Egyptomban, köz- és magán levéltárakul szolgál
nak : s talán egykor világot vetendnek a legrégibb míveltségre, 
ha majd egyszer az ékiratoknak még bölcsőben szendergő értelme
zése nagyobb előhaladást fogott tenni. Cantu, I. köt. 398—399 lap.

Harminczegy század roppant hosszú sora folyt le azon idő 
óta, hogy ezen assyr ékiratok a váni sziklába vésettek, kétezer 
éve, hogy Már Ibas-Katina az első örmény történetíró a II-dik 
században Kr. előtt azok létezéséről a világot értesítette; és éppen
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országban sok helyen oszlopokat emeltetett és azokra ugyan
azon írással emléket vésetett. Sok helyen ugyanezen írás
sal ellátott határköveket is állított. Semirámnak Örmény- 
országban épített míveiről ennyi a mondani valóm.

17·
Arról, hogy Semirám mi okból öleti meg fiait és miként me
nekül Zératásd mágus elöl Örményországba, hol Ninuász fia

által megöletik.

Minthogy minden nyáron éjszakra, nyárilakába, a vá
rosba megy (Semirám), melyet Örményországban ő épített 
volt, Assyria és Ninive felett helytartóul Zérátásd ‘) mágust, a 
médok fejedelmét hagyja és — miután dolgait hosszú időre

ezernégyszáz éve, hogy Chorenei Mózes a második nevezetesebb 
örmény történetíró a váni feliratok emlékezetét megújította s ezen 
idő alatt elrejtve a világ szemei elől, ismeretlenül hevertek azok a 
váni fellegvár üregeiben.

Napjainknak volt feltartva a váni szegalaku feliratokat felfe
dezni és napvilágra hozni. Schulz, a derék német utazó volt az, ki 
kezébe véve Chorenei nagybecsű munkáját, annak világánál Ör
ményországot beutazta és felkutatta annak, egy rég letűnt nagyság- 
és miveltségről tanúskodó műmaradványokban gazdag romjait, bé- 
hatott a váni üregekbe és a nagyszámú és terjedelmes feliratokat, 
melyekkel falaik borítvák, nagy fáradsággal lemásolta; és nagy 
szerencse, hogy azokat Európába elküldötte, mert a babonás Kar
dok, kiknek szellemi kincsekről semmi fogalmuk, szentül hitték, 
hogy Schulznak sikerült a váni sziklabarlangokba rejtett és gonosz 
szellemektől őrzött azon temérdek kincset felfedezni és elrabolni, 
melyről honi meséjük regélnek, ötét 1827-ben meggyilkolták.

Hinks, a londoni archaeologiai társulat gyűlésében a többi 
közt mondja: Örményország régi emlékeinek egyike és kétség
kívül legnevezetesebbike a váni vár, melynek falaira vésett szám
talan felírások Örményország, Babylonia, Assyria, Persia és Media 
ókori eseményeinek nagy részét annyi évezredeken keresztül a 
végenyészettől megmentették, daczolva azon sok nemű elemi vi
harokkal és barbár népek dulásaival, melyeknek a nevezett vár 
és hon századok folytán színhelyei voltak. Lukácsy Kristóf, A 
magyarok őselei, 4—6 lap.

') Zoroaster, a perzsában Zeradast vagy Zerdust.
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elrendezte, hatalmát mindenben reá ruházza. Miután fiaitól 
több ízben megfeddetett rendetlen, gyalázatos és fajtalan élet
módja miatt, őket mind megöli és csak a legfiatalabb: 
Ninuász menekül el. Bűntársai előtt kedvelné tette magát 
az által, hogy minden hatalmat és kincset nekiök ajándé
kozott a nélkül, hogy gyermekeiről bár némikép gondoskodott 
volna. Férje Ninusz, ki nem halt volt el — mint mondók — 
hanem Ninivében (palotájában) volt elzárva, midőn megtudta 
felesége szennyes és gonosz tetteit, elhagyta országát és el
futott Crétába. Mihelyt felnőttek fiai, mindezt fölemlítik neki, 
mert azt vélték, hogy őtet ez által ördögi s gonosz к éj vágyá
ról lebeszélik és ez a hatalmat és kincseket reájok fogja bízni. 
Erre Semirám még dühösebb lett és őket mind megölette; 
csak Ninuász maradt meg életben, miként elébb mondottam is.

Mivel Zérátágd úrnője1) ellen valami méltatlanságot 
követett, ellenségeskedés ütött ki közöttük; Semirám ellene 
fegyvert fog; mert mindenki felett akar uralkodni. A 
harcz hevében Semirám, Zérátásd színe elől Örményországba 
menekül. Itt Ninuász, ki az időt a boszúállásra alkalmas
nak találja, anyját megöli és ő maga uralkodik Assyria és 
Ninive felett. Ennyi mondani valóm volt Semirám halála-, 
annak okáról és körülményeiről.

18.

Semirám első háborúja az indok ellen történelmi igazság; 
ezután következett be halála Örményországban.

Itten, nehogy sokak előtt nevetség tárgya legyünk, 
Kephalion áll ellőttünk; ez más történelemiről: után előbb 
Semirám születésérőlճ) szól és azután indiai háborújáról. 
Azonban nekünk bizonyosabbnak látszék a cháld könyvek
ben Már Abász Kátiná által eszközölt vizsgálódás eredménye, 
mint amaz; mert ez rendszer szerint beszéli el a történel-

*) Semirám.
2) Két kéziratban igy: aztán harczárói Zoroaster ellen és meg-

veretéséről.
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met és kifejti a háború okait. Aztán országunk regéi is 
a tudós assyriai mellett tesznek tanúságot, midőn Semi- 
rámnak itt1) bekövetkezett haláláról, a gyalog futásról, 
szó mj ázás-, a viz után való kívánás-, ivásról, a katonák megér
kezése-, a tengerbe vetésről szólanak; innen e közmondás : 
»Semirám gyöngyei a tengerben«. Ha kedveled a regét, 
ime ez is: »Semirám elébb változott kővé, mint Niobe«.2) 
De ennyi elég; most el fogom beszélni azt, mi azután 
történt.

19.

Semirám halála után történt események.

Miután mindent rendbeszedtem, elő fogom sorolni 
számodra e könyvben nemzetünk őseit és nagy férfiait, a 
róluk szóló elbeszéléseket és azok tetteit a nélkül, hogy 
azokba valami önkényest vagy illetlent belészönék; hanem 
csak azt, a mi a könyvekben, úgy szintén bölcs és ítélet- 
erős férfiak beszédeiben van, melyekből törekedtem igazság- 
híven :i) ókorunk okmányait kiszedni és összegyűjteni. Azt 
is mondom, hogy történelmemben hajlamom és lelkiismere
tem szerint egyenesszavú, igazmondó leszek. Hogy ez a gyűj
temény az emberek dicséretével, vagy becsmérlésével fog ta
lálkozni — Isten látja lelkemet — avval épen nem törődöm. 
De állításunk egyezése-, és az egyenlőszámú gyermekek sor
rendjéből lásd át munkásságunk igazságát. Miután ez így el 
van rendezve, elkezdem számodra,— akár igaz, akár talán (?) 
az igazságtól kissé eltér — a történelem tovább fűzését 
ott, a mi ezután következik. A Semirám után, kit Árá eleste

!) Örményországban.
ճ) Niobe Tantalus leánya és Amphion a thebai királynak 

felesége volt. Miután ezen szép, asszony hét fiút és hét leányt 
szült, magát és gyermekeit feljebbvalónak kezdette tartani Latoná- 
nál, ki csak Apollót és Dianát szülte. Ezért Latona megharagud
ván, Niobe gyermekeit Apollo és Diana nyilai által agyon lövöl
dözte. Mire Niobe szomorúságában kővé változott.

3) Igazlelkűleg.
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után született Zámászia, az az Ninuász nevű fia fosztott 
meg életétől — történt események sorát bizonyossággal 
a következőkben ismertetem: Ninuász uralkodása, miután 
ledér anyját megölte — csendes. Ennek idejére esnek Áb- 
ráhám végnapjai.

Nemzetünk genealógiájának Összehasonlítása a zsidók
és chaldaeusokéval egész Szárdánápáloszig, a ki Thonosz 
Konkolerosznak is neveztetik.

Chaldaeusok. Örmények.
Áriosz.
Áráliosz.

Zsidók.
Izsák.
Jákob.

Árá.
Árá.

Aránknak fiát szintén Árának nevezte el Semirám, ki 
az ország kormányzásának munkáját reá bízta.

Ánusáván.')
Báred. 2i 
Árpág.3)
Záván.4)
Phárnász.

Szuszárisz.
Xeszxer.
Gáleosz.
Ármámithreosz.
Belokhosz.

Levi. 
Káháth. 
Ám rám. 
Mózes. 
Jozsue.

Jozsuetől kezdve már a sorrend nem a nemzetség — 
hiszen mindnyájan Ábráhámtól származtak, — hanem a 
férfiak kitűnősége szerint megy tovább. Midőn Jozsue a 
kánánitákat öldösni kezdé, ezek előle a tengeren5) (Tharsis) 
áthajozva Áfrikába mentek. Erről bizonyságot tesz azon 
felirat, mely Afrikában máig is fennáll egy oszlopon, és 
így hangzik: »Jozsue, a rabló elől elmenekült fejedelmei a 
kánániiáknak ide jöttünk lakni.« Ezeknek egyike a mi hires 
kánánitánk. Igaz-bizonyosnak találtam, hogy a kénthunok 
nemzetsége Örményországban — ellenmondás nélkül —

') Անուշ նաան Ánus haván, svavis assensor, nyájas egyetértő. 
-) Фшр //w, Phár jéd, gloriam dedit, becsületet adott.
3 Árpág, bibax, iszákos.
4) Valószínű, hogy զաւակ závág, proles, gyermek helyett.
5) Itt Tharsis tengert jelent. Tudva van, hogy a zsidók Thar

sis szavuk alatt a tengert, a földközitengert, az óceánt értették. Me- 
hithár, örmény szótár, 102 lap.

4
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tőle ered. Ezen nemzetség férfiainak typusa is mutatja, 
hogy ők kánániták.1)
Godoniel.
Ávod.
Bárák.
Gedeon.

Áltágosz.
Mámitosz.
Mákháleosz.
Szphárosz.
Mámilosz.
Szbárithosz.
Ászkátádesz.
Ámintesz.
Belokhosz.

Szúr.2) 
Hávánág.3) 
Vásdág4) 
Háigág.5)

Mondják, hogy Belokhosz idejében élt Háigág, ki egy 
általa meggondolatlanul támasztott lázadás alatt életét 
vesztette.
Abimelekh.
Tholá.

Ámhág. °)
Árnág.7)
Sávárs.
Norájr.8)
Vészdászgár.
Korá.9)
Héránd.
Éndzákh.
Keghág.
Horoh.

Bálátoresz.
Lámpridesz.
Szoszárisz.Jáir.

Ephtháji (Jefte). Lámpárisz.
Eszebon (Ápeszán). Pániász.
Elon (Aglone). Szoszármosz.

Mithreosz.Lábdon.
Számszon.
Heli.
Sámuel.

։) Լ. II. könyv, 7. fejezet.
2) Սուր , szúr, acer, acutus, éles, kemény.
3) Հասսնակ , hávánág, assentator, diminutivum ab հաւան ön

tetsző, hízelkedő, csapodár.
4) Հաշտ vásd, armiger, fegyverviselő, katona.
5) Háigág, diminutivum ab Háig, quasi Haicus exiguus, kis

(i) Nubecula, felhöcske, homály.
7) Masculus ab այր առն vir, férfiú, vitéz.
8) Recens natus vir, legközelebb v. mostanában született férfiú. 
a) Diminutivum a զՈր tonitru, quasi filius tonitrui, a mennydör-

10) Tüzes, ignitus հուր ból (hur: tűz, ignis).

Háik

gés fia.
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Saul.
Dávid és sorbán a többiek.

Zármájr.չ)

Zár máj r, kit Teutámosz egy aethiopiai sereggel Priá- 
mosz segítségére küld, a vitéz görögök fegyvere által halt 
meg.

Örmények.
Bérds.2) 
Árpun.3) 
Pázug.4) 
Hob.5) 
Huszág.ö) 
Gájbág.7) 
Szégáhorti.8)

Ckaldaeusok.
Teuteosz.
Thineosz.
Derkylosz.
Eupalmeosz.
Lavoszthenisz.
Prietiadesz.
Széphrátesz.
Phrátinisz.
Ákrázonesz.
Szárdánápálosz.

20.

Arának fia-, Áráról és ennek Anusáván fíáról, ki Szósznak is
nevezteték.

Semirám azt a fiút, ki az ő éltében Nuártáhtól, Árá 
szeretett feleségétől született, s ki Árá halálakor 12 éves volt, 
a ,szép’ Árá iránt tanúsított első szerelme miatt, szintén 
Árának nevezé, és őtet, kiben hajlandósággal bízott, tette 
az ország kormányzójává. Erről mondják, hogy a Semirám 
ellen viselt harczban halt el.

') Proles mascula, fiúgyermek.
*) Büszke, superbus.
3) Teljes korú, perfectus aetate.
4) Kar, erő, brachium.
5) Iszonyú nagyság, erősség, félelem.
H) Ab յայս bújsz, exigua spes, kevés reményű.
7) Ex կայ (gáh) verbi կալ (gál) esse et պակաս bágász, minor;

ь) и կայ-քաշ vitéz; vitézfi: и կայ որդի, Gigantis filius.
Kis.

4*
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Ezután a történelemiró az események sorát így adja 
elő: Árának fia Árá (որայեաս Արայ ) a Semirám ellen viselt 
háborúban halt el, ki hátrahagyott egy fölötte erős, tettben 
és szóban igen eszélyes fiúgyermeket: Ánusávánt, ki Szósz
nak1) is neveztetett, mivel Árámáneág plátánjai alatt Ármá- 
virben avattatott fel a szolgálatra.L>) E plátán-levelek rez
gése és azok egyenletes mozgása, a szerint mint a szél 
csendesen vagy erősen futt, Örményországban sokáig ké
pezte a varázslat tárgyát. ') Ez az Ánusáván, ki sokáig 
volt kénytelen Zámeszea4) megvetését eltűrni, a királyi 
udvarnál5) sok nélkülözést állott ki. De barátjai segítsé
gével sikerült előbb az ország egy részében, azután az adó 
közvetítésével az egész országban kormányra jutni. Azon
ban hosszúra nyúlna, ha a fensorolt férfiak minden szavát 
és :ettét, — a mik különben méltók a felemlítésre — elő
hozom. '')

21.

Bárnjr, Szégáhorti üa, — ki Örményország első koronázott 
királya — segít a méd Varbacesnek, Szárdánápál birodalmá- 

mának elíoglalásában.

Elmellőzve a nem nagyon érdekes dolgokat, előhozom 
csak a fontost. Azok közül, kik Semirám-, vagy Mínusz
tól kezdve assyr uralom alatt állottak, utolsó volt — mint 
mondám — Bárujrunk iSzárdánápál alatt). Ez nem kis 
segítségére volt a méd Varbacesnek, midőn ez Szárdánápál 
birodalmát elfoglalá.

) Szósz örmény szó, platánt, boglárfát jelent.
3) Iktattatott be hivatalába; kenetett fel kormányzónak.
H) A dodonai szent berkekben tölgyek hirdették a jós igéket. 

Cantu 1. köt. 698.
C’e somiglianza coi presagi tratti dalle quercie di Dodone: 

pur eredési che ciö fosse piuttosto un culto superstizioso del vero 
Dio. che idolatria propriamente. (V. Ant. dell'. Arm. t. Ill, pag. 149).

4) Mínusznak volt fia.
5) Zámeszea udvaránál.
") A Chorenei által elhagyott részt megírta IV. János örmény 

patriarkha, ki a IX. században élt. Azt tartják azonban, hogy e 
korszak történelme Chorenei műve negyedik könyvében, — mely 
elveszett, benfoglaltatott.
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És most örvendek annak — és orom-érzetem nem 
csekély — hogy e helyen elérkeztem nemzetünk őseihez, 
a kiknek ivadékai a királyság méltóságára jutottak. Azért itt 
méltó nagy kötelességet teljesíteni és az elbeszélésben sok 
tárgyat felhozni. Ezen események bizonyítékait a bölcsek 
legbölcsebbikénekl) szógazdag négy könyvéből olvastam.

Varbaces, ki egy méd kerület, még pedig igen meg
erősített tájék kis szögletéből való volt és ki társalgás 
közben igen ravasz, a harczban kitűnő volt, Konkolerosz 
nem férfias életét és gyönyörsovár gondtalan elpuhultságát 
megismervén — magaviseletével és bőkezűségével a vitéz 
és befolyásos férfiak közül, a kiknek segítségével akkortáj- 
ban Assyria elfoglalása nyilván nagy bizonyossággal esz
közölhető volt — barátokat szerez. Maga részére nyerte 
meg vitéz ősünket Bárujr-t is azzal, hogy neki koronát és 
királyi fényt ígért; ezenkívül számos, a lándsa-, ív- és 
fegyverforgatásban ügyes és segedelmes férfiút kötelez le 
magának. Miután így Szárdánápáltól a királyságot magához 
ragadta, ő lett Assyria és Ninive ura. De Assyriába hely
tartókat tesz, ő maga királyságát átteszi Mediába.

Ha ez másoktól máskép adatik elő, e fölött ne cso
dálkozz ; mert miként fentebb a harmadik fejezetben gán
csoltam első őseink szokását, mely épen nem gondoskodott 
a tudományról, ezt teszszük itt is. Nabuchodonozor, atyja 
tetteit azok írták fel, kiknek gondoskodniok kellett annak 
emlékezetességei feljegyzéséről. Mithogy a mieinkek ilyes
mire nem gondoltak, tehát csak az maradt fenn reánk, ami 
az utóbbi időben jegyeztetett fel. Azért ha valaki azt kér
dezné tőlem, hogy hol találtam meg így számos ősünk 
neveit és tetteit, azt felelem : A chaldok, assyrok és per
zsák régi levéltáraiban; mert ezekben őriztetnek azon királyi 
iratok, melyekre vannak őseink nevei és tettei beírva azok 
által, kik országunk hivatalnokai, kormányzói voltak, 
vagy a kiket a király küldött ezen tartományokba nagy- 
helytartokúl.

) Kátinai Már Ihász.
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22.

Királyaink sora azoknak atyáról fiúra való elszámltilása
szerint.

Most átmegyünk nagy embereink, különösen királyaink 
elszámolására egész a párthusok uralkodásáig ; mert kedvesek 
előttem a mi királyainktól származott férfiak, mint benszü- 
löttek, vérrokonok és igazi testvérek. Szerettem volna, — 
feltéve, hogy a Megváltó akkor jött és engem megváltott 
volna — ha világra jövetelem az ő korukra esett volna, 
hogy látásukban gyönyörködtem és a jelen veszélyeket ki
kerültem volna. De rég eltávozott tőlünk az a kedvező 
sors, az a szerencse. A médok uralma alatt éltek azon 
nemzeti, megkoronázott férfiak, kiknek neveit itt feljegyezem.

Hogy abban az időben tényleg létezett nemzetünk ki
rálysága, tanúsítja Jeremiás próféta ezen szavaival, melyek
kel harczra hí fel Babylon ellen. »Adj parancsot — mondja 
— az Ararát királyságnak és Aszkhánáz]) seregének.« Abban 
az időben tehát biztosan létezett birodalmunk. Midőn 
ezen királyaink örökösödési sorát időrendben leirom, melléje 
helyezem a médok királyait is:

A médok első (királya)
Varbaces.

A mi első Varbacestől meg
koronázott királyunk:

v) In questo passo del próféta (c. LI, v. 28) come per il regno 
d’ Ararat s’ intende 1’ Armenia, cosi per la schiera d’ Ascanaz о 
Aschenez non altro ehe la nazione armena in genere; essendo chiaro 
discendere ghi Armeni da Aschenez figliuolo di Corner, figliuolo di 
Jafet. Quindi inutili le fatiche del Calmet nel ricercare in Armenia, 
о altrove qualche provincia chiamata con questo nome. (A próféta 
által idézett Ararát királyság helye alatt Örményországot és »Ászkhá- 
náz vagy Aschenez serege« alatt általában az örmény serget kell 
érteni; mert tudva van, hogy az örmények Jáfet, Corner fiának 
Aschenez fiától származnak. Miért is hasztalan Calmet fáradozása, 
ki Örményországban vagy más helyütt ilyen névvel nevezett provin- 
cziát keres). Monaci Armeni Mechitaristi, Storia, pag. 65.

Szólítsátok fel ellene Ararát, Menni és Ascenes királyait.« Ó 
és új szövetségi Szentirás a Vulgáta szerint. Eger, 1864. Tárkányi 
Béla a III. füzet 965 lapján az 51. rész 27 v. ezen idézetéhez ezt 
a megjegyzést csatolja: »33) örmény tartományok.«
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Bárujr,1 2) Szégáhorti fia. 
Hérácsheáh.3)
Phárnuász.4)
Bádsújds (decorus)
Gornág.
Phávosz.
Második Hájgág. (Alter Haicus 

exiguus.)
A rövid éltű Eruánt.7) 
Tigrán.8)

Az utolsók: Eruánt és Tigrán — mint gyanítom — 
övéiktől reménynyel neveztettek így.9) Nemsokára említést 
fogok ezen nevekről tenni.

Hérácshéa: tüzes szemű, azért neveztetik így, mivel 
élénk arczvonásai és lángoló szemei voltak. Ennek idejében 
élt — mondják — Nabucbodonozor 10) Babylonia királya, ki 
a zsidókat fogságba vitte. Azt beszélik hogy ez a Hérá- 
csheá kikérte Nabuchodonozortól Szémpád-ot, ki a fogoly 
hebreus főemberek közé tartozott, és azt magával vitte,

Modácesz.l)
Árticesz.
Dejokesz.
Phraortes Ciassares.5) 
Astyages.6)

1) Egy kéziratban: Mandaces.
2) Persvasor, elhihető, rábeszélő.
3) Tüzes szemű, ignitos habens oculos.
4) Phár nuászd helyett, dicsőségre kisebb, gloria minor.
5) Az örményben Gévákhsz.
y) Az örményben: Ázstáhág.
7) Idem est ac si dicas Epikhanius.
8) Az örményben: Dikrán. E szónál is az európaiak által hasz

nált írmódort tartottam meg. Տէզ երան, hasta felix.
9) II. Eruánt és II. Tigrán vitézségeik hasonlatosága miatt 

hasonnevű elődeiktől nyertek nevet.
lu) Per Nabucodonozor conviene intendere non il soprannomi- 

nato Grande, che viveva ai giorni d’ Aigag verso Г anno боб av. 
G. C., ma quello di cui si íratta nel libro di Giuditta, posteriore al 
primo di piu di cinquant’ anni, e coetaneo al nostro Raciá. (Ez a 
Nabuchodonozor alatt nem a fennevezett ,Nagy’-ot kell érteni, ki Hái- 
gág napjaiban боб körül Kr. e. élt; hanem azt, kiről a Judith 
könyvében van szó, ki az elsőnél 50 évvel későbbi és a mi Hérá- 
cshéánknak kortársa volt). Monaci Armeni Mechitaristi, Storia, pag. 66.
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országába, hol lakosságot és nagy tiszteletet adott neki; 
ettől származott 
Pákráduni nemzetség — és ez igaz is. De azt, hogy mi
ként törekedtek királyaink e család tagjait a bálványok 
imádására bírni, továbbá hogy hányán és kik végezték kö
zölök életüket az igaz hitért, ezután majd később körülmé
nyesen elbeszélem. Ha azonban némely megbizhatlan fér
fiak kedvezésből, de azért nem igazsághíven azt állítják, 
hogy a király-koronázóг) Pákráduniak nemzetsége Idáiktól 
származik, — úgy én azt mondom, ne higyj ilyen együgyű 
szavaknak; mert egyetlen egy, állításukkal megegyező nyom
dák vagy jel sem maradt fel, mely láttatná az igazságot. 
Mert Háik- és a hozzá hasonlókról szóló elbeszélések szó
hangjában egy kis csinatlanság2) létezik. De tudd meg, 
hogy a Szémpád név, a melylyel a Pákráduniak gyakran 
nevezik el gyermekeiket régi nyelvükhöz képest, mely héber, 
igazán Sámpáth.

mint a történelemiró mondja — a

23·

Szennácherim fiai, az ezektől származott Ardzrnnok ßs Remi- 
nők s Alcznik fejedelme. — E fejezet ad felvilágosítást arról 

is, hogy az Ankégh-liáz Bászkhámtól eredt.
Mielőtt hozzákezdenék a nagy Tigrán történetéhez, ki 

koronázott ősi királyaink közt a kilenczedik, vitéz, hírneves 
és más hódítók között győztes volt — előadom azt, amit 
előbb szükséges tudni. Talán feledékenységbe ment az, a 
mi Szennácherimre vonatkozik. Mert Nabuchodonozor ural
kodása előtt körülbelől 80 évvel elébb élt Szennácherim, 
Assyria királya, ki Jeruzsálemet Ezekias, a zsidók fejedelme 
idejében ostromolta. Szennácherim fiai: Ad rám el és Száná
szár atyjukat megölvén, hozzánk futottak el.3)

]) Az örményben thákátir.
ճ) Csinatlan, a mi nincs helyesen, módosán rendezve, szerkesztve; 

rendetlenség, pontatlanság, szabálytalanság.
:i) »És lön mikor a templomban imáda istenét, az ő fiai Adrá- 

melek és Saraszár megölök őt fegyverrel és Ararát földére szala- 
dának.« Ó és új szövetségi Szentirás. Izaias XXXVII. rész 38.
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Ezek egyikét t. i. Szánászárt a mi vitéz ősünk Szégáh- 
orti, országunk délnyugati részében, közel Assyria hatá
rához telepíti le; a tőle származottak népesítették be a 
Szim-nek nevezett helyet. Közülök különösen a derekak, 
mivel őszinte hűséget tanúsítottak királyaink iránt, e tája
kon a főhatalom viselésére érdemesítették magukat. Árká- 
mozám ezen vidék délkeleti részén lakott; ettől származ
tak — mondja a történelemiró — az Árdzerunok és Kénunok 
családja. Ez volt az ok, miért említettem Հ én itt Szenná- 
cherimet.

Az Ánkiégh-ház — mondja ugyanaz a történeíem-iró 
— valami Bászkhámtól, ki Háigág unokája volt, eredt.

24.
Tigránról általában.

Most általmegyek Tigránra és tetteire; mert királya
ink között ez a leghatalmasabb és legokosabb, s ezen és 
minden férfiak közt a legvitézebb. Segítette Cyrust, midőn 
ez a médok hatalmát megtörte; a görögöket nem kevés 
ideig tartotta hatalma alatt. Lakóhelyünk széleit megnagyob-

»Es mikor Neszrok templomában imádá Istenét, fiai Adramelek 
és Saraszár megölék öt fegyverrel, és az örmények földére szala- 
dának.« Királyok IV. könyve, 19 rész, 37.

Az örmény nemzetnek ekkori önállóságáról tanúskodik Izaias 
próféta által felhozott azon történeti tény, hogy men helyet adott 
Adromelech és Sanassárnak, Sennacherim fiainak, kik a jeruzsálemi 
szerencsétlen hadjáratból hazatért atyjokat az oltár előtt meggyil
kolván Örményországba menekültek. Lukácsi Kristóf, A magyarok 
őselei 17. lap.

’·) Adramel ezen második nevét, mely nem fordul elő a Szent- 
irásban, Már Abász és a hagyomány őrizte meg.

ճ) Dopo tante particola reggiate notizie che da il Corenese 
intorno a Sennacheribbo ci fa maraviglia come il celebre La Cro- 
zio intenda qui non il re deli' Assiria ma il re armeno Giovanni 
Sennecherim mórt о all’ anno di G C. 1026. Quanto poi al nőmé 
ed alle funzioni degli Arzeruni, de Kcnuni reggasi lib. с. VII Mo- 
naci Armeni Mech. Storia, pag. 68.
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bította és kiterjesztette régi határainkig. Mindazok előtt, 
kik vele egy időben éltek, írigyletes, az utódok előtt pedig 
ő és kora kívánatos volt.

Ki az, az igazságos férfiak és azok közül, kik a vitéz
ség és eszélyesség tettei által lelkesednek, ki Tigrán emlé
kezetén ne örvendene és ne figyelmeztetnék arra, hogy ő 
is ilyen férfiú legyen. Mint a férfiak feje, vitézségét ki
tüntetve nemzetünket fölemelé és azokat, kik igája alatt 
éltek, különböző nemzetek leigázóivá és olyanokká tett, a 
kiknek mások adót fizettek. Gyarapította az arany, ezüst 
és a drágakövek halmait, továbbá a tárházakat, melyekben a 
fejlettkorú férfiak és nők számára való különböző színű 
ruhák és értékes tárgyak tartattak; a csodálatos ruhákban 
a ruták is majdnem oly csinosaknak látszattak, mint a szé
pek ... és a szépek — a korszellemhez képest — általá
ban bálványoztattak. A gyalog katonák lovakra ültettettek, 
a parittyások nyilasakká lettek, a fabuzogányosok pallossal 
és dárdákkal fegyverkeztettek fel, a fedetlenek paizszsal 
és pánczéllal vétettek körül. Midőn ezek sorba voltak állítva, 
— egyedül csak fegyvereik és fegyverzetük fénylése és 
csillogása képes volt az ellenséget megszalasztani 
békeeszközlő és városépítő mindenkinek testét olajjal és 
mézzel erősítette meg. Ezeket és még sok ezekhez hasonló 
jótettet tényezett országunkban a szőke, őszülni kez-dő Eru- 
ántfi (iԵրուանղեան) Tigrán, kinek festett arcza, szép szemei, jó 
termete, széles vállai, erős lábszárai voltak, ki mértékle
tes volt az étel- és italban és módjával éldelte a gyö
nyöröket. Erről mondák öregeink, kik czimbalom mellett 
énekeltek, hogy a testi élvezetekben is mérsékletes, igen 
eszes, ékesszóló volt. Tigrán mindenről gondoskodott, a 
mi az emberiségre hasznos. Mi lehetne reám nézve kedve
sebb, mint a róla szóló dicséretet és történelmét e könyv
ben terjedelmesen előadni. Minthogy mindenben igazság- 
osztó volt és hibátlan mérleget használt, azért minden embert 
csak is a kebel súlya szerint mérlegelt. Nem vágyakódott a ma
gasabb után, sem a kicsinyt nem vetette meg, hanem törekedett 
általában gondoskodásának ruháját mindenkire kiterjeszteni.

Mint
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Ez már előbb Astyagessel, a médok uralkodójával fri
gyesülve, nővérét Tigránuhit Astyagesnek, ki azt tőle kí
vánva kérte, adja nőül. »Mert — úgymond a méd feje
delem — ezen rokonság talán állandó szeretetet fakasztand 
keblemben Tigrán iránt, és ha nem, így halálos tőrt vet
hetek neki; mert most belsőmben gyűlöletet érzek iránta.« 
Jövendölés, mely nem függött akaratától, volt reá nézve 
a jelen eset.

25·

Astyages télelme és gyanúja a miatt, hogy Cyrus és Tigrán 
között szoros barátság létezik.

Ama szándék oka hozta létre Cyrus és Tigrán 
között a frigyesülés kapcsát. Azért a hányszor ez a frigy 
Astyagesnek eszébe jutott, mindig kerülte az álom és tanács
adóitól is folytonosan ezen tárgy felől kérdezősködött. »Mily 
eszközökkel bonthatnék fel, kérdé, a szeretet kapcsát a 
Perzsa és Háik, sok sereggel rendelkező utóda1) között ?« 
Gondolatainak ezen zavarában, jelen helyzetéről egy jós-á
lom értesítette őtet, mely ilyenképen adatik elő.

26.

Arról, hogy gyűlöletében miképen látja Astyages jelen sorsát 
egy csodálatos álomban.

Azon napokban — mondja a történelemiró j — a méd 
Astyagest nem kis veszélylyel fenyegette Cyrus és Tigrán e- 
gyesülése ; azért heves gondolatainak zűrzavara miatt álmának 
álmodásában olyan álomképet szemlélt, milyent addig ébren
létében szemeivel nem látott, milyenről füleivel nem hallott.

J) Tigrán.
-) Confrontando le storie d’ Erodoto, di Senofonte e di Mar 

Abas intorno a Astiage ed a Ciro, si osservano tante differenze 
ehe si direbbero le tre storie risguardare tre principi diversi. Ma le 
circostanze riferite da Mar Abas sembrano meglio fon date nel 
verő quelle d’ Erodoto un po’ favolose, e quelle di Senofonte, romanzi, 
come disse anco il Calmet. Monaci Armeni Mech. Storia, pag. 72.
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Erre álmából ijedve felébredt és a nélkül, hogy bevárta 
volna — szokása szerint — a tanácskozás idejét, hanem 
— habár az éjnek nem kis része volt még hátra — elő
hívja tanácsadóit és szomorú arczczal, földre szegzett sze
mekkel, nyögve szive mélyéből felsóhajt. Tanácsadóinak 
ezen kérdésére: »Miért ez«? — késik a felelettel egy ideig. 
Végre fájdalmas sóhajjal elkezdi mondani titkolt szándékát, 
szive gyanúját és még hozzá a rettenetes álom részleteit is.

»Úgy tűnt nekem, mondja, oh barátaim! mintha ma 
ismeretlen országban lettem volna, közel egy nagy, magas 
hegyhez, melynek csúcscsa túlságos sok jégtől borítottnak 
látszott; azt mondák, hogy ez a háikok földje1.) és a midőn 
hosszasan feltekintettem e hegyre, feltűnt egy bíboros nő, 
ki égszin lepelbe volt bebonyolva és ezen magaslat tetején 
ült; a szép szemű, magas termetű, piros ajkú nő szülési 
fájdalmaktól volt meglepetve. A míg én ezt a látványt 
csodálva tovább néztem, a nő hirtelen három termetes ki
fejlődött hőst nemzett. Ezek közül az első oroszlánon ülve 
sebesen futott le2) nyugat felé; a második leopárdról éj
szakfelé nézett; a harmadik pedig, ki egy iszonyú sárkányt 
fékezett, országomra rohant. Ezen zavart álmaim közepeit 
úgy tűnt fel nekem, mintha királyi lakom fedélzetén lettem 
volna, melynek teteje szép termekkel, és sok szökőkutak- 
kal volt ékesítve; itt voltak az engemet koronázó, álmél- 
kodó istenek is, kiket én veletek együtt áldozattal és tömény
nyel tiszteltem. De hirtelen feltekintve azt láttam, ki sár
kányon ülve kiterjesztett sas-szárnyakkal repült és köze
ledett, mert az isteneket szándékolta megsemmisíteni. Ekkor 
én Astyages közbe léptem és megvívtam ama csudálatos 
hőssel. Miután mindketten egymás testét lándsáink he
gyével összevagdaltuk, a kiömlött vér a palota fedélze
tét, mely oly fényes volt, mint a nap, vértengerré tette. 
Azután más fegyverekkel még tovább folytattuk a harczot.

De mit használ nekem a szavak hosszadalma, miután 
a tény vége: enyészetem volt. A rémitő veszély miatt meg-

ú Örményország.
ճ) Az örményben սլանամ‘ — szélánám egyszerű ige, igekötő 

nélkül, jelentése : futni felülről le, alulról fel, vagy rárohanni.
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izzadtam és az álom tőlem eltűnt; ezután nem fogok az 
élők közé számláltatni; mert látományom magyarázata nem 
jelent mást, mint az erő támadását, mely felém jő a hái- 
kán !) Tigrántól. Azonban ki az, ki az istenek után nekünk 
szóval és tettel segélyt javasol ? mert ez lesz kormány
társunk.«

Miután tanácsosaitól több hasznos véleményt hallott, 
tiszteletteljes köszönetét mond nekik.

27.

A tanácsosok szava; azután saját gondolata és közvetlen
tette.

»Miután tőletek sok értelmes és okos szót hallottam, 
oh kedveseim! — elmondom, hogy az istenek segélyével 
mi az én sikernyujtó gondolatom. — Mi sem hasznosabb 
az ellenséggel szemben, mint ismerni ennek szándékolt tet
teit és a szeretet örve alatt cselre gondolni. Ezt azonban 
kincsesei és csalárd szavakkal most végre nem hajthatom. 
Most a gondolat kivitelének eszköze, a csel útja-módja a 
szép és okos nő: nővére Tigránuhi. Mert csak ezen rokon
ság útján lehet ezen idegennel szemben 2) jövés-menés által 
alattomosan, de azért szabadon a csalást végrehajtani, vagy 
úgy, hogy annak meghittjei közül a vigyázatlanoknak 
ajándékot és méltóságot ígérek, ha tőrrel vagy méreggel 
azt megölik, — vagy annak barátjait, helytartóit kincsesei 
tőle elidegeníteni. így fogom én őtet, mint egy tehetetlen 
gyermeket, hatalmamba keríteni.« Minthogy Astyages ba
rátai ezt a tervet foganatosnak tartották, fondorkódnak a 
kivitelről. Tanácsosai egyikének kezébe sok kincset ad és 
Tigránhoz küldi következő tartalmú levéllel.

J) Háiktól eredt, Háik-házi, örmény.
2) Tigrán.
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շ8.
Astyages levele, Tigran beleegyezése és Tigránulii elkül

dése Mediába.

-՝>Jól tudod azt szeretett testvérem, hogy a földi életre 
nézve az istenek1) nekünk nem ajándékoztak hasznosabbat, 

és hatalmas barátok nagy számánál; mert így 
külső zavargások nem merészelnek ellenünk, és ha mégis 
jönnének, azonnal visszaveretnek; az ilyenféle gonoszság 
nem talál bemenetet, mert elűzetik. Látva a segély ilyen 
előnyét, mely a barátságból ered, elhatároztam a közöttünk 
létező szeretetet mélylyé és szilárddá tenni, hogy így mind
ketten minden oldalról megerősödve, épen és ingatlanul 
megőrizhessük uralmunkat. Ez pedig az által történhetik meg, 
ha te Nagy-Örményország leányát: nővéredet, Tigránuhit 
nekem nőül adod. Talán jónak tartod azt te is, hogy ő legyen 
a királynék királynéja. Élj boldogul király társam, kedves 
barátom!«

az eszes

A nélkül, hogy szót szaporítanék, elmondom, hogy: 
a követ megérkezik és a szép leányra vonatkozó szerződést 
megköti. Tigrán beleegyezik és nővérét Tigránuhit nőül 
adja. És, minthogy Astyagesnek csalárdságáról mit sem tud 
— a királyok szokása szerint — el is küldi ehhez nővérét. 
Astyages a nőt elfogadván, nemcsak cselből, mely szivében 
honolt, hanem ennek szépségéért is nejei között elsőnek teszi. 
Belsejében azonban készül a gonoszság szövete.

29.
A csalárdság nyilvánosságra jó'; kitör a háború, melyben As

tyages halálát leli.

Erre — így szól a történelemiró — Astyages, miután 
Tigránuhit királynői méltóságában megerősítette, birodal
mában ennek akarata nélkül mit sem tett, hanem mindent

x) Az örmény az igaz Istent Աստուած — Ászduádz-nak, a po
gány isteneket pedig tikh-nek nevezi.
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ennek szava szerint intézett el, és meghagyta, hogy mindenki 
engedelmeskedjék neje parancsainak. Miután így lassanként 
elrendezett mindent, kezdi a csalárdságot vele közölni. »Nem 
tudod, mondja, hogy fivéred Tigrán, felesége Záruhitól fel- 
bizgatva uralmadat az ,árják’ J) felett irigyeli. Mi történne 
akkor, ha ő2) engemet túlélvén az ,árják’ fölött Záruhi 
uralkodandna és az istennők helyét ő foglalandná el? De 
neked e kettő közül egyet választanod kell, vagy fivér-szere
tőnek maradsz és ekkor az ,árják’ gyalázatosán megbuktat
nak, vagy saját javadat jól felfogva, hasznos tanácsot ho- 
zasz javaslatba és így a jövendő esélyekről gondoskodok«

Ezen fondorlatok közepeit eltitkolta azt, hogy Tigrá- 
nuhinak meg kell halnia, ha nem a méd-perzsa3) akarata 
szerint gondolkodik. De a belátó, szép nő észrevette a cselt 
és Astyagesnek válaszul a szeretet szavait adja4); fivérét pedig 
meghitt hírnökök által gyorsan értesítette a csalárdságról.

És most hozzá kezd a gaztetthez. Követség által fel
kéri Tigránt, hogy birodalmuk határában egy helyen egyet
értő 5) találkozásra jöjjenek össze; mert egy olyan eset, 
fontos dolog forog fenn, melyet írással vagy küldöttség 
útján elintézni nem lehet; azt csak személyes találkozásuk 
igazíthatja el. Tigrán megtudván a küldetés czélját, abból, 
mit Astyages szándékol, mitsem titkolt el, hanem levélben 
nyíltan előterjesztette azt a gonoszságot, mi ennek szivében 
vala. E nyilvánosítás után, már nem lehetett többé sem

ձ) Ari о Arii anticamente chiamavansi i Medi, secondo Ero- 
doto : presso gli storici armeni peró questo nome é dato sovente 
anche ai Persiani, e spesso colla giunta di Anari come lib. Ill, с. 
XXVI. Questa voce significando in armeno forte, valoroso, e Anari, 
ignavo, debole; credesi comunemente che Ari e Anari valga Persiani, 
e non Persiani, appunto come Grcci e Barbari; e citazioni non man- 
cherebbero per comprovare questa opinione, e combattere quella 
dell’ illustre orientalista il sig. Quatremére (Histoire des Mongols 
p. 241—247) il quäl vuole ehe nelle storie armene Ari e Anari 
indichi i Persiani soltanto. Mon. Armeni, pag. 77.

ճ) Tigrán.
3) Férje : Astyages.
4) Igen gyöngéden felel.
6) Egyetért, összeczimborál, valamely tett végrehajtására más

sal szövetkezik. Magy. akad. szótár, II. köt. 44 1.
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szóval, s?m cselszövénynyel ezt a gonoszságot elleplezni; 
azért most nyíltan készült a háború.

Örményország királya, Cappadocia, Iberia, és Alva- 
nia környékéről, *) s Nagy- és Kis-Örményországból a ki- 
választottakat mind összegyűjti és egész haderejével Media 
tájaira rohan. Veszedelemnek tenné ki magát Astyages, ha 
harczban találkozna Háik-utódjának nem kis seregével. De 
Tigrán az összeütközést elhalasztja öt hónapra; mert a 
gyors és élénk munkaճ) megbetegítette, kivált ha Tigrán 
kedves nővérére 3) gondolt; azért a dolgok kimenetelét úgy 
rendezte el, hogy Tigránuhi módot találhasson — a meg
szabadulásra. Azalatt közelgetett a bar ez ideje.

De megdicsérem az én nyúlánk, lándsajártas, minden 
tagjában arányos és páratlan szép termetű Tigránomat; 
mert ügyes volt ő, kinek testrészei között mértékviszony 
létezett és kihez erőre nem volt hasonló. De miért szapo
rítok szót? A harcz kezdetén Tigrán Astyagesnek vas-erős 
ruháját — mint a vizet — úgy hasítja át hosszú lándsá- 
jával és kezét visszarántván, fegyverével kihúzza tüdejé
nek felét. Csodálatos volt a harcz, mert a hősök — szem
ben hősökkel — nem fordítottak azonnal egymásnak hátat; 
miért is elnyúlt a harcz és eltartott még sok ideig; de a 
munkának véget vetett Astyages halála.4) Ezen esemény 
előbbi szerencséjéhez csatlakozva még inkább nevelte Tigrán, 
dicsőségét.

i) Gl։ lberi, in armeno Vire sono i Giorgiani; gli Alvani pero 
erano coloni armeni abitanti la parte settentrionale deli' Armenia; 
che da Tamerlano condotti ai confini della Persia e dell’ India, vi 
si trovano tuttora celebri sotto il nome di Afgani. V. Le antichita 
dell’ Arm. t. 1. pag. 326. (Az iberek az örményben ,virkek’ vagy 
georgiaiak; az álvanok örmény gyarmatosok voltak, kik Örmény- 
ország éjszaki részén laktak; de Tamerlam számkivetésbe vitte őket 
Persia- és Indiába, hol a hires Afgán név alatt találtatnak). Monad 
Armeni Mechitaristi, Storia, pag. 78.

3) A rárohanás és harezvágy.
3) Sorsára.
4) Se Erodoto e Giustino dicono essere Astiage preso da Giro e te- 

nuto sino alia morte, non valgono a s mentire la certezza di questo rac- 
conto registrato negli archivii de Caldei. Monaci Arm. Storia, pag. 80.
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30.

Tigránuhi nővérét Tigránágérdbe küldi. Anns, Astyages első 
felesége és a foglyok lakóhelye.

Azután elbeszéli (Már Ábász), hogy 
vetése után nővérét') nagy kísérettel királyilag Örmény- 
ország azon városába küldi, melyet Tigrán épített és a 
mely nevéről Tigránágiérdnek (Tigranocerta)й) neveztetett 
és megparancsolja, hogy ez a vidék nővére szolgálatára 
legyen. Ezen vidéken lakó Üszdán-nak3) nevezett család 
— mondja a történelemiró 
ségétől veszi eredetét.

Ánust4) Astyages első feleségét és az Astyages mag- 
vából való számos leányt és fiút sok más fogolylyal 
együtt — több mint tízezerét — egy nagy hegy keleti 
oldalán elterülő vidéken telepíti le egész Kolten5) határáig,

dolgok vég-ezen

Tigránuhi királyi nemzet-

i) Ctesias, kit Voss idéz, említést tesz Astyages Ámitin nevű 
leányáról. Mivel pedig Tigranocerta város Amida- vagy Amid-nak 
is neveztetett, Indsidsián örmény archeolog azt hiszi, hogy az em
lített Amid, Tigránuhi neve volt.

ճ) In arm. Dicranagerd, ehe vale: eretto da Tigrane. Gli 
storici esteri, Strabone, Appiano, Plutarco ed’ altri, non avendo 
notizia di questo celeberrimo Tigrane, attribuirono la costruzione 
di detta cittä a Tigrane II. nel tempo delle guerre Mitridatiche. Ora 
chiamata Diarbekir in lingua turca. (Az örményben Tigránágérd, 
minek jelentése Tigrán építménye. Mivel a külső történelemiróknak 
mint Strabo-, Appian-, Plutarchnak nem volt tudomásuk ezen igen 
híres Tigránról, a mondott város építését a Mitridat-féle harezok 
idejében élt. II. Tigránnak tulajdonítják. E város most török nyel
ven Diárbekirnek neveztetik.) Monaci Armeni Mechitaristi, Stoiia, 
pag. 8o.

3) Per questa denominazione intendasi e il territorio abitato da 
quella famiglia, e la famiglia stessa: e in ambedue isensi trovasi 
usata da Eliseo, da Lazaro Farpenze, e da Fausto di Bizanzio. 
(Ezen elnevezés alatt valamint ezen család által lakott földterüle
tet, úgy magát a családot is kell érteni. így mindkét értelemben 
kaszálva találjuk e szót Eliseus, Fárbi Lázár és Bisanti Faust ör
mény történelemiróknál is). Monaci Arm. Storia, pag. 8o.

4) Anus örmény szó jelentése: kellemes, jó, fönséges.
5) Az örményben: Koghthán. 5
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vagyis Dámpád-,l) Oszgiokhá-, Tázskujnkba és más, a folyó 
partján lévő falvakba, melyek egyike Véráncsunikh is — 
az erős Náchcsávánig2) és ezen 3 mezővárosba: Chérám, 
Csughá,3) Choságunik; a folyó másik oldalán az egész ró
naföldön, melynek vége Ázstánágán, egész ama Náchcsá- 
ván erődig. A már nevezett Ánus asszonynyal- és fiaival 
ama nagy, omladt hegy csendes ormát, mely — mint mond
ják — erős földrengésből eredt, népesítette meg; ezt azon 
utazók4) beszélik el, kik Ptolemaeus parancsára sok helyütt 
járva, napi úttal5) mérték meg az emberek lakóhelyeit, 
aztán részben a tengert és a lakatlan vidékeket is a forró 
égövtől Khimiuronig (Cimmerig). Tigrán Ánusnak szolgá
kat azon médokból adott, kik a hegy lábánál laktak. Erről

') Dámpád, Nagy -Örmény ország Vászpurágán tartományának 
egyik falva, mely a Mászisz (Ararát) keleti oldalán a Jerászch 
(Araxes) folyó mellett feküdt.

2) Secondo la tradizione armena questa é la cittá piú antica 
del mondo dopo il diluvio, construtta da Noé appena uscito deli’ 
arca. Lo dice l’etimologia ehe significa Primo alloggio, о Primo do
micilio. (Az örmény hagyomány szerint e várost, mely a vízözön 
után, a világon a legrégibb, Noé építette mindjárt a bárkából való 
kiszállás után. A szóelemzés is ezt mondja; mert Náchcsáván ör
mény szó első szállást, első lakóhelyet jelent). Monaci 
Armeni Me eh. Storia, pag. 81.

Noé kiszállása az Ararát hegy tövében történhetett, mint a 
szent igék is bizonyítják: »Jertek azért szálljunk alá«. (»Kiszálla 
tehát Noé
őrzi a máig is fennálló örmény város Náchicseván, mely magyarul 
»első kiszállást« jelent. E hely hajdani létéről tanúskodik a zsidó 
történész ^1 avius József. Ávedik Lukács, Az örmények tört. X. 1.

՛') Sciah Abbas 1. re di Persia distrusse questa cittá divenuta 
a’ suoi giorni ricchissima, e ne trasportó nel 1605 gh abitanti a 
Ispahan, ove permise loro di abitare nel sobborgo finora chiamato 
dal nome della patria loro Giuga о Giulfa. (I. Abbas Sáh Persia 
királya e várost, mely az ő napjaiban igen gazdaggá lett, feldúlta 
és a lakosokat 1605-ben Ispánba vitte, a hol megengedte nekik, hogy 
ennek elővárosában lakjanak, mely mostaníg is hazájuk nevéről 
Új-Csughának neveztetik.) Monaci Arm. Mech. Storia, pag. 81.

4) ԱելոՈւ szérmén v. ö. Samen, semen, sparsio, σπέρμα.
ή Az örményben ásbáresz ասպակէս egy napi járóföld.

« Genesis, 8. rész, 18.) Az első kiszállás emlékét

X
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igazsághű tanúságot tesznek a hagyomány énekei*) is, a 
melyeket megőrizték — mint hallom — Kolten tartomány 
bortermő részének lakói; azokban említés van téve Ártá- 
seszről2) és fiairól és példázatilag3) a sárkány ivadékoknak 
nevezett Ázstáhág4) maradékairól, mert »ázstáhág5)« nyel
vünkben6) »sárkány-t« jelent. Mondják, hogy Árkáván 7) Á 
tásesz tiszteletére vendégséget adott és neki a sárkányok 
templomában tört vetett. Midőn Árdávázt, Ártásesz vitéz 
fia Árdásád8) felépítésekor, palotája számára alkalmas he
lyet nem kapott, országunkból — mondja az ének — a 
,márok‘ földjére9) ment, hol a Sárurának nevezett róna- 
ságon Márágérd-et építette i0 *). »És vágyakodék Száthinig 
herczegnő az Árkáván asztalán levő Ártáchur zöldsége és 
Dicz bimbója után« n).

Ezután tehát nem fogsz többé csodálkozni igaz előadá
som felett, mivel a szabad Másziszon 12) lakó titkos sár
kányok megfejthetlen titkát megfejtettem.

r-

i) Azon dalok, melyeket a hagyomány őrzött meg. A szö
vegben թուևլ եաց երղ (thuéleátz jérk) vers, mértékes dal.

*) Artaxerxes.
3) Ájlápánápár, allegorisch.
4) Astyages.
5) Görög kiejtéssel Astyages, a perzsában Aghdehak vagy 

Aghderka, az örményben Ázstáhág, mi nagy kígyót, sárkányt jelent.
'՛) Az örményben
7) Ez az az Árkám, kiről a II. könyv 47. és 51. fejezetében

8) Artaxata.
°) Media.
։°) Sallustius elbeszéli, miként a numidák és mórok azt hitték, 

hogy ők örmények, perzsák és medusoktól származtak 
franczia armenista Saint-Martin Sallust e helye fölött tudományo
san értekezik és megmutatja, hogy a mórok ázsiaiak és a perzsa 
medus és örmény nemzetből származnak (Annales de Institut Ar- 
cheol. Tom. I.), a mórok és medusok ugyanazon egy nemzet, az 
örmények a médokat már-oknak és Mediát Márássánnak hívják. A 
város, melyet Örményországban medus gyarmat alapított, Marákért 
nevet viselt. Lukácsi Kr. A magyarok őselei, 16 lap.

u) Idézet egy régi énekből.
12) A szabad (nemes ազատ) jelzőt a Mászisz, Astyages szabad 

ivadékaitól nyerte, kik e hegy tővében laktak.

van szó.

A

5*
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Յ1·
Melyek Tigrán nemzetségei és melyek a tőle számazott ágak?

A mily kedves ream nézve, a történelemiróra az, hogy 
elbeszélés közben leirom a bizonyost nemzeti első Tigrá- 
nunkról és tetteiről: úgy tetszők legyenek neked, mint olva
sónak is az Eruántfi Tigránról szóló szavak 
a férfi és milyenek tettei, olyanok a róla szóló szavak is. 4 
Miért is a vitézség (fokozata) szerint az elnevezés ezen 
sorát szeretem: Háik, Arám, Tigrán; mivel szerintem a 
vitézek utódai is vitézek; de a közöttük levőket elnevez
hetik az emberek, tetszésük szerint. Az istenesítésre2) vo
natkozó vélemények után igaz az is, mit én mondok. Nincs 
Árámázd3); de azokra nézve van, kik hajlandók hinni azt, 
hogy van Árámázd; még pedig van négy vagy több Árá- 
րո ázd is, melyeknek egyike Gunt-Árámázd. Épen így 
sok — úgynevezett, — Tigrán van; de Háik utódai közül 
való egyes egyedül csak az, ki Astyagest megölé, és ennek 
házát a sárkányok anyjával Anussal együtt fogságba vitte, 
ki a szives Cyrus segítő akarata mellett a médok és per
zsák feletti uralmat magához ragadta.

Fiai voltak: Páp, Dirán, Váhákén;4) erről beszéli a 
rege: »Vajúdott az ég és föld ; vajúdott a bíborszinű tenger is; 
a tengerben piros káka született; a kákanyakából füst jött ki; a 
kákanyakából láng jött ki; és a lángból egy fiú ugrott ki, kinek 
tűz-haja, lángszakála volt, szemei napok voltak.« Ezt énekelték 
némelyek czimbalom-szó mellett; én hallottam füleimmel. 
Azután dalban elbeszélték harczait és győzelmét a sárkányok 
ellen és megénekelték hőstetteit épen úgy, mint a Herculesét.

A milyen

*) Olyan szép történelme is. 
r) Istenesités

állatot istennek vall, oly dicsőnek, jelesnek, felségesnek tart, mintha 
valóságos isten volna. Akad. szótár, III. köt. 141 lap.

3) Jupitert a perzsák Árámázd-, vagy Hurmuzdnak nevezték. 
Gunt, Kuncl a perzsában erőst, vitézt, harcziast jelent.

4) Ezen örmény szavakból: ով անաղին ον áhákin, terribilis,

iste nites; istenit, embert vagy más teremtett

rettenetes.



69

Azt is mondták, hogy ő istenesük és az »ibériaiak« országuk
ban neki életnagyságú szobrot állítottak, és — ezt áldo- 
tokkal tisztelték. !) — Tőle származnak a Váhnunok és leg
ifjabb fia-, Árávántól,2) az Áráveniánok. Attól,3) származik 
Áráván, ettől Nérszeh, Nérszehtől4) Záreb. A Záreb törzs 
ágaiból a »Zárehávánok«-nak nevezett nemzetségek. Záreb 
első fia Ármok,5) ennek fia Pákám,6) Pákám fia Ván 
Ván fia Váhé;8) ez fellázadván, macedoni Sándor által 
öletett meg.9)

Ezen időtől kezdve Válársák uralkodásáig Örmény- 
ország felett — számodra semmi bizonyos előadnivalóm 
sincs; mert zavargás ütött ki a seregek között; férfi, férfi 
ellen kelt fel, hogy uralja az országot. 10) Miért is nagy 
Árság Örményországba könnyen behatolván, fivérét Vá- 
lársákot teszi Örményország királyává.

7 \
» J

1) Az örmény, Váháként egyértelműnek veszi Herkulessel. Az 
örmény Szentirás fordítói is a Mákkabeusok II. k. IV. rész, 19 
versében Herkules ('Εραχλης) helyett Váháként tettek.

2) Ad castra.
3) Váhákéntól.
4) A ներս intus et G ex շնոլոք gratia, quasi բղխումն շԱորնսց 

emissio gratiae. Schröder, pag. 18.
5) Ármok Որմող divinator ex արմ árm fundamentum, radix et 

okéi nq/f/ effari, qs. sit fundamenta seu causas rerum exponens, 
ողհլ enim de poetis et inspiratis dicitur, quando spiritus intus agit, 
ut divino igne incalescentes verba proferant. Schröder, pag. 18.

pák, kapocs, kötelék ամ. arménájn- 
ból, mintegy mindenkit lekötelező, omnes obligans.

7) A hagyomány azt mondja, hogy Ván megújította Semirám 
városát (Semirámágérd, Semiramocerta), mely később az ő nevéről 
Ván-nak, neveztetett. — Familiare est adhuc inter Armenos hoc pro
prium vivorum nomen, appellative scutum significans. Schöder, 18. 1.

8) Pro ով ա՝,Լ terribillis; ultimus fuit Haicanae prosapiae in 
majori Armenia rex, opressus ab Alexandro M.

y) Secondo Quinto Cursio, Vahe spedi in soccorso a Dario 
re de’ Persi quaranta mila lanti e sette mila cavali eri. Mon. Arm. 86 1.

10) Ire о prefetti dell’ Armenia dopo Alessandro il Macedone, 
si posson vedere nella Storia Armena de P. Csiámicsián (t. I, pag. 
127—130, 202, e seg.; örményül van írva e derék munka), tratti da 
Polibio, Giustino, Pausania, Diodoro, Appiano, Arriano, e altri. P. 86.

<:) Ezen elavult szótól բադ
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32·

A trójai (iliumi) háború Teutamus alatt. A mi Zármájr-unk 
kevesed magával egyesül az aethiopiai sereggel; halála ebben

a háborúban.

E kettő : rövidség ’) és gyorsaság3) az, mit tud vágy ad 
munkásságomtól várton vár; azt kívánod, hogy szavaim 
ékesek és világosak, irályom pedig olyan legyen, mint a 
Platóé, távol a hazugságtól és tele azzal, mi a hazugság
nak ellentéte.3) Ezeknek megfelelőleg azt, a mi az első 
embertől kezdve korodig történt, úgy sietve előadni lehetetlen ; 
mert még Az is, ki a mindenséget teremtette, ki egy pillantás
sal, egy intéssel mindent létrehozhat — nem úgy tesz; — 
hanem a teremtményekre nézve napokat és sorrendet kü
lönböztet; mert némelyek az első napon, mások a második, 
harmadik és más napokon teremtettek. Ez által maga a 
Szentlélek tanítása mutatja nekünk a rendet. Igen, de vá
gyad — látom — ezen határokon túlmegy; mert neked 
a pontosság mellett egyszerre kell mindent4) elmondanom; 
és ez rám nézve terjedelmesség, reád nézve szélesen ömlő 
bőbeszéd, vagy engemet illetőleg elhamarkodás és tégedet 
kelletlenség lenne. Ezen gyors szorgalmazásod közepeit látom, 
hogy a macedóniaiéról és a iliumi harczról, a sorrendben5) 
mitsem jegyeztem fel; most az eddigiekhez ezeket csato
lom. Nekem nincs szavam ahhoz, vájjon a mi jó művé
szünk itt bölcs-e vagy tudatlan?6) Vagy hogy vájjon később 
nem fogja-e ezeket a dolgokat, melyek fontosak szerke
zetemre nézve, beleszöni ?

Melyek lehetnének az ilyenféle dolgok közül az elsők, 
ha nem azok, melyeket Homer beszél el, — a mit Teuta
mus, az assyrok királya alatt történt iliumi (trójai) háborúról

') Hámárodásziruthiun, rövidségkedvelés, szabatos rövidség.
2) Árákápánuthiun, gyorsaság az elbeszélésben.
3) Igazság.
4) Teljesen, hiánytalanul, fogyatkozás nélkül.
6) A maga idején és helyén.
6) Ügyetlen, nem okos.
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elmondanak, — és az a körülmény, hogy Zármájr-unk az 
assyrok szolgálatában kis csapatával, az aethiopiai hadse
reggel együtt Priamusnak ment segítségére................. ....
ott a vitéz hellénektől megsebesítve meghal; de hinni 
akarom, hogy a hősök közül nem más,hanem maga Achi- 
les vetett véget életének. ')

És

Az első könyvnek: Nagy-Örményország származat- 
rendjének (genealogia) vége.

A perzsák regéi Piurászb-Astyagesről.

Ugyan minő gyönyört találsz Piurászb-Astyages esetlen 
és csúnya regéiben és miért okozol nekem fáradságot, 
midőn azt kívánod, hogy beszéljem el neked a perzsák 
dőre, értelmetlen és képtelen regéit, melyek Piurászb ki
mondhatatlan esztelenségéről, első bizalmas jóságáról, a 
rossz szellemeknek neki tett szolgálatáról szólanak és kérsz, 
hogy ne hallgassam el a tévedést és hazugságot, és szóljak 
a vállak csókolásáról, miből a sárkányok születtek, növeke
déséről kegyetlenségének, mikor is embereket áldoztak a

Sebbene il nome di Zarmajr non si trovi nell’ Iliade d’ 
Omero; ci sembra probabile V opinione del P. Ingigian, che per 
Ascanio possassi intendere Zarmajr re d’ Ascania, cioe dei paese 
dei discendenti d’ Ascanaz. V. Iliade, canto II ov’ e detto:

Φόρκνς dv Φρνγας ηγε, καί άσκάνιος θεοειδής, ՝
Τηλ3 ’εξ Λοκανίηο μεμασαν δ3 υομΧνι μάχεαθαι.
Ε chi sa che Zarmajr non sia il famoso Mennone venuto d’ 

Oriente in soccorso di Priamo, capo deli՛ esercito etiope di Teutamo 
re d’ Assiria: posto che per gli Etiopi debbansi intendere ivi gli 
abitanti della Colchide о i Caldei dei Caucaso. V. Martinier, alie 
voci Colchide e Ethiopie. Cellario, t. II, pag. 651 Uezio, pag. 66. 
Diodoro II. Monaci Armeni. pag. 88.

A régiségbuvárok tudják, hogy az »Aethiopia« név három külön
böző tartományra alkalmaztatott: mindenek előtt legrégibb időben az 
euxini tenger körüli vidék neveztetett így a Kaukasus tövében, nem 
messze új Indiától (ezt érti Chorenei is; a fordító); továbbá Syria- 
nak egy része, Joppe fővárossal; harmadszor egy tartomány Afri
kában. Cantu, I. köt. 574 lap.
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gyomor szükségletei számára; továbbá mondjam el azt, hogy 
valami Feridun ') őtetvaslánczczal megkötve, egy hegyre vivé, 
mely Démbávénd-nek1 2) neveztetik; — hogy Feridun az 
úton elaludt és Piurászb ötét egy halomra vonszolta, de 
Feridun felébredvén, Piurászb-ot a hegy barlangjába vitte, 
itt megkötötte és elébe állott, kitől az úgy megijedt, hogy 
lánczaiban maradt; most nem mehet ki, hogy az országot 
pusztítsa.8) Ezek után minő vágyad lehet ezen hazug regékre 
és minő szükséged az értelmetlen, dőre elbeszélések fejte
getésére ? Hiszen ezek nem az a fönséges, szép és értel
mes görög mesék, melyek a dolgok igazságát képleg elrejtve 
foglalják magukban. Azonban azt mondod, hogy beszéljem el 
esztelenségük okait és rendezzem a rendezetlent. Én ezt fiatal 
éveidnek megbocsátom, mivel ez korod éretlenségének kí
vánsága. Miért ebben is teljesítem akaratod vágyát.

Értesítés arról, a mi Piurászbról bizonyos^.
Most bátran kimondom a platói szót: Lehet-e a barát 

barátjának más én-je4) ? Bizonyára senki. Minthogy már 
más lehetetlen dolgokat is éretted lehetségesítettem, ezt is 
teljesítem. Gyűlölöm ugyan azokat a szavakat5 * *) és tetteket, 
különösen ezeket, mivel ezek hallásától füleim utálattal

1) Az örményben Héruten, Bérűden, mi a régi perzsa kiejtés
nek felel meg.

2) Démbávend, vagy Démávend régi Mediában.
sj E rege részben Firdusi azon híres perzsa költeményén alap

szik, melynek czime Sáhname (könyv a királyról). E költeményben 
Astyages, a perzsák és örmények Piurásb-ja, Zohák-, vagy Dekák
nak van nevezve. Piurászb örmény szó, jelentése tízezer lovassal
báró (piur թիւր = I ooo J és

I Persiani gli danno anco il soprannome di Mari cioé Ser
pentino, percbe maré serpente, alludendo ai draghi déllé spalle di
Zohac. Μ о náci Arm. pag. 90.

4) Platone e Aristotele dicono 1’ amico un’ altro io: ma io dico 
ehe con 1’ amico io fo uno se il suó volere mio malgrado, fo mio. E 
noto d’ altronde essere d’ Aristotele: ՓԱօհ 'ετεοο; εγω. Amicus alter 
ego. Ma il nostro sembra indicare quella di Platone: Φιλότης 
ισότητα 3απεργάζεται. Amicitia paritatem efficit. Monaci Arm. Mech. 
Storia, pag 90.

5) Az előző szakasz elbeszéléseit érti.

ászb lovas.)աւող
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fordulnak el; de azért mégis leirom ezeket saját kezemmel 
és az értelmetlenségnek1) értelmet adva, kijelentem a per
zsák legrégibb tetteit, a melyek már előttük is értelmet
lenek.ճ) Teljék benne örömöd és vedd hasznát. De tudd 
meg, hogy én az ilyenek elbeszélésétől irtózom, mit avval 
mutatok, hogy első könyvembe, vagy annak bár vég so
raiba be nem iktattam azokat; hanem csak azonkívül és 
külön. Most elkezdem ilyenképen :

A perzsák ősatyja, akit Ázstáhág-Piurászbnak neveznek, 
Nembroth alatt élt. Mert a nyelvek elválásakor az egész 
világon nem történt zavarodás a tömegre nézve is; a ve
zetők és főnökök sem hiányoztak, hanem egy isteni jel
adásra a főnökök és családfők elváltak és birlalták a vá
lasztott területet. Ezt a Piurászb nevet jól ismerem, meg
találtam Piretusl * 3) Centaurust egy chald könyvben. Ez nem
zete fölött a kormányzást nem annyira vitézsége, mint 
gazdagsága és ügyessége által nyerte el Nembroth főn ha
tósága alatt. Ez azt tanította, hogy minden e világon közös 
és — mondá — nem szabad, hogy valakinek sajátja legyen, 
minden mindenkié: szó és tett; minden nyilvános. A 
titokban mit sem gondolt, hanem szivének minden titkát 
nyelvével nyilvánosságra hozta és barátjainak megengedé 
a jövetmenetet nappal úgy, mint éjjel. E szokását nevez
ték így: Az ő első bizalmas jósága.

Minthogy a csillagjóslattanban jártas volt, meg akará 
a tökéletes gonoszságot4) tanulni; de ez reá nézve lehe
tetlen volt. Mint fent is mondottam, a tömeg megcsalása

l) Valamely dolog jelentésének homályos volna.
ճ) Megfoghatlan.
3) Centaurus Pyretus ölte meg Periphast (Ovid Met. lib. XII) :

»Quid tibi victore gemini Periphanta Pyreti,
Ampyca quid referam ?«

Kentauren, Ktrxuvooi von y.fvxfxv und ταύρος,, Stierjäger oder 
aus xf.vxoqf.հ (lurcor) enstanden »Reiter« »Renner.« Lübker, Seite 517.

Centaurus animal, cujus superior pars hominis, inferior vero 
equi form am refert. Fabulae origo illa est, quod Centauri equum 
domare et insidere docuerint. Josephi Márton, Lexicon, pag. 429.

4) A bűvészet.



и

kedvéért, szokása volt titokban mit sem tenni. Azért ezen 
utolsó és tökéletes gonoszságot meg nem tanulhatta; de 
talált mégis módot ezen elvetemedett mesterség megtanu
lására, midőn azt hazudta, hogy hasfájdalma van, mely 
semmi egyébbel nem gyógyítható, mint csak egy rettenetes 
szóval és névvel, melyet másnak nyíltan meghallani nem 
lehet. És az, ki a megszokott gonoszságot szőtte, meg- 
tanitá őtet a háznál úgy mint a nyilvánosságban; mert 
gyanútlanul fejét Piurászb vállaira tette és füleibe súgva, 
tanitá meg őtet a gonosz mesterségre. Az, a kit ők ’) me
séikben a sátán fiának nevezték, mindenben Piurászb kedvét 
teljesítette; de azután ezért tőle ajándékot kért és meg- 
csókólá a vállait.

A sárkányok eredete, vagy mint mondják, Piurászb- 
nak valóságos sárkánynyá való változása ez: Ö elkezdett 
szüntelenül az isteneknek embereket áldozni addig, míg 
a sokaság megutálta és elűzte őtet. Erre ő a fentnevezett 
magas fekvésű vidékre (Démbávend) futott. A szakadatlan 
üldözés alatt kísérete el-elmaradt tőle. Most üldözői felbá- 
toródva nehány napig e helyeken megpihentek. De Piurászb 
összegyűjti elszélyedt embereit és hirtelen üldözőire rohan, 
kiknek nagy veszedelmet okoz. Végre mégis a tömeg lett 
győztes. Piurászb elfutamlik, de egy hegy közelében utói 
éretvén, a nép őt megöli és egy nagy kénverembe veti.

n>ч

) A perzsák.1



у őst a második könyvben leírom számodra о 
^ kiválóbb eseményeit Sándor uralkodásától,

szent és vitéz férfiú: a nagy Tiridát1) uralkodá
sáig és elmondom sorban Ársák a perzsa király

fivérétől ճ) Válársáktól kezdve, kit az tett 
nemzetünk felett királylyá, minden egyes feje
delmünknek a vitézség, férfiasság, bölcseség és 
rend terén véghezvitt tettét. Azok, kik az ő:i) 
magvából utána lettek országunkban királyokká, 

miután az uralmat fiú az apatói vette át, Ársák neve után, 
Arsacidáknak4) neveztettek. Ezek közül, kik nagy nemzet
séggé gyarapódtak, az uralomban egymásután sorban mindig 
csak egy következett. De én rövidletben csak azt írom le, 
mi reánk vonatkozik, és a feleslegest’) elhagyom; mert más 
nemzetekre nézve elég az, a mit sokan elmondottak.

75^ tói

J) Az örményben: Dértád.
2) Vártán örmény történelemiró azt mondja, hogy Válársák 

fia volt Ársáknak.
3) Ársák.
4) Az örményben: Árságunik.
5) A többit.

wm
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Miután macedóniai Sándor, Fülöp és Olympia fia, ki 
Achilestől számítva a huszonnegyedik ivadék volt, az egész 
világ felett uralkodott, — meghalt, végrendeletileg uralmát 
sokaknak ]) hagyta, úgy azonban, hogy az egész birodalom 
macedóniainak neveztessék. Utána Seleucus, ki társfeleitől 
minden hatalmat magához ragadott, — uralkodott Baby- 
lonban. Ezután egy nagy háborúban meghódította a pár- 
thusokat, a miért Nikánornak2) (győző) neveztetett. Har- 
minczegy évi uralkodása után birodalmát fia a Szoternek3) 
nevezett Antiochusnak hagyja; ez 19 évig uralkodott. Utána 
következett Antiochus Theosz4) 10 évig; de a tizenegyedik év
ben a párthusok kitörnek a macedoni igából 5). Ettől kezdve a 
vitéz Arsák királykodott, ki Ábráhám véréből, Kedurál!) ivadé
kaiból való volt; és így teljesedésbe mentek az Urnák Ábrahám
hoz intézett ezen szavai: »Népek királyai származnak tőled.«')

v) Nehánynak.
2) így fordul elő az örményben; mert a görögök és rómaiak is gya · 

kran használták ebben az alakban. L. Ammian Marcell. 1.XXIII, c. XVI.
3) Welchen Beinamen er nach Besiegung der Gallier annahm. 

Lübker, Seite 77.
4) Den Beinamen hat er von den Milesiern zum Danke dafür er

halten, dass er ihnen den Tyrannen Timarchos vertrieb. Lübker, 
Seite. 78.

5) Teher, hódultság, elnyomott állapot; lerázzák a macedoni igát.
Ij) Ábrahám utolsó felesége: Kedurá a párthus nemzethez tartozott.
7) Genesis, 17. rész, 6.
Questa origine d' Arsace e de' Parti, ripetuta dal Corenese 

nel c. LXV, e dagli altri storici armeni, ci sembra probabilissima, 
tratta da Mar Abas о da altra fonte antica. Ne ci fa maraviglia 
ehe Giustino 1’ abbia detto d’ origine incerta; ehe grandissima con
fusione si vede negli scrittori antichi e moderni intoro al nome e 
alia nazione de Parti. Chi li fa Persi, chi Sciti, chi Armeni, chi Medi ; 
e chi piglia questo nome sovente per /mneni e Persi indistinta- 
mente. Onde Africano (presso Sincello, pag. 22) non dubito di chia- 
mare Partia Г Armenia, dicendo ehe ivi si posasse 1’ Arca di Noé. 
Cedreno (pag. 10) lo disse piu chiaro: »Sappiamo i monti d’ Ararat 
essere nella Partia degli Armeni.« II perche di tante opinioni é, che 
i re de’ Parti e degli Armeni, principiando da Arsace e da Valarsace, 
eran Parti; oltrechc i Persi e gli Armeni di que’tempi si assomiglia- 
vano molto, come disse pur Tacito (L. XIII. c. 34), ne loro costumi. 
Mon. Arm. Storia, pag. 97.
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շ.
Arsák és fiai uralkodása; háború a macedóniaiak ellen; ba

rátság a rómaiakkal.

A mint mondottam, 60 év múlva Sándor halála után 
a párthusok felett a vitéz Ársák uralkodik Báhl Árávadin !) 
városban a khusán-ok tartományában. Ez nagy háborút 
indít, mely alatt hatalmába keríti Keletet; a macedóniaiak 
fejedelmét is Babylonból kiűzi. Hallja, hogy a rómaiak 
egyre hatalmasodnak Nyugaton és a tengeren és hogy a 
spanyoloktól az aknákat, melyekből arany és ezüst nyere- 
tik, elfoglalták, a galataiakat pedig és az ázsiaiak birodalmát 
adófizetőikké tették. Azért ő követeket küld hozzájok és 
szövetségüket kéri, úgy azonban, hogy ezek ne segítsék a 
macedoniaikat, ő adót ne fizessen, hanem adjon nekik 
évenként ioo talentum ajándékot.

így uralkodott 31 évig és utána fia Artaxerxes 26 
évig; ezt követi fia Nagy Ársák2), ki háborút visel De
metrius és ennek fia Antigonus ellen; utóbbi Babylonban 
megtámadja őtet macedoni hadsereggel, de a harczban 
fogolylyá lett; Ársák megkötözteti őt és vasbilincsre verve 
Párthiába viszi; miért Szideritesznek 3) neveztetett. Mihelyt 
azonban annak fivére Antiochus Szidetesz4) Ársák haduta
zásáról értesül, elmegy és Assyriát elfoglalja. De Ársák 
120.000 emberrel visszatérés neki elébe megy Antiochus;

ձ) Bahl era un tempo la capitale della Partia о della Batriana, 
menzionata spesso dagli storici armeni. Oggidi veggonsi immense 
rovine nella grande Bucara presso il sito dove si crede fosse 
una volta la famosa Battra (Diodoro, t. I. pag. 118) ehe sembra 
la Bahl antica. (Az örmény történetírók által gyakran említett Bahl 
egy templom volt Parthia vagy Bactriana fővárosában. Mai napság 
is látszanak iszonyú romok közel azon helyhez, hol — hiszik — hogy 
a régi Bahl-nak tartott híres Battra feküdt). Monaci Arm. pag. 98.

2) Ártásesz (Artaxerxes).
3) A szövegben Sziribintesz; ez perzsa szó, mi fejedelem- bilin- 

cselőt, nyűgözött jelent.
4) Sida-ban (Pamphylia) nevekedett, azért neveztetett Szide- 

tes-nek (Σίόψης).
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erős téltől akadályoztatva 
hol seregével együtt elvesz, 
harmad részét, a mint ez Herodot pontos történelmének 
negyedik könyvéből is látható, ki tekintettel a földnek 
három részre való felosztására, munkájában az egyik részt 
Európának, a másikat Lybia- és a harmadikat Ázsiának 
nevezi; ezen utóbbi részben uralkodott Ársák.

gütközik vele egy szorosban, 
És így Ársák uralja a föld

me

3·

Válársák beiktatása az örmény királyi méltóságba. *)

Ebben az időben Ársák, fivérét Válársákot teszi orszá
gunkban királylyá és neki adja éj szaki és nyugati birto
kait. 2) Ez a vitéz és eszes férfiú, miként ezt első könyvem
ben is megírtam, birodalma határait kiterjesztő és rendezte 
— a mennyiben csak lehetett — az ország polgári intéz
ményeit, a satrapaságokat rendbeszedte és azokba helytar
tókul ősünk Háik és mások családjából való kitűnő fér
fiakat tett.

A macedóniaiak meghódítása és a háború megszűnése 
után veszik kezdetüket a vitéz párthus hasznos jó tettei. A 
hatalmas és eszes férfiú, mindenekelőtt a héber Pákárád Szém- 
pád-nak szolgálatát jutalmazza meg, midőn neki és utódainak 
jogot3) ad az Arsacidák megkoronázására és megengedte, 
hogy maradékai ennek nevéről Pákráduniaknak nevezhessék 
magukat; ez a satrapaság még most is fennáll országunk
ban. Ez a Pákrád készséggel ajánlotta volt fel szolgá

lj Beigtatás a királyi méltóságba (királyságba) örményül egy 
szó: thákávoréczhuczhánél. — Ársák Válársákot teszi Örményor
szág királyává.

2) Bagases vagy Vagasses, kiről Justin azt mondja, hogy 
Ársák eztet állította Media élére (Cedrcnus szerint felső Örmény- 
ország egy része neveztetett így) a mi Válársákunk volt. L. Jus
tin, XLI. k. V. fejezetét.

3) Kiváltság.



latát Valársáknak, a macedóniaiak ellen vezetett háborúja 
előtt. így lett a királyi udvarban főur és 11.000 ember 
felett az örmény birodalom nyugati határszélén *) hely
tartó-fejedelem. -) De visszatérek és elbeszélem Válársák- 
nak Pontus és Phrygia ellen vezetett háborúját és győ
zelmét.

4·

Válársák Örményország vitézeit egy hadseregbe egyesíti es 
a macedóniaiak szövetségesei ellen megy.

Ársáknak a macedóniaiak ellen vezetett háborúja, Ba
bylon, valamint keleti és nyugati Assyria elfoglalása után 
— Válársák Átérbádágán:i) és közép Örményország neve
zetes és vitéz férfiait, továbbá· a már mondott Pákárád 
alatt álló vitézeket, a tengerpart4) iíjait, Kiéghám, a káná- 
niták, Sárá, Kusár, Kádmosz utódait, a Sziszágán vidék 
lakóit, és ezek szomszédait: mintegy felét az országnak 
összegyűjti és ezekkel az ország közepén Médzámor5) for
rásai felett Jérászkh (Araxes) partján az Ármávir-nak neve-

։) A szövegben /, ծայրս Հայէրէն խոսից i dzájrész hájeren cho- 
szitz, az örmény szó véghatárán.

2) Pákárád tisztfoglalatossága az volt az udvarnál, hogy a király 
fejére tegye a koronát; az ország nyugati határán pedig a vidék 
kormányzója és az ott állomásozó sergek parancsnoka volt. A Pá- 
kráduniak ezen kettős kötelességéről van szó a 16. és 47-ik fe
jezetben. A hadsereg négy részre volt osztva, melyek a határ
széleken őrködtek. Lásd a 8. 53. 54. és a 3-ik könyv 6. és 9. 
fejezeteit.

3) A görögök és rómaiak által Atropatene-nek nevezett híres 
provinczia régi neve; ma Hátérpáidsán vagy Ázerbedsán. Fővárosa 
Távrezs (Tebriz), mely régen örményül Kándzág sáhászdán-nak 
neveztetett.

4) Ván-tó környékének lakóit.
5) Folyó, mely Ártásád város közelében szakad a Jérászkhba 

Az örmények e folyót még Azád kéd-nek (szabad folyó) is nevezték. 
Vannak írók, ezek között Agathangelos is, kik azt mondják, hogy 
Médzámor mocsár volt. Maga az összetett örmény szó (medz: nagy, 
á kötő betű és mór mocsár, sár) is nagy mocsárt jelent. A 
német Moor jelentése is: láp, posvány, ingovány, sár-rét, söppedék.

<eI
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zett halom közelébe megy, a hol — és ezt megkell em
lítenem — több napot töltött, mert a sereg a fegyelmet 
még nem ismerte.

Miután itt összesítette az egész ország seregeit, Chal
dea ') határához érkezett. Lasica,ճ) Pontus, Phrygia, Má
zsákig) és más tartomány, mivel Ársák fegyvereit még 
nem ízlelték, a macedón! uralom alatt a szerződéskötést 
szilárdan megtartották. Miért is valami Morphilik össze
gyűjti a mondott tartományokat és harczra kel Válársák 
ellen. A két sereg egymással egy magas domb köves 
csúcsán találkozik, melyet most Coloniának neveznek. Egy
máshoz nehány stadiumnyira közeledve, mind két fél több 
napig biztos helyre húzódva elsánczolja magát.

5-

Morphilik háborúja és lándzsaszarás okozta halála.

Mind két rész megerősödése után sok nap elteltével, 
a mieinkek elkezdik a háborút. Azért Morphilik is akarva, 
vagy talán akaratlanul felállítja seregének homlokvonalát4) 
és merész támadással rohan előre. Bátor szívű, magas, 
arányos tagokkal bíró és a testalkatnak megfelelő erejű 
férfiú volt. Réztől, vas- és választott, de nem számos 
harczostól körülvéve földre sujtá Válársák vitéz és ki
választott ifjúságát és iparkodott egy nagy s jól fel-

։) La Caldia dell’ Armenia, rainmentata spesso da Senofonte, 
da Plinio, da Stefano Bizantino, e una provincia della Cholhide, con- 
finante con quella di Dajc. Gli abitanti so no chiamati da’ Greci 
anche Caldi e Calibi, о Armenocalibi. (Caldea Armeniában, melyről 
gyakran tesz említést Xenophon, Plinius, Bizánti István — Cholchisnek 
egy provinciája és határos volt Dájk-kal; lakosait a görögök caldok-, 
calibok-, vagy örmény caliboknak nevezték.) Monaci Armeni, Storia,
pag. 102.

*) Lasica, Colchisnek egy más provinciája. L. Ptolemaeus 
V. к. II. fejezetét. Mai napság a törökök Lazistánnak nevezik.

3) Ezt a helyet idézi Procopius is (de Aedific. Justin. 1. III. pag. 
57), ki azt mondja, hogy ezt Pompeius újította meg és ő nevezte 
el így.

Rendbe szedi seregét.
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fegyverzett sereg közepén áthatva az örmények királyához 
eljutni. Midőn már elég közel volt, elveti erős és hosszú 
lándsáját; e lándsadobás l) madarak repüléséhez hasonlított. 
De a közepre rohannak a Hájkh és az assyr Szennáche- 
rim nemzetségéből való híres férfiak, és egy lándsával 
megölik a vitézt, megvert hadseregét pedig megfutamítják. 
Sok vér-patak, mint esőszakadás, nedvesítő meg a földet. 
Ettől kezdve az ország, mely Válársáktól függött, csendes 
és a macedóniaiak támadásai megszűntek.

6.

Iliként szervezi Válársák országunk nyugati és éjszaki részét.

Miután ezt így elvégezte, szervezni kezdi Mázsákh-ot,i) 2) 
Pontust és az égeriak3) tartományát; aztán a Dájkban4) lévő 
Bárchár5) tövéhez nedves, ködös, mohos és cserjés helyekre 
megy. Szépen rendezi az országot; a hegyes téreket ki- 
egyeneli, és a meleg vidéket birodalma enyhe és kellemes 
levegőjű gyönyörhelyévé változtatja által. A nyári idényre, 
mikor is éjszakra húzódott, nyaralókat épített. Két sík, lom
bos-árnyas mulatóligetet és vadászhelyet ültetett be a hegy

i) Minthogy a lándsa lényegére nézve alig különbözik a dár
dától, kopjától, dsidátöl, innen e nevek a közhasználatban fölcse
réltetnek. Akad. szótár 111. köt. 1179. lap.

ճ) Mazaca (Caesarea) Cappadocia fővárosa. L. Kiepert, His
torisch- geographischer Atlas der alten Welt, Taf. VI.

3) Égeriak, az örményben jékérátzik. Az örmény Colchist 
Ékérnek nevezi; törökül Cserkhez memlekhethi; innen eredt a cser- 
kez és Circassia név. — Colchis in einheimischer Sprache Egrissi. 
Kiepert, Atlas, Seite I о.

4) Ausserhalb des eigentlichen Armenien an der NW.-Gränze : 
Taikh (armenischer Plural des Volksnamcns, das Land hiess Tao, 
der Hauptort noch jetzt Taus oder Tavasgerd d. i. Stadt von Tao) 
sind die von den Zehntausend durchzogenen Τάοχοί. Kiepert, Atlas, 
Seite 10.

ö) A Bárchár hegységet, mely most Bárkái-nak neveztetik, 
Strabo, Plinius »Pariadri« név alatt ismerték. Xenophon is leírja 
e hegységet, mely Taox (örményül Báj к) és Chalybi (Caldea) kö
zelében feküdt, de nevét nem nevezi meg.

6
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mellett és Gogh]) meleg éghajlatát szőlőültetés és kert-al
katokra1 2 3) használja fel. De nem vagyok képes e drága fér
fiúra vonatkozólag mindent egyenként feljegyezni; azért el
hagyva a részleteket és nem törődve az irmódorral, futva 
csak a helyeket jelölöm meg, hogy a szeretet kapcsát a 
csodálatos fejedelem iránt felbonthatlanul megőrizzem.

Miután itt öszvehívá a vad, ') nemrég beköltözött né
pet, mely az éjszaki síkságon, a nagy hegy: a Kaukázus 
lábánál, a völgyekben, vagy a délre húzódó hegy és a nagy 
térség nyílása között elterülő hegyzugokban lakott, — és 
megparancsolja, hogy a rablással és csel vetéssel hagyjon 
fel és engedelmeskedjék a törvényeknek és királyi adó alá 
vesse magát, hogy majd, ha más alkalommal újra meglá
togatja e tájakat, nekik főnökökkel és fejedelmekkel együtt 
szép rendelkezéseket adhasson; bölcs férfiakat tesz még 
elöljárójukká és elbocsátja őket. Miután a nyugati nép
ségtől így búcsút vett, Sárá vidék közelében azon fűdús 
helyekre száll le, melyeket a régiek Anphájd vagy első 
Pászéán-nak4 5) neveztek, mely később, mivel a Véghéntur- 
bulgárok ՝’) Vunt gyarmata") itt telepedett le, ennek nevé

1) Gogh, Dájk vidék provincziája. Indsidsián örmény régiség- 
búvár azt tartja, hogy Goi azonos Bizanti István Calica- vagy Colice - 
jével (Kíepertnél Coli; 1. Atlas VI. tábla), mely a Kaukázus lábánál 
feküdt. Előfordul Pliniusnál is (lib. VI, c. V.).

2) Ültetmény, Anlage. Ballagi, Német-magyar szótár, 41 lap.
3) Bárdolatlan, nem polgáriasait.
4) Pásén vagy Pásián, melyről Diodor, Procopius, Strabo és 

mások P'asian, Bisane, vagy Vasane név alatt tesznek említést, 
Ararát tartomány 20 provincziájának egyike; e provinczia egyik 
része örményül Anphájd-nak (fátlan, erdőtlcn) neveztetett.

5) A bulgárok a szármát nemzetek egyike, kik a nagy 
Kaukázus hegység éjszaki részén laktak. Mechíthár, szótár 258 1. 
— A szlávok egy ága, a szőke szlávok vagyis szármáták a görög és 
római írók szerint a Fekete- és Káspi-tenger és a Kaukaz északi 
részein laktak. Sőt már Herodot a Balti-tenger partjain a vendek 
(venedi) szláv törzsét említi. Chorenei Mózes volt az első, ki 
őket a IV. században szlávoknak nevezé. Cantu, Világ- 
történelem, X. könyv, 113 lap.

Vunt volt a Véghéntur bolgárok vezetője.
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ről Vánántnak neveztetett el; a falvak nevei még maiglan 
is az ő fivérei és maradékai neveiről neveztetnek.

Válársák mihelyt éjszakon a zord szél fuvása miatt 
hívesedni kezdett, elmegy és leszáll a nagy síkságra és ott 
a Médzámor hosszában telepedik le azon a helyen, a hol 
az éj szaki tóból eredő nagy folyó elvegyül a nagy mocsárba. 
Itt szervezi az ország hadseregét, hátrahagy általa tett fel
ügyelőket és sok előkelővel együtt Medzbinba megy.

7·

A birodalom szervezése. Honnan gyarapította a satrapiákat 
és minő parancsokat^ adott az élésre ?

Ez fontos fejezet tele részletes elbeszéléssel és méltó 
az ékes szavakra; mert itt sok intézkedésről és gondosko
dásról, a házakról,1) városokról, telepitvényekről, falvakról, 
az ország elrendezéséről és arról, mi az országgal összefüg
gésben van : a hadseregről, a tartományok kormányzóiról 
és egyebekről kell értekeznem.

Mindenekelőtt a király önmagát és házát szabályozza 
és a rendezést saját fejénél és koronájánál kezdi el. A már 
nevezett hebreus Pákárád családjának ajándékoz hálajelül 
királya iránt már tanúsított feláldozó elszánásáért, őszintesége- 
és vitézségéért herczegi2) méltóságot és jogot ad neki a király, 
hogy fejére feltehesse a koronát és hogy magát király
koronázó ) és lovassági vezérnek4) nevezhesse, viselhesse 
a második fej szalagot') arany és drágakő nélkül és hasz-

*) Családok.
2) A német ,Fürst' szükebb értelmében, a birodalomnak vagy 

országnak legfelsőbb rangú nagyja, első rangú országnagy. Akad. 
szótár II. köt. 1535 lap.

3) Thákátir: thakávorin kéluche tháké ténogh, a király fejére 
koronát tevő.

4) Az örményben աաղևտ ászbiéd, mi lovagot, leventét jelent; 
itt lovassági vezér.

6) Várszágál, վսղւսավալ; gáb jév zárt mázi, mánávánt hin 
ischánneru; különösen a régi fejedelmek fej dísze. Hauptbinde, Dia
dem, homlokdísz.

6*
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nálhasson három sor gyöngyét, ha a székváros-, vagy ki
rályi palotába megy.

Öltöztető]ét: Czereszt a kánániták utódaiból veszi és 
ezen családnak Kénthuni nevet ád. Fegyveres testőreit a 
Háik utódaiból való Khor nemzetségből szemeli ki; pa
rancsnokává ezeknek, kik vitéz, a lándsa- és fegyver
forgatásban jártas férfiak, valami Málkházt1) tesz, de a 
család régi nevét megtartja. A Kéghám ivadékaitól szár
mazott Kárnig (Bárány) fiának maradékját Tád-ot a királyi 
vadászok főnökévé rendeli. Ennek fia-, Várázs-ról nevez
tetett el a család, de csak később Artaxerxes.2) idejé
ben. Valami Kápághból lovászmestert és Apeghből udvar
mestert és kamarást csinált; s a nekik ajándékozott falvak 
ezek neveiről neveztettek el: így származott az ápeghi és 
kápeghi satrapaság. Az Árdzruniak — tudom, hogy ezek 
nem Árdzruniak, hanem Árdzivuni-ak3) — voltak ő előtte4) 
is a sashordozók. Elhallgatom a Hátámágérdben elmon
datni szokott mesék hiábavaló elbeszélését: »A míg a 
gyermek szendergett, az eső és a nap ellenkeztek; de egy 
madár árnyéka kedvezett5) az eltikkadt gyermeknek.« Tu
dom, hogy Kénuni annyit tesz mint: Kini-uni;'') ugyanis 
ez az, ki a király számára az italt el szokta készíteni. íme 
egy különös eset, midőn egyazon szó családnevet és állást 
is jelent; mert annak, ki elkészité a királyi italt a válo
gatott és zamatos borokból, Kin (Bor) volt neve is. Mond
ják, hogy Válársák ennek megörülvén őtet a satrapcsaládok 
sorába emelte. És ez a két ház: az Árdzruniak és Kénuniak 
Szennácherim utódaitól származnak.

’) Lithvániában még most is élnek e híres család jelentékeny 
ivadékai (Malkazovski, Malakovszki.)

2) Az örményben: Árdásesz.
3) Árdzu vagy árdziv (sas) és uni (van, bir, hordoz) örmény 

szavakból. Sastartó, sassal ékített zászlótartó; aquilifer, der den 
Adler d. h. die Hauptfahne der Legion trägt.

4) Válársák uralkodása előtt.
5) Szárnyaival befödte.

6) Ki ni örmény szó, jelentése: bor és uni bir, van; tehát borra 
ügyelő, bort kezelő, Boros.
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Azt is mondom, hogy a Szbántuniak *) az áldozatok fő
nökei, a Hávénuniak2) solyom-vadászok és solyomhordozók 
voltak és az erdőkben laktak. És ha te engem a könnyen- 
hivők közé nem sorozasz, elmondom azt is, hogy a Czju- 
nágánok3) a királyi nyári paloták és jégvermek őrei 
voltak, de szolgálataik miatt, mint királyi cselédek meg
nemesítettek.

Négy csapat palota-őrséget szedett, melyek mindegyike 
olyan harczosokból állott, kik, — mint a fiáiktól szárma
zott régi királyok utódai, időről-időre atyai örökség útján 
falvakkal és telepitvényekkel bírtak. De — mint hallom — 
a perzsa uralom idejében az őrség, mely másokból b állítta
tott ki, »Oszdánnak5) neveztetett. Nem tudom, hogy az 
az ősi család kihalt-e, vagy talán valami ellenkedés miatt 
mellőztetett el és záratott ki és helyette másokból alakíttat
tak »királyi« nevezettel őrcsapatok. Az elsők") bizonyosan 
az ősi királyok sarjadékai voltak; Ibériában még ma is így
van, hol az7) Mepdzulnak8) neveztetik. — Megparancsolá 
még azt is, hogy ugyanazon családból '՛') erőszegetteket csi
náljanak és ezek fejévé Hájr-t tette, ki azon földrésznek 
volt fejedelme, mely Ádérbádágántól Dsuási- és Náchcsá-

*) Szbán, örmény szó mészárost, áldozatot jelent.
*) Vesd össze az örmény háv (madár) szót a latin avis- 

sal. Háv սա՛ madárral bíró, Madarász.
3) Czjun örmény szó jelentése : hó ; Czjunágán, Havas (családnév.)
4) Más családokhoz tartozó férfiakból.
5) Nemes; v. ö. a tatár uszthun-nal, a perzsa ászithán-, usz- 

thánnal. — Később a királyi nemzetség azon ága is, mely Tigrá- 
nuhitól származott, Oszdánnak nevezett. Լ. I. k. 30 fejezetét.

6) Első őrcsapatok.
7) Az őrcsapat.
8) Ibériai (georgiai) szó jelentése: királyi családból való. Az 

örmény szövegben szépdzul; az ibériai a kezdő sz betűt m-re vál
toztatta.

9) »Ugyanazon család« alatt a királyit kell érteni, mely Tig- 
rán vagy Háiktól eredeti; mert itt a Hájr név, mi az örményben 
atyát jelent, nem tulajdonnév, hanem az erőszegettek főnökének 
czíme; a Hájr gyakran Mártbiéd- (embernagy, az emberek főnöke) 
nérkhinábiédnek és hivatala Mártbieduthiunnak neveztetett.
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vánig terjedt; de azt, hogy ez miként van, és hol marad
tak elfelejtve az erről szóló bizonyítékok — nem tudom.

8.

Az, ki második az országban, Astyagesnek, a módok királyá
nak családjából való.

A királyiház rendezése után, az ország második főura- 
ságát Muráczán-nak, ki Astyagesnek, a médok volt királyának 
ivadékaiból való volt, adta. E család fejét most nem Mu- 
ráczán-der (Muráczánok1) ura), hanem Márátzuotz-dernek2) 
(médok ura) nevezik. Azokat a falvakat, melyeket a médok- 
tól elfoglalt, mind neki adja a király és a keleti oldalon, 
az örmény szó határán a Sziszágán és Kádmián satrap- 
családok, melyekről az első könyvben szólottám, kormány
zójává teszi. Ezután a jeles, a bölcseség és szellem minden 
tettében kitűnő Arám férfiút teszi kormányzójává a nagy, 
nevezetes és népes éjszakkeleti vidéknek, mely a nagy ro- 
naságot általmetsző és Kur-пак3) nevezett folyam mellett 
fekszik. De tudd meg, hogy az első könyvben elfelejtettem 
megemlíteni a nagy és nevezetes családot: a Sziszágán 
házat, mely az Alván térségét és 
a Jérászkh4) folyamtól Hénárágiérd՛') erődig örökölte. E 
tartomány Sziszág nevéről, ki jó szokásai édjeért ,ághu‘-nak 
(édes, kellemes) szólhatott — Ághuánknak,!) neveztetett. En
nek utódaiból való az a nevezetes és vitéz Arán, ki a párthus 
Válárságtól io.ooo ember kormányzójává tétetett. Mondják 
hogy ettől veszik eredetüket az Udiak, Kárkmánok, Dzoteak 
családai és a Kárkárok fejedelemsége.

térség hegyes részétezen

’) Muránám örmény igétől; annyi mint : kölcsönzött, kölcsön
vett, idegen.

2) Der, az örményben urat jelent és márátzi méd-et. V. ö. 
a német Herr-t a der-rel.

3) A görögöknél és latinoknál Cirus.
4) Most Araxes.
5) Henaracerta.
6) Alvania, vagy Albania. — Hazánkban Sárosmegyében is 

van egy falú, mely .Kellemes1 nevet visel.
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Kusár, Sára ivadékainak egyike, örökül kapta Gánkár 
sötét erdejét és Csávák vidékének felét: Golp-ot, Dzop-ot, 
Czor-t egész Hénárágierd erődig. De Ásotz uradalmat és a 
birtokjogot Dásir felett Válársák a Háik nemzetségéből 
való Kusár utódainak adományozza. A Kaukázus hegység 
általellenében levő éjszaki rész kormányzójává e nagy és 
hatalmas családot teszi és a helytartót a Kukátok fejedel
mének nevezi. ’) Ez a család Mithridát, Darius satrapja utó
dától származott, kit Sándor hozott magával és hagyott itt 
parancsnokul a Nabuchodonozor által foglyokká tett ibériai 
nemzetek felett, miként Abydenus elbeszéli, mondván: 
»Megasthenes szerint2) Nabuchodonozor erősebb volt, mint a 
lybiai Herkules; seregét összegyüjtvén az ibériaiak tarto
mányába ment, és ezt meghódítván hatalma alá vette, azok
nak egy részét pedig nyugat felé vitte, és a Pontus ten
ger jobb oldalán telepítette le.« Válársák a Páseán nagy 
térségére helyezte el az Ortunok-nak nevezett satrapasá- 
got, mely a Háik utódaiból való.

1) Godiamo osservare ehe questo titolo si vede chiaro suli’ 
onice bellissimo a doppia foglia, ehe conservasi nel gabinetto 
nazionale a Parigi, di cui rechiamo la copia íratta dal Visconti: 
ΟΥΣΛΣ ΓΙΗΊΊΑΒΗΣ IBHPS2N KAPXHJfW. Veggasi Mono
graphie grecque, է. II, pag, 366 deli’ ediz. di Milano. Per Pitiasse 
(Petigori, orum, populus Circassiae, Georg. Sz-tt.j degli Iberi e Car- 
chedi deesi intendere principe armeno governatore dell’ Iberia e de’ 
Cucaresi. Quanto al nome Usas (meglio nel caso retto Usa), női 
tenghiamo per certo eh’ egli é il celebre Asusá, principe di que 
paesi nel V. secolo, e di cui paria il nostro nel 111. a c. LX. L’ 
Usas dunque di questa inserizione, ehe tanto diede a pensare ágii 
archeologi italiani, francesi e tedeschi, non é ehe la meta dei caso 
genitivo del nome armeno Asusa; poiche giá anche suli’ onice e 
assai spazio per la si 11 aba Λ2. Monaci Armeni Mech. Storia, pag. 113.

2) A szövegben Nabuchodonozor előtt e szó Տեծազրր miédzázor 
áll, mely szó, mint melléknév az örményben hatalmast, nagyon képest 
jelent; de mint tulajdonnév a Megasthenes kifejezésére szolgál. 
L. Aucher, örmény szótár 550 lap. Chorenei Abydenust Ozséb ör
mény fordítása után idézi (Chronicon I. r. 58 1.), a fordító pedig 
hibát követett el, midőn a մեձաէլոր Nabuchodonozor jelzőjének te
kintette és hatalmassal fordította, miután e helyütt maga Abyde
nus is Megasthenest idézte.
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Egy idomtalan, piszeorrú, mély szemű, haragos te
kintetű, a Háik unokájától eredt Bászkhám család iszonyú 
termetű, erős fiát: Dork-ot, kit feltűnő idomtalanságáért 
Ankéghéánakl) neveztek, teszi Válársák Nyugat kormány
zójává és arcza ocsmánysága miatt családja is Ánkégh- 
ház-nak neveztetett. Ha akarod hazudok róla hihetetlen és utá
latos dolgokat,a) úgy mint a perzsák, kik azt mondják, hogy 
Kosztom1 2 3 4) Szákdsig 120 elefánt erejével bírt. Sok képte
lent szoktak a dalok elbeszélni Dork ereje- és bátorszivű- 
ségéről, kire sem a Sámsonról, sem a Herkulesről, sem a 
Szákdsigról szóló elbeszélések nem találnak. Ugyanis 
azt dalolták róla, hogy kemény köveket, melyeken legkisebb 
repedés sem volt, vett kezébe és azokat — kívánság szerint — 
apróra-nagyra tördelte, az érdességet körmeivel simára va
karta, táblákká idomította és azokra körmeivel sasokat és 
más efféléket vágott bele. — A pontusi tenger partján ellen
séges hajók akartak kikötni: ő utánok futott, de utói nem 
érhette, mert azok mintegy 8 stádiumra bevitorláztak a 
nyílt tengerbe; erre ő halomnagy köveket vesz elő — 
mint mondják — és utánok hajítja azokat; a viz iszonyú 
rései miatt nem kevés hajó merült alá; a megmaradtakat 
pedig a hullám-emelkedések sok mérföldre vetik tova. Oh, 
de ez felette túlhajtott mese; ez a mesék meséje. Aztán 
mit tartozik az reád? Ő bizonyára igen erős volt és méltó 
ilyen elbeszélésekre.

Ezután felállítja a Dzoph-ok nagy satrap iáját az úgy ne
vezett Negyedik-Örményországban, úgy szintén az Ábáhu- 
nok, Mánávázok és a Péznunok helytartóságát. E satrapák 
ugyanazon Háik utódaitól eredtek. A lakosok közül a ki
ismert derekakat falvak és vidékek uraivá teszi, kiknek e 
helységek és vidékek nevéről ád nevet.

De majdnem elfelejtkeztem a rettenetes férfiú- Szálúk
ról, Ö kiről határozottan nem állíthatom, vájjon Háiktól,

1) Örmény szó: ocsmány, förtelmes, csúf.
2) Phétzun, a törökben csóka, v. ö. a magyar csalfával.
8) Rostom (a perzsában Rustémj vitézségéről és testi erejéről 

hosszasan szól a Sáh-Name I. része.
4) Örmény szó, jelentése nyíl.
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vagy azoktól származott, kik a régi elbeszélések tudósítása 
szerint, annak idejövetele előtt már az országban voltak. 
Ezt a vitéz férfiút, csekély számú embereivel együtt Vá- 
lársák azzal bízta meg, hogy őrizzék a hegyet és őzöket vadász- 
szanak. Ettől eredtek a Szélgunok. Hasonló megbízást ad 
az el nem futó Miántágnak is, ki életet adott a Mántágu- 
n laknak.

Mivel talált Váhákén fiai közt néhányat, kik önként kér
ték tőle a templomi szolgálatot, ezért nagyrabecsülése mellett ■ 
nemcsak kezeikbe tette le a papságot, ') hanem még az első 
satrapák közé is sorozta a Váhunokat. Az Arávenián és Záréhá- 
vánián törzseket is, melyek az első királyok maradékaiból 
valók voltak, helységek felügyelőivé teszi. Assyria határszélen 
a Tigris folyam partján elterülő délnyugati rész nagy feje
delmévé a Szánászár házból való Sárásánt tette, neki aján
dékozván Árdzen -) vidékét és környékét, a Taurust, a Szim- 
hegyét és egész Coelesyriát.:i)

Mogi kerületben is talált egy férfiút, ki alatt sok rabló 
volt; ezt tette a mog-ok4) satrapjává. Hasonló módon 
Gortikat,5) Ánczévaiakat, az Ágeaiakat is, kik a hasonnevű 
kerületekben laktak, satrapaságokra emelte. Úgy találtam, hogy 
Résdunok és a Kolteniek kétségkívül a Sziszágán nemzet
ségből származtak; azt azonban nem tudom, hogy e férfiak 
nevéről nevezik a kerületeket, vagy a kerületek neveiről 
neveztettek el a satrapiák.R)

Mindezek után Ármávirben templomot') épít és abban 
felállítja a nap-, holdnak és eldődeinek képszobrait. A zsidó

]) Khermuthiun szó az örményben csak a pogány papság 
jelölésére szolgál.

*)Álcnikh kerület egyik vidéke, mely Procopiusnál Arxane és 
Ammiannál Arzanene név alatt fordul elő.

3) Így neveztetett a Libanon és Antilibanon között fekvő ország.
4) Moxoene.
5) Corduene (Carduchi).
6) L Khácsuni Mánuel örmény archeológiáját, — ki részletesen 

tárgyalja ezen satrapiákat.
7) Az örményben mehéán, mi pogány templomot jelent; a ke

reszténytemplomot az örmény jégéghétzi-, dádsár-, zsám-nak nevezi
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Pákárád Szémpádot, a királykoronázó és lovassági vezért, ki 
habár sürgető szavakkal kéretett meg, hogy hagyja el a 
zsidó törvényt és imádja a bálványokat — miután rá nem 
állott, kényére hagyja a király Válársák.')

Parancsot ad, hogy Semirám városát újítsák meg és több 
más helyen soklakású városokat, kiváló és térés épületeket épít
senek. Különböző szokásokat hoz be királyi palotájába, meg
határozza a kihallgatás, a tanácskozások, vendégségek és mulat
ságok idejét. A katonaságot első, második harmadik és a t. 
osztályokra különíti. Még két javalló titoknokot nevezett ki, 
kiknek egyike arra emlékeztette írásban a királyt, hogy tegyen 
jót; másik a bosszúról verte le. A jóra emlékeztető titkárnak 
azt a parancsot adta, hogy a királynak, ha haragos és igaz
ságtalan parancsot osztogatna, jutassa emlékezetébe az igaz
ságtételt és emberszeretetet.2)

A királyi ház számára bírákat tesz ; a városok- és 
tartományokba is behozza a bírákat és parancsot ad, hogy 
a városi lakosság több figyelem- és tiszteletben részesüljön, 
mint a falusi és hogy a falusiak úgy tiszteljék a városia
kat, mint feljebbvalóikat és hogy a városiak a falusiakkal 
szemben ne legyenek kevélyek, de sőt testvériesen éljenek, 
hogy a jó rend és irigységnélküli egyesség, mely a békének 
és csendes életnek alapja, fentartassék. Még sok más ezek
hez hasonló intézkedéseket tett.

Mivel sok fia volt, jónak látta, hogy azok mind ne 
legyenek vele Médzbin-ben; miért is elküldi őket, hogy 
Hásdeánk vidékén és Dáron-on kívül fekvő, de ezzel határos 
völgyben telepedjenek le, és általengedi nekik a falvakat 
mind, mit még megszaporit más különös, a királyi kincs
tárból kiszolgáltatandó jövedelmekkel és járadékokkal. Csak

x) Valarsace lagnandosi al fratello (1. az I. k. 9 fejezetét) ehe 
non sia in Armenia culto di templi, läse i a supporre che sino a 
quel tempo non era cola il culto formale degli astri, detto sabeismo, 
anteriore all’ idolatria. Ma poiche Strabone (XI532), attesta ehe gli 
Armeni adoravano tutti gli dei adorati dai Persiani e da’ Medi, diremo 
ehe Valarsace avra riordinato il culto loro. Mon. Arm. Storia p. 117.

ճ) Emberség, humanitas.
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legidősb Ársák nevű fiát: a trónörököst tartotta meg maga 
mellett és ennek fiát Artáseszt, kit nagyon szeretett. E 
virgoncz és erős testalkatú gyermek reményt nyújtott azok
nak, kik őtet látták, hogy férfiúvá1) fog felnőni ... Ez 
mostantól kezdve a jövőre nézve is törvénynyé lett az 
Arsacidák-nál, hogy csak egy fiú — a király utóda — 
lakjék a királylyal és a többi fiúk és leányok menjenek 
családjuk örökségébe: Hásdián vidékére. Válársák ilyen 
kiváló tettek és helyes intézkedések után meghal Medzbin- 
ben kormányzásának շշ-ik évében.

9.

Első Arsák-unk1 2 3) és tettei.

Válársák fia, Ársák, Örményoszág felett 13 évig ural
kodott. Mint atyja erényeinek iparkodó követője sok bölcs 
intézkedést cselekedett. A pontusiakkal harczolván, a nagy 
tenger partján jelta) hagyott hátra; ugyanis hegyes lán- 
dsáját, mely állatok vérébe volt mártva — gyalog messze 
elvetette és aztán egy malomkő-oszlopba4), mely a tenger
parton volt felállítva — beereszte. Ezt az oszlopot a pon
tú siak, mint az istenek mívét, sokáig tisztelték. Mondják 
hogy Ártásesz5 *), midőn a pontusiakat másod ízben is 
megtámadta, ezt az oszlopot a tengerbe dobatta.

Az őfi) napjaiban nagy rendetlenkedés történt a nagy 
Kaukázus hegy lánczában: a Bulgárok7) országában, kik

1) Férfiú, kiben a férfias tulajdonságok kitűnő mértékben meg
vannak, tehát szilárd, erős lelkű, bátor ember. Akad. szót. II. k. 820 1.

2) Azért mondja Arsák-unk, mert volt, Ársák (Arsaces) nevű 
perzsa király is.

3) Emlék, emlékjel.
4) Az örményben: jérgánákhár, malomkő, kemény kő.
5) Vagyis Artaxerxes, ki ezen Ársáknak fia és utóda volt.
ο) Ársák (Arsaces.)
7) II la Crozio recó questo nome a dimostrare che il Corenese 

sia un autore moderno: quasi trattasse qui della invasione de’ Bul
gare in Europa, che fu verso 1’ anno 500 dell’ era volgare. Ma il
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országunkba jöttek, hol Goiközül sokan elszakadván 
alatt termékeny és kenyérgazdag helyen sok ideig laktak.

Ő volt az, ki Pákárád fiait, mivel nem akarták a bálvá
nyokat imádni, kinoztatta. Kettő közülök kard által férfiasán 
végezte életét a hazai (zsidó) törvények miatt. Nem átallom 
kimondani, hogy ezek Anánia, Eleázár és társaik követői. 
De a többiek csak ennyit fogadtak meg, hogy ezután 
szombatonként lovagolnak, mennek vadászatra, és gyerme
keiket, ha lesznek, mert nőtelenek voltak, környülmetélés 
nélkül hagyják. Árság meghagyta, hogy bármely satrapiá- 
ban nekiek nőt csak úgy adjanak, ha esküvel megígérik, 
hogy a környülmetélést elhagyják. E két feltételt elfogad
ták, de azt nem ígérték meg, hogy a bálványokat is 
fogják imádni.

Itt végződnek az öreg Már Ab ász Kátiná szavai.

io.

Arról, hogy hol találtam meg a Már Abász Kátiná könyvei 
szerint elbeszélt történelmet.

Elkezdem a történelmet Africanus krónista ötödik 
könyve szerint, kiről József, Hippolytus és sok más görög 
iró tesz bizonyságot.

celebre uomo ignora che i bellicosi Bulgari abitarono per molti se- 
coli le rive del Volga presso il mar Caspio; ehe vi si vedono an
cora le immense rovine nella lor capitale, detta Bolgari; che in 
queste trovansi parecchie tömbe dove scolpiti nomi di alcune cittá 
del paese del Caucaso, come Sciamaki (V. i Viaggi dei Pallas, e 
la Geográfia del Malte-Brun, է. I. pag. 35 t, 371). Onde női siamo 
del parere che i Bulgari abitassero anticamente il Caucaso, e ehe 
probabilmente all’ epoca appunto dal Corenese notata, si sieno 
partiti ad abitare Г antica Sarmazia nelle vicinanze di Kasan, poi 
i dintorni della palude Meotide, e piu tardi stabilitis։ nella Mesia 
inferiore. Mon. Arm. Storia, pag. 12 >.
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Ugyanis ez az Africanus mindent kiszemelt, a mi Edessa 
azaz Urhá1) levéltárának2) régi kézirataiban ') királyainkról 
volt feljegyezve. Ezek a könyvek Medzbinből vitettek ide. 
— Africanus használta még a pontusi Sinope templomi 
évkönyveit is. E fölött senki se kételkedjék; mert e levél
tárt magam saját szemeimmel láttam.

Emellett tanúskodik és ezt4) védelmezi még caesareai 
Özséb egyháztörténelme, melyet a boldog Másdotz5) tudor 
örményre fordított. Ha nyomozást mívelsz Sziunikh tar
tomány Kéghákhuni helységében, hol a fordítás őriztetik, 
úgy meg találod az első könyv tizenharmadik fejezetét, — 
mely bizonyságot tesz arról, hogy Edessában létezett levéltár, 
mely szól első királyaink minden tettéről Ábgárig és Ábgár 
után Eruánt-ig. Ez a levéltár — azt hiszem — ugyanazon 
városban még most is megtalálható.

1) Edessa, η Έόευσα von den Macedoniern auch Antiochia 
Kallirrhoé (Καλλιρρόη die Schönströmende) genannt, Stadt in nord
westlichen Theile Mesopotamiens, in der Landschaft Osroene (Ör- 
mény-Mesopotamia) j. Urfa, am Flusse Skirtos ; Hauptsadt des osroe- 
nischen Reischs. Unter Kaiser Justin I. wurde sie durch ein Erd
beben zerstört unter dem Namen Justinopolis aber wieder aufgebaut. 
Lübker, Seite 297.

Mesopotamia két részre oszlott; a déli rész neve »Assyrok 
Mesopotamia«, az északi rész ellenben »Örmények Mesopotami- 
ájá«-nak (Micsákjédk hájotz) neveztetett. — Mesopotamiát a heb- 
reusok Arám náhárájim-nak nevezték.

Edessát, mely régen Rhoas-nak neveztetett (törökül most 
Ruha) Ábgár örmény király építette, és ide tette által Medzbinből 
a királyi székhelyt. Eruánt örmény király e várost a rómaiaknak 
adta, kiknek Vespasián és Titus császára e várost szépen rendezték; 
»ide gyűjtöttek össze minden levéltárt, assyr és egy görög nyelvű 
tanodát állítottak fel itt; ide vitték által az adó-pénztárt és a 
pontusi Sinope városában volt templomi levéltárt. Most szűnt meg 
az örmények mesopotamiai fejedelemsége«. Mechithár, szótár, 271 1.

2) Tiván, Archiv.
3) Az örményben khárdesz. v. ő a latin codex szóval.
4) az állítást
5) Meszrob irta — mint közönségesen hiszik, — az örmény 

szertartáskönyvet (rituale, örményül másdotz); miért maga az iró 
is Másdotz-nak. neveztetett.
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II.

A mi első Artáseszünk és az első méltóság bitorlása.

Ártásesz következett atyja Árság után Örményország
ban a trónra, a perzsák Ársákán nevű királyának 24. évé
ben. Miután Ártásesz hatalma megnagyobbúlt nem elégszik 
meg a második trónnal, hanem a nagyobb méltóságot 
követeli. Erre Ársákán enged és megnyugszik abban, hogy 
a főuraság Ártásesznek adassék által.Ugyanis Ártásesz 
büszkel 2) és harczszerető férfiú volt, ki a perzsák országában 
építtetett magának fejedelmi lakot és saját képével ellá
tott pénzt veretett. Ársákánt az ő felsósége alatt a perzsák 
— és saját fiát Tigránt az örmények királyává tette.

Fia Tigrán nevelését a Kéghámtól eredt Kárnig szülte 
Tád fiára Varázsra bízza, ki a nyíllövés ügyességében kitűnő 
volt. Ezt a Várázst teszi a királyi vadászok fejévé és a Hérász
dán folyó mentén falvakat ád neki; családja az ő nevéről 
Várázsnuni-nak neveztetik. Ártásesz leányát Ártásámát nőül 
adja Mithridátnak,3) az ibériaiak nagyfejedelmének, ki Mith- 
ridát, Darius satrapjának nemzetségéből eredt; ez utóbbit 
Sándor tette volt az ibériai foglyok felügyelőjévé — miként 
már előbb előadtam — és Árdásesz rábízta Mithridátra az 
éj szaki hegyek és a pontusi tenger kormányzását.

12.
Árdásesz Nyugatra megy, Krösust fogolylyá teszi és az el

zsákmányolt bálványképeket Örményországba viszi.

Abban az időben Ártásesz parancsot ad, hogy keleten 
és éjszakon akkora hadsereget gyűjtsenek, melynek számát 
se ismerjék; azért meghagyá, hogy az átjárásoknál és meg
állóhelyeken annyi kő-darabot hagyjanak hátra, mennyi az

l) Neki engedi által a királyi főhatalmat.
'Հ) Mondják oly emberről, ki némi önérzetből magát bizonyos 

körülmények között rátartja, illetőleg felsőbbséget és erkölcsi be
cset igényel. Ak. szót. I. köt. 868. 1.

3) Á perzsában Mihrádád, az örményben Mihértád, a görög
ben Μιάυαόάιη^ vagy Μώρώάτης,
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megfelel az emberszámnak. Ez volt a sokaság emléke. 
Nyugatra megy és Krösust, a lydiaiak királyát elfogatja.

Ázsiában megtalálja Artemis, Hercules és Apollo 
nyozott brónz szobrait és azokat országunkba hozatja, hogy 
azok Ármávir-ben állíttassanak fel. Ezt meg is tették a 
Váhuniak családjából való pogány főpapok1) és Artemist 
és Apollót Ármávirben fel is állították; de Hercules ember
nagyságú szobrát, melyet Scillides és a cretai Dipenus2) 
készített, az örmények, mivel azt Váhákén ősük képének 
tartották, Ártásesz halála után a Dáron tartományban fekvő 
Ásdisád városukba vitték.

Miután Ártásesz a két tenger közti szárazföldet hatal
mába ejtette, betölti az Óceánt hajóinak sokaságával; mert 
egész nyugatot megakarja hódítani. És mivel Rómában 
nagy volt a zavar,3) erőhatalommal senki sem állott neki 
ellen. — De nem tudom megnevezni a befolyást, melynek 
következtében
számtalan katona egymást ölte meg. Ártásesz futás közben 
halt el; mint mondják, katonái fosztották meg életéről. 25 
évig uralkodott.

Hellasban elfoglalja Zeus, Artemis, Athene, Hephestos, 
Aphrodite szobrait és azokat is Örményországba viteti; de 
mielőtt azok az országba beérkeztek volna, hallják Ártásesz 
halálának gyászhírét.4) Erre elfutnak és e szobrokat Áni 
várába viszik; itt maradnak azon papok is, kik a bálvá
nyokat kísérték.

ara-

hirtelen kitört lázadás utánegy

13·
Más történelemirókból merített bizonyítékok, melyek Artá- 

sesz hódítása- es a Krösus elfogatásira vonatkoznak.
Ezen tényekről értesítenek a görög történetírók közül 

nem egy-ketten, hanem sokan. Ezekben magam is két-
Khérmábéd.

2) Plinius is szól e szoborról és az említett képművészekről 
(1. XXXVI, c. IV). Cedrenus (265 lap.) is tesz erről említést (edit, 
di Xilandro.)

3) Érti a marsiai harczot és a Marius és Sulla közti pártos -

4) Az örményben egyszerű szó : both.
kodást.
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kedvén, e tárgyban sokféle vizsgálódást tettem. Ugyanis 
némelyek elbeszéléseiből azt tudtam meg, hogy Krösust 
Cyrus ölette meg és azután feldúlatta a lydiaiak országát. 
Ellenben mások Krösus és Nektanebos1) összeütközéséről 
is tudósítanak. Ez a Nektanebos 
szerint — az egyptomiak utolsó királya. Vannak, kik ezt Sán
dor atyjának tartották. Én úgy találtam, hogy Krösus 200 
évvel előbb élt Nektanebosnál, és Nektanebos több mint 
300 évvel előbb I. Ártásesz, Örményország királyánál.

De mivel állítják, hogy Krösus a mi Ártáseszünknek 
volt foglya és ezt közelebbi adatokkal beszélik el, hihető
nek tartom, mert Polykrates2) így szól: »Én a parthus 
Árdáseszt elébe teszem 3j macedóniai Sándornak; mert 
az országában maradván, Theba és Babylon felett ural
kodott és a nélkül, hogy az Alys folyón átment volna, 
a lydiai hadserget megsemmisítette és Krösust fogolylyá 
tette; és Ázsiába érkezte előtt Attika várában ismeretes 
volt.4) De jaj az ő sorsának! Bár országában halt volna 
meg és nem futás közben

Ehhez hasonlóan szól Evágároszr>): »Kicsiny Sándor és 
Darius háborúja Ártáseszével összehasonlítva; mert azokÖ 
előtt láthatatlanná lett — a finom por miatt7) — a nap
pali világosság; ez4) ellenben elfödte a nyíllövésekkel és 
beárnyazta a napot és a delet mesterséges éjszakává változ
tatta. Nem engedte, hogy a lydiaiak közül valaki elfutva 
hírmondóvá legyen, hanem megparancsolá, hogy királyukat 
Krösust serpenyőre tegyék. О miatta9) a patakok nem 
nevelték a folyót, melyből ennek katonái annyit ittak, hogy

Mánetho előadása

.«

J) Νεχτανζβώς, Nektanabis.
2) L. Quintiliani (II, с. XVII).
3) Többre, főlebb becsülöm.
4) Neve visszhangzott.
6) Pare sia lo storico nativo di Taso, le cui molte opere ser- 

virono a Plinio a comporre la sua storia naturale. Monad Arm. 
Storia pag. 126.

'՛) Sándor és Dárius.
7) melyet a sereg vert fel,
8) Ártásesz.

Ártásesz.
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az téli csekélységre*) apadt le. Miért is a számok nem 
voltak elégségesek a katonák sokaságának kifejezésére, úgy 
hogy, e czélra inkább a mértéket, mint a mennyiséget 
kellett használni. Ezzel azonban nem dicsekedett, hanem 
könnyezve mondá: Jaj a múló dicsőségnek!«

Kámádrosz is így ír: »Csalódtak a dölyfös lydiaiak 
Pythia jósnő1 2) Krösusnak adta ezen feleletében : ,Krösus 
az Alys3) folyón átkelve, az országot el fogja pusztítani.’ 
Minthogy ő ezt az idegenekre értette, ő önmagát sem
misítette meg. Mert midőn a párthus eredetű Ártásesz 
őtet, elfogta, és vasserpenyőre tétette — Krösus az athenei 
Solon szavaira emlékezvén, saját nyelvén így kiáltott fel: 
Oh Solon, Solon! szépen szózatoltad, hogy az ember 
szerencséjét halála előtt nem lehet boldognak mondani.4 5) 
A közel levők ezt hallván elmondák Ártásesznek, hogy 
Krösus új istennek könyörgött. Mivel Ártásesz megszánta 
őtet megparancsolá, hogy hozzák elé; kérdé és meghall- 
gatá azt, a mit kiáltott, azután megparancsolá, hogy a 
kínzást engedjék el neki.«

Phlegoniosz0) is ezt írja: »Minden király között a 
párthus Ártásesz volt a leghatalmasabb; nemcsak legyőzte 
a lydiaiakat és királyukat Krösust elfogván lánczra verte, 
hanem Hellespont- és Thraciában az elemek természetét 
is megváltoztatta; a szárazon úgy járt, mintha hajózott

1) A víznek apadt állapota.
2) Az örményben hártzug.
3) Halys cAlvc, der gröszte Plusz Kleinasiens, entspringt auf 

dem Antitauros. Früher schied er das lydische vom persischen, 
später mit dem Tauros Kleinasien von dem andern Asien; j. 
Kisil-Irmak, Lübker, Seite 412.

4) Nemo ante mortem beatus. Halála előtt ne mondj senkit
boldognak.

5) Phlegon Φλέγων aus Trallas in Karién ein Freigelassener 
des Kaisers Hadrian und Verfasser einiger Schriften,. . die nur durch 
die darin enthaltenen Angaben aus älteren Shrifstellern und einige 
gröszere Stücke aus den sibyllinischen Orakeln von einiger Bedeu
tung sind. Lübker, Seite 780.

7
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volna1) és a tengeren lábalt Ղ Megfélemlítette Thessaliát. 
Hírnevére egész Hellas bámulattal telt el. Elverte a lace- 
daimoniakat, megfutamtatta a phokiaiakat; a lokrisziak 
önként adták meg magukat, — a beotiaiak pedig haderejé
nek3) részét tették; általában Hellas rémülettel adózott 
neki. De rövid idő múlva mindenben baleset érte. Nem 
nyomorgott ennyit Cyrus a másságéták elleni harczban; 
nem kellett Dariusnak a scythák berohanása miatt és 
Cambysesnek az aethiopiaiaknál ennyit szenvedni; kisebb 
vész körítetté Xerxest Hellasba vezetett hadjárata alkal
mával ; mert habár a görögöknek hagyta kincseit és sá
trait, de a végromlás elől legalább életben elfutott. Ellen
ben Ártásesz, ki igen nagy győzelmekkel dicsekedhetett, 
saját katonáitól öletett meg.«

Én ezeket az elbeszéléseket hitelre méltóknak tekin
tem ; azon Krösus pedig, kiről azt mondják, hogy Cyrus 
vagy Nektanebos idejében élt, képzelt egyén volt, vagy aztán 
sok király viselte ugyanezt a nevet, a mint ez legtöbbnél szo
kásban is van.4)

14.
II. Tigran uralkodása; ez ellentáll a görög seregeknek, temp

lomokat épít, beüt Palaestinába.

Első Ártásesz után ennek fia Tigrán jutott a trónra, 
Ársákán5) perzsa király uralkodásának 19-ik évében. Ez

) Az örményben dzovákénátz — návov dsámpáh énogh.
2) Հետ.եւտկեմjelentése nemcsak gyalogolni, lábolni, hanem szá

razon járni is.
ճ) Népeinek.
4) Tanto chi ara protesta, e schietta esposizione de’ suoi dubbi, 

tanto sincera narrazione del nostro autore, sebbene non valgano a 
faré ehe gli eruditi attribuiscano al re armen о questi fatti recati 
come di Giro da Erodoto, Plutarco, Giustino, e Val. Massimo ; pure 
aprono loro un bel campo d' indagini. I tanti storici greci ehe ora 
ci mancano, certo vi porterebbero luce nuova. Monaci Armeni Mech. 
Storia, pag. 128.

5) A szövegben Arsánág.
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összegyűjti az örmény sergeket és a görög seregek el
len megy, melyek atyjának Artásesznek halála- és ser
gének elszéledése után mindig előbbre haladva országunkra 
törtek. Tigrán ezeket megtámadja és visszaveri. Ezután 
sógora-') Mithridátraճ) bízta Mazaca és a földközi tar
tományok3) kormányzását, ennél sok katonaságot hagy és 
őmaga visszatér országunkba.

Első gondja templomok építése volt. De a papok, kik 
Görögországból jöttek volt, tartván tőle, nehogy Örmény- 
ország fenekére utaltassanak, azon kívánságot ürügyölték, 
hogy az istenek4) ott óhajtanak lakni. Tigrán engedett ezen 
óhajtásnak és felállitá Zeus Olympius szobrát Ani várá
ban5), Athénét Thilben, °) Artemis második képét Elizában /)

i) Nővérének férje.
ճ) A görög és római tőrténelemirók közül némelyek azt 

mondják, hogy Mithridát veje volt Tigránnak, mások ellenben azt 
állítják, hogy Tigrán volt Mithridátnak veje. Jusztin szerint, Tigrán 
neje, Mithridatnak Cleopatra nevű leanya volt.

3) A tenger és Kis-Ázsia közt fekvő tartományok.
4) Bálványaik.
ö) Ani városának vára is volt. Ani Párezer Háj к tartomány 

Táránághi kerület egyik nevezetes városa; midőn Ani váráról volt 
szó, az Áni elejébe e jelzők egyike tétetett: Amur, vagy Amrotzn 
(erőd), Amur déghin (megerősített hely). E kerület assyr nyelven 
Kommághini-nek neveztetett, miből a görögök Kommagene t és az 
örmények Gámágh Ani-t csináltak. Némely írók e várost csak 
Gámágh-nak, de legtöbben Aninak nevezték. Első Árdásesz idejé
ben itt volt a királyi kincstár. Itt volt az Arsacida királyok temet
kezési helye is. — Az olympi Zeus szoborképét, mely fennállott a 
IV-ik századig, Világosító-Szent-Gergely — az örmények lánglelkű 
apostola — pusztítatta el. Az erdélyi hazarész örményei e város
ból valók. Ánierdsi (Ániból való, .Aniból eredt, Ánii) család most 
is van Szamosújvártt. Indsidsián, Örmény régészet. 9 lap.

Táránághi örmény szó jelentése: Sótár; v. ö. a tárán-t a 
magyar tár-ral és az ágh szót, mely az új örmény átírás szerint ál 
(péld. Gheon, Leo) a görög αλ- és latin sal-lal (só; a Táránághi 
végén az i sajátító rag, sónak tára).

(!) Város Párezer Háj к tartomány Éker kerületében, me
lyet Agathangelos örmény történelemiró görögül Thesdiász-nak 
nevez. Indsidsián, 18 lap.

7) lm Westen am Euphrat Chordzén (Landschaft), Χορζηνή
7*
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Hephestost Pákájárincsban;') de megparancsold, hogy Aph
rodite képét, mint Hercules szerető]eét ugyanezen Her
cules képe mellé2) Ásdisádban3) állítsák fel. A Váhnunia- 
kat, kikre megharagudott, mivel az atyja által küldött Her
cules szobrát saját birtokukban állították fel, megfosztja 
papságuktól és a várost, melyben a szoborképek felállítva 
voltak, a korona javára tőlük elkobozza.

Miután így templomokat épített és a templomok elébe 
bálványoltárokat állított, megparancsold4) minden satrap- 
jának, hogy imádással összekötött áldozatot mutasson. Mi
vel a Pákráduni család ezt nem tévé, egynek, ki Ásztut- 
nak neveztetett, nyelvét kivágatta a bálványképek megve
tése miatt; de különben nem kíntatta őket, mivel hajla
doztak ') az élő áldozatra és a disznóhús evésre, ha
bár imádással nem áldoztak. Miért is elveszi tőlük a 
hadsereg feletti parancsnokságot; de a koronázó feje
delmi méltóságtól nem fosztja meg őket. О maga lemegy 
a Folyamközbe (Mesopotamia), hol megtalálja Pársámin 
szobrát, mely elefántcsontból, drágakő- és ezüstből volt

oder Χορζκχρηνή, Handzit Ανζιτηνη, Haschteán ' Ανοτανίτις oder 
3Αοτιανηνη, Ekelheats0 ΑκιλΜηνή mit dem Haupttempel der Anahit 
(Diana) zu Erez oder Eriza (Erzingan), daher auch die Landschaft 
bei den Classikern 3 Aւ՚ասՀ genannt. Kiepert, Historich-geor. Atlas, 
Seite io.

Eriza később justinianopolisnak is neveztetett,
i) E falu Párezer Háj к (Felső· Örményország, Felföld) tarto

mányban feküdt. Pák in örmény szó (Agathangelos párthus szónak 
tartja) oltárt (pém), asztalt (széghán), bálványtemplomot (gérádun) 
jelent.

2) A szövegben ásditz deghiszén; ásd jelentése áldozat, és 
dégh hely; tehát az áldozatok helyei.

3) Durupérán tartomány jelentékeny városa az Euphrat mellett. 
Ásd a perzsa ást hi szóból származik, jelentése békesség, áldo
zat ; sád pedig várost jelent; Ásdisád — Békésség városa, áldo
zatok városa; a török sár is, mely a perzsa sehr bői eredt, vá
rost jelent. Indsidsián, 92 lap.

4) a király
5) Külső erő következtében, vagy kényszerülve hajlik ide-oda,
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készítve; megparancsolá, hogy vegyék el és állítsák fel 
Thortán mezővárosban.

Azután gyorsan előnyomul Palaestinába, hogy kó
száját töltse a Ptolemaeusnő Cleopatrán, ennek fia Dénes 
által az ő atyja1) ellen elkövetett vétsége miatt. A zsidók közül 
is sokat elfogott, és letelepedik a Ptolemaeusnő ՛) városal * 3) 
körül. De a zsidók, Messalinának is nevezett Alexandra 
nevű királynéja, — ki János fiának, Sándornak volt felesége, 
János pedig fia volt Simonnak, a Judás Machabaeus fivéré
nek — a ki akkor tájt Zsidóországban az uralmat bírta, 
Tigránnak sok kincset adott, hogy onnan ezt visszatérítse. 
Különben Tigrán is azt a hírt hallotta volt, hogy valami Váj- 
gun nevű rabló pusztítja Örményországot, — és már egy 
hegyi erődöt el is foglalt. Ezt az erődöt a rabló nevéről 
most is Vájgunikh-nak nevezik.

iS·

Pompeias római hadvezér reánk rohanása; Mazaca elfoglalása 
és Mithridát halála.4·)

Abban az időben Pompeius, a római hadvezér nagy 
hadsereggel jön a földközi tartományokba és Scaurus 
tábornokát Assyriába küldi, hogy Tigrán ellen harczoljon. 
Az meg is érkezett ide; de Tigránnal, ki a rablók okozta 
zavar miatt saját országába visszatért, nem találkozván 
Scaurus, Damaskusba ment át. Innen Metellust és Lol- 
liust, kik e várost elfoglalták, elűzi; ő maga Judaeába

l) Tigrán atyja: Árdásesz.
ճ) Ptolemaios, Πτολεμαίος.
3) Ptolemais, vagy Асе, Ake, Alcka, Akko Phoenicia (Phoi- 

nikia) városa, most St. Jean d’ Acre.
4) Quanto dice il nostro de’ fatti di Tigrane, di Mihridate e 

de’ loro figliuoli, si puo vedere in parte presso Strabone, Dione 
Cassio, Appiano, Eutropio, Giustino, Cicerone, Plutarco, Giuseppe 
Flavio, e altri; i quali pero discordano dal Corenese in molti par- 
ticolari, specialmente intortio a Tigrane il giovane, figliuol di Tig
rane, alia sua ribellione contro il padre, alia fuga daJ Romani, e 
simili; di cui nulla il nostro, Monad Arm. pag. 132.
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siet, hogy Aristobult, ennek bátyja : Hyrkanus a főpap, ki 
fia volt Sándornak — segélyével megtámadja.

Pompeius Mihtridát elleni háborújában erős ellenállás
sal és iszonyú csatákkal találkozott; azért nagy veszedelembe 
jutott; de a tömeg1) győz és Mithridát Pontus tájára fut 
el. Miután ettől — a mit különben nem is remélt — így meg
szabadult, fogolylyá teszi annak2) fiát Mithridátot, beveszi 
Mazacát, mely várost őrsereggel megrakja; ő maga nem 
üldözi azt, hanem Syrián át Judaeába siet és Pontius Pi
látus atyja által Mithridátot méreggel megöleti.3) Erről az 
esetről József (Flavius) tesz tanúságot történelmében, 
midőn a balzsamról beszél és így szól: »Pompeiushoz Je
richo közelében érkezett az örvendetes hír4) Mithridát ha
láláról.«

16.

Tigrán megtámadja a római hadsergeket; Gabinius futása 
és az ifjú Mithridát kiszabadítása.

Miután Tigrán, az örmények királya a zsidó foglyo
kat Armávirbe és Vártkesz5) várába, mely Kászách folyó 
mellett fekszik, elhelyezte, — a hegyi rablókat egészen 
megsemmisítette és a Mithridátért öltött gyászt letette — 
a római hadsergek ellen Syriába indult, hogy magát 
azokon megboszúlja. Elébe megy neki a római tábornok 
Gabinius, kit Pompeius Rómába visszatértekor maga he-

a) A nagy szám.
2) Mithridátnak.
3) Majdnem minden latin és görög történelemiró különbözik 

a miénktől és nem így adják elő az aggastyán iszonyatos halálát.
4) Az örményben egy szó աւետիք ávedik. Van ilyen család 

név is.
5) Ararát tartomány egyik nevezetes városa, mely Válársábád-, 

Ártemit khághák-, (Artemis városa), Nor khághák-, (Újvár), sőt Vale- 
roktistá-nak is neveztetett. A görög Valeroktista megfelel az ör
mény Válársábád névnek (Valarsaces vette körül falakkal; bád ör
mény szó : fal, görögül τείχος.)
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lyett hátrahagyott. Mivel Gabinius nem tudott ellenállani 
Tigránnak, Ptolemaeust hozva fel ürügyül1) az Euphráton 
át visszatér Egypt ómba. Azután titkon egyességre lépett 
Tigránnal, kinek kiadja nővére fiát, a fiatal Mithridátot, kit 
Pompeius Mazacában fogott el és azt hireszteli, hogy az 
alattomban osont el.

i?·
Crassus háborúja és ennek Tigran által történt kivégeztetése.

A rómaiak gyanakodván hadvezérük ellen, Gabiniust 
kicserélik és helyébe Crassust küldik. Alig érkezett meg ez, 
már is elvett minden kincset, mit Jeruzsálemben, az Isten 
templomában talált; azután Tigrán ellen ment. De mihelyt 
átkelt az Euphráton, hadseregével együtt a Tigrán elleni 
harczban megöletik. Tigrán összegyűjti ennek kincseit — 
és visszatér Örményországba.

18.
Cassius ellenáll Tigránnak. Mithridát fellázadása, Caesarea

építése.

Most a rómaiak a boszús Cassiust küldik számtalan 
haddal. Ez eljön és nem engedi, hogy az örmény se rgek 
az Euphráton át keljenek és Syriába berontsanak.

Ezen idő körül Tigránnak nem volt bizodalma a fia
tal Mithridathoz és így nem tartja nővére fiának; az ura
lomban nem ad neki részt, sőt még saját országát: Ibé
riát is megtagadja tőle. — Mivel pedig Mithridát anyúl 
bátyjától2) Tigrántól méltatlanságot szenvedett, tőle elpártol 
és Caesarhoz szegődik, ki neki adja a parancsnokságot 
Perga 3) város felett. Ez volt, ki Caesar parancsára Antipa-

։) Ürügyül azt hozta fel, hogy Ptolemaeus ellen megy.
2) Az örményben kheri.
3) E város Pamphyliában van, most Firdsi-nek neveztetik; so

kan azonban Perga alatt Mysia Pergamos (magasság, fönség) vá
rosát értik; innen nyerte Mithridát »pergámosi« előnevét.
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Herodes atyjának segítséget nyújtott. Mithridáttemek
Mazacát pompás épületekkel nagyobbra építette és Caesar 
tiszteletére Caesareának nevezte. Ettől az időtől kezdve
az örményeknek nem volt többé hatalmuk e városra.

19.
Tigrán és Ártásesz szövetsége. Beütés Palaestinába, Hyrkti- 

nus a főpap és sok más zsidó elíogatása.

Mindezek után Tigrán betegségbe esvén, kéri a perzsa 
királyt Ártáseszt barátságáért, habár atyja1) büszkeségből 
tőle az elsőséget elvette volt. Tigrán beéri jószántából a má
sodik illetes helylyel, míg az elsőséget Ártásesznek juttatja, 
kitől — miután őtet így kibékülésre bírta, — segédcsapa
tokat kap.2) Ekkor kiválasztván Tigrán Bárzápránt,3) a Rés- 
duni satrapia fejét, ezt az örmény s perzsa sergek vezérévé 
teszi és a római hadsergek ellen küldi azon meghagyással, 
hogy Syria és Palaestina lakóival barátságos egyességre lép
jen. Útközben eleibe megy Pacorus,4) kinek atyja Syria királya 
és ki az Aristobul családjából származott Antigonus rokona 
volt — és Bárzápránnak, a Réstunok feje-, az örmények és 
perzsák vezérének 500 szép asszonyt és 1000 talentum 
aranyat ígér, ha segít neki, hogy Hyrkanust foszszák meg 
Judaea uralmától és Antigonust ültessék a királyi székbe.

Midőn Hyrkanus: a főpap és Judaea királya és Pha- . 
sael Herodes fivére látták, hogy Bárzáprán, a ki a ró
mai sergek közül némelyeket — a tengerbe, a többit a 
városba futamtatta meg — békésen vonul által az országon, 
ők is kezdettek Bárzápránnal a békére alkudozni. Ez el 
is küldi a Kénunok családjából való Kénéit, az örmény 
király pohárnokát a lovassággal Jeruzsálembe a békealku

1) Tigrán atyja.
8) Valamit illető részül, jutalomul vesz.
3) Az örményben Párzáprán, Flavius Józsefnél Barzaphranes 

vagy Barzapharnes.
4) Tacitus, Flavius I. és Veil. Paterculus azt mondják, hogy 

ez a Pacorus, Orodes a párthusok királyának fia.
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dozás ürügye alatt, tényleg azonban Antigonusnak segít
ségére. De Hyrkanus a pohárnokot nem bocsátja be egész 
seregével, hanem csak 500 lovassal fogadja be Jeruzsá
lembe. A pohárnok ravaszul Hyrkanusnak azt a tanácsot 
adja, hogy az ország megkimélése szempontjából1) menjen 
Bárzápránhoz; mert ígéri, hogy ő is szószóló leend. 
Hyrkanus esküt kívánt Bárzáprántól, mire ez meges
küszik a napra, minden földi és mennyei istenre՜), Artá- 
sesz és Tigrán életére.8) Erre Hyrkanus megbízott benne; 
azért Herodest Jeruzsálemben hagyja, Phasaelt, Herodes 
bátyját pedig magával veszi és Bárzápránhoz a tenger
partra, az Ecdipponnak4) nevezett falúba megy.

Bárzáprán csalafinta módon tisztelettel fogadta ugyan 
Hyrkanust; ő azonban onnan eltávozik, a hátramaradt ser- 
geknek pedig azt a parancsolatot adja, hogy fogják el és 
szolgáltassák Antigonusnak kezébe. Antigonus Hyrkanusra 
rohan és fogaival leharapja egyik fülét, hogy ha majd más idő 
álland be, alkalmatlan legyen a főpapi méltóság viselésére; 
mert a törvények azt parancsolák, hogy csak az éptagúak 
viselhetik a papságot. Erre Phasael, Herodes fivére, fejét 
készakarva kőhez ütötte. Antigonus orvost küldött hozzája, 
hogy meggyógyítsa; de ez a sebet mérges szerrel töltötte 
meg és megölte.

Bárzáprán parancsot adott az örmények pohárnoká
nak, hogy Jeruzsálemben vegye Herodest űzőbe. Ki is 
vonult a pohárnok a falak közül, hogy Herodest rászedje. 
Ez nem került ugyan lépre; de a városban sem akart 
maradni; hanem megijedve Antigonus párthíveitől, éjjel 
titkon háznépével együtt az idumäiekhez menekül; család
ját Mászándán várában hagyja, ő maga pedig Rómába 
siet. Erre az örmény se rgek Antigonus emberei segitségé-

]) Nehogy feldúlassék az ország.
2) Básdámunkh = cshászduádz, tikh.
3) Az örményben árév (w/?Zrz) napot jelent, de gyakran (itt 

is) élet értelemben vétetik.
-1) Ecdippa (Achzib, Zib) helység a kánániták (phoeniciaik) 

tartományában Tyrus vidékén.
V;
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vei bevonulnak Jeruzsálembe, hol a lakosoknak semmi kárt 
sem okoznak; csak Hyrkanus kincseit, melyek 300 talen
tumnál többet értek, vették el. Azután kirohanásokat tesz
nek a vidékre, Hyrkanus párthiveit kirabolják, Márissa1) vá
rosát elfoglalják és Antigonust királylyá teszik ; Hyrkanust 
pedig megkötözve a foglyokkal együtt Tigránhoz viszik. 
Tigrán Bárzápránnak azt a parancsot adja, hogy a Ma- 
rissában elfogott zsidó foglyokat Semirám városába tele
pítse le. Tigrán ezután még csak 3 évig élt és 33 évi 
uralkodás után meghalt.

20.
Az örményeknek más háborúja a római seregekkel, Silón és 

Vendidius legyőzetése.

Herodes Rómában Antonius Caesar és a senatus előtt 
megjelenvén eléadja a rómaiak iránt tanúsított hűségét. 
Erre Antonius őt Judaea királyává teszi és véd-segitségül 
Vendidius vezért adja római seregekkel, hogy harczoljon az 
örmény seregek ellen és verje tönkre Antigonust. Az el
érkezvén Syriába, megszalasztja az örmény seregeket, azután 
Silont az Euphrát mellett hagyja hátra, hogy az örmények ellen 
élre álljon, ő maga megöli Pacorust és Jeruzsálem felé 
fordul Antigonus ellen. De az örmények a perzsáktól újra 
segítséget kapnak, Silonra rohannak és végtelen sok vé- 
rengezés között Vendidiushoz szalasztják meg.

21.
Antonius személyesen ront az örmény sergekre és Samosatát

elfoglalja.

Antonius magához vevén mind a római sergeket, 
bőszükén elősiet. Samosatában hallja, hogy Tigrán meg
halt ; beveszi e várost, Sosiust hátrahagyja Herodes se-

։) Helység Judaeában dél-nyugatra Jeruzsálemtől, Eleuthero 
polis közelében, a philisteusok határán.
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gitségére, hogy Jeruzsálemben Antigonus ellen harczoljon, 
ő maga pedig téli szállásra Egyptomba megy.') Mint egy 
nőkórságos férfi sietett oda ő, ki bolondulásig szerelmes 
Cleopatra-, Egypton királynőjében. Ez a Cleopatra Ptole
maeus Dionysius leánya,2) Ptolemaeus Cleopatrának unokája 
és Herodesnek nagy kedveltje volt; azért ajánlá Antonius 
is különösen Herodest3) Sosiusnak. Ez vitézi harcz után 
Jeruzsálemet beveszi, Antigonust megöli és Herodest teszi 
egész Judaea és Galilea királyává.

22.

Ardávászt kormányzása és liarcza a rómaiak ellen.

Örményországban Ardávászt, Tigrán fia uralkodik. Ez 
fivérei- és nővéreinek adja birtokul Ághiovid és Árpéráni 
vidékeket; nekik hagyja ezen vidékek falvaiban levő korona
javakat a különös jövedelmek- és haszonvételekkel együtt, 
Hásdeánkh tájain lakó rokonai példájára, hogy méltóságuk 
fénye nőjjön és állásuk a többi Arsacidáknál királyiasabb 
legyen; de meghagyja nekik, hogy Ararátban,‘) a király 
lakóhelyén ne éljenek.

Más férfias és vitéz tettet nem mutat fel, hanem 
dologtalankodva evett, ivott; sár-réteken5) nádasokban és 
partszéleken tévedezve járt-kelt, hol vad szamarakat és 
disznókat vadászott. Nem törődve bölcseség-, vitézséggel 
és jó emlékekkel — mint hasának szolgája és valóságos 
rabja — csak duzzasztotta magát. Eltűrte a gáncsot, 
melyben fölötte nagy munkátlansága- és iszonyú torkossá
gáért seregei részesítették; de felbőszült, midőn Antonius 
elvette tőle Mesopotamiát; azért parancsot ád, hogy Ádér-

Kr. előtt 41-ben.
2) Appián és mások azt mondják, hogy nővére és felesége 

volt P. Dionysiusnak.
3) Herodes ügyét.
4) Ararát tartományban.
5) Az örményben mór ,ր<>ր; v. ö. a német Moor-rak A sár

rétet az örmény sághách-nak is nevezi; v. ö. a magyar sárral.
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bald ágán tartományból, a Kaukázus hegy lakói-, az álvánok- 
és ibériaiakból ioooo főnyi sereget gyűjtsenek Össze. Útra kel, 
leszáll Mesopotamiába és a római hadsergeket megszalasztja.

23·

Antonius elfogja Ardávászt-ot.

Antonius — tomboló oroszlánként bőgve, de főleg 
felmérgesítve Cleopatrától, ki boszút forral azon kényser- 
getésért, melyet nagyanyja ’) Tigrántól szenvedett — nem
csak az örményekre, hanem sok más királyra nézve is 
halálhozóvá lett, hogy országaikat elfoglalhassa. Miért is 
Antonius sok királyt megöl és azoknak birtokait Tyrus, 
Sidon és az Ázád2) folyó mellett lévő vidékek kivételével 
Cleopatrának adja. Ezután nagy serget gyűjt, Árdávászt 
ellen megy és Mesopotamián áthaladva szétveri az ör
mény hadserget, királyukat elfogja; ő maga visszatér 
Egyptomba, hogy Árdávásztot, Tigrán fiát, a hadizsákmány 
kincseivel együtt Cleopatrának adja ajándékul.3)

') Az örményben bán; v. ö. a német Ahn-nal (ős-anya.) 
ճ) Görögül Eleütheros (szabad). Folyó Nagy-Örményországban ; 

ered Sziunikh tartományban és Artásád (Artaxata) város mellett 
szakad a Jérászch (Araxes) folyóba. Második neve Médzámor.

:i) Gli storici romani discordano di molto dal nostro intorno a 
Ardavasto; lo fanno re letterato, valente storico e tragico, amico 
fedele a Romani: ma ehe per la sua noncuranza della sconfitta d’ An
tonio, fosse dal triumviro a tradimento preso, e tratto in Alessan 
dria per farne mostra nel trionfo, e sacrificato poscia alie vane 
speranze di Cleopatra.

Maggiore discrepanza vedesi poi tra Ί nostro e tutti gli scrittori 
della storia Augusta, intorno agli avvenimenti dell’ Armenia, dal 
regno d’ Arsamo a quello d' Eruanto II, noverando essi gran nu
mero di re diversi di nome e di fatti. Per conciliare un po’ queste 
storie, tenute ugualmente autentiche, noteremo 1, Che tutte le 
relazioni de’ Romani intorno ali’ Armenia riguardano soltanto le 
provincie da essi occupate, cioé Г Armenia Superiore dal fiume 
Arasse e dalia cittá d’ Ardassata sino al fiume Giro; mentre il 
Corenese narra gli avvenimenti dell’ Armenia Inferiore, dalia Me
sopotamia cioc sino ali’ Arasse, ali’ alta Armenia, ali’ Armenia
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24·

Ars ám kormányzása; az örmények első ') részszerinti adózása 
a rómaiaknak; Hyrkanus megszabadulása és a Pákráduni csa

ládot miatta ért veszély.

Artásesz végnapjaiban, uralkodásának շօ-ik évében 
az örmény sergek összegyűltek és parancsára, Árcsámot, 
az az Ársámot, Tigrán fivérének Ártásesznek fiát: Ábgár 
atyját tették királyukká. Ezt a syrok közül némelyek Má- 
nová-nak is nevezték, ki sokak 3) szokása szerint kettős név
vel bírt úgy, mint Herodes Agrippa, Titus Antonius és 
Titus Justus. De mivel azon évben Artásesz meghalt és 
az uralkodást a perzsák felett Arsávir fiára, ki kis csecsemő 
gyermek volt, hagyta, — nem volt senki, ki segélyt nyúj
tott volna neki, ®) hogy a rómaiaknak ellenállhasson. Azért 
ezekkel megalkuszik a békeegyesség felett s ígéri, hogy Mezo-

minore e alia provincia d’ Ararat. 2, Che pure alle volte sembrano 
gli scrittori romani accennare a qualche fatto de’ propri re deli’ 
Armenia; ma il Corenese non dice di quelli dell’ Armenia superiore, 
almeno non ne fa menzione coi nomi ehe loro danno i Romani. 
Monaci Arm. Storia, pag. 141.

Sok olyan dolgot, eseményt, mit derék Choreneink, ki a ren
delkezésére állott forrásokat lelkiismeretesen és elég itészettel hasz
nálta fel, oly igazság-híven ad elő — a római írók vagy fel sem 
említenek, vagy másképen beszélik el. Ennek oka az (1. olasz jegyzet 
utolsó részét), hogy a római írók Armeniára vonatkozó összes tu
dósításai csak azon örmény provinciákról tesznek említést, melyeket 
a rómaiak elfoglaltak; tehát csak felső Örményországról vagy is 
Örményország azon részéről, mely a Kur (Cyrus), Jérászch (Araxes) 
folyók és Artaxata (város) között terült el; míg Chorenei Alsó- 
Örményország, Párezer Háj к (alta Armenia), Kis-Örményország, 
Mesopotamia- és Ararát tartomány eseményeit tárgyalja; továbbá 
a római írók csak azon örmény királyok tetteit jegyezték fel, kik 
vagy fenhatóságuk alatt állottak (Ársám Herodest urának ismerte 
el), vagy legalább nekik adót fizettek (p. Ábgár); ellenben Chorenei 
szót sem tesz Felső-Armenia uralkodóiról, annál kevésbbé azoknak 
a rómaiak adta neveiről.

J) Először történt.
2) Sok fejedelem.
3) Ársámnak.



no
potamiából és Caesarea vidékéről Herodes útján nekik adót 
fizet. Most kezdett Örményország egy része a rómaiak
nak adót fizetni.

Ezen idő tájban Ársám nagyon megharagudott a király
koronázó és lovassági vezér Enanusra, mivel ez Hyrkanust, 
a Résduni Bárzáprán által Tigrán napjaiban elfogott zsidó 
főpapot szabadon bocsátotta. Enanus azonban mentekezik és 
így szól a királyhoz: »Az váltságdíjban ioo talentumot ígért; 
ha azt tőle — reményem szerint — megkapom, át fogom 
adni Felségednek.« Erre Ársám Enanusnak időhatárt szab. 
Most Enanus fivéreinek egyikét Szenechiát Judaeába küldi 
Hyrkanushoz a váltságdíjért. De alig érkezett meg Enanus 
küldöttje, Herodes Hyrkanust megöleti, nehogy veszély 
érje uralmát. l) — Mivel a határidő eltelte után sem adta 
át Enanus a Hyrkanus szabadításáért járó összeget, Ársám 
megharagszik reá, megfosztja méltóságától és börtönbe 
vetteti.

Abban az időben bevádolja a királynak ezt2) Zora, 
a Kéntuni család feje: »Tudd meg oh király — mondá — hogy 
Enanus tőled el akart pártolni; nekem azt tanácsolta, hogy 
Herodestől, Judaea királyától kérjünk esküt arra, hogy ő minket 
befogad és örökséget ad nekünk saját hazánkban, mivel itt 
ezen országban új meg új kínzásokkal gyötörtetiink. Én belé 
nem egyezve, azt mondottam, hogy ne áltassuk magunkat 
régi elbeszélések- és elavúlt mesékkel, melyek minket palaes- 
tinaiaknak tartanak. Mivel bennem nem bízott, ugyan
azon czélból Hyrkanust a főpapot küldötte el; de Herodes 
sem biztatta nagyon. Ő nem hagy fel hűtelen szándékával, 
ha csak te, oh király, meg nem előzöd.« Ársám hitt ezen 
bevádolásnak és megparancsolá, hogy Enanusra különféle 
büntetéseket szabjanak. Ezen eljárásnak végczélja az volt, 
hogy hagyja el a zsidóság törvényeit egészen, imádja 
a napot és tisztelje a király bálványait; mert ekkor a meg
nyugtatott király visszaadja hatalmát; ellenkező esetben

‘) Azért, hogy uralmát minden bajtól megszabadítsa.
2) Enanust.
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esetben fára függeszteti és családját megsemmisítteti. Miu
tán Arsám, Enanus rokonai közül Sáriát, annak szeme lát
tára végeztette ki és ezenkívül még Száphadia és Ágázia 
nevű fiait is a vesztőhelyre viteté, — félelemből, nehogy fiai 
kinhalált szenvedjenek, aztán feleségeinek esdeklésére is egész 
családjával együtt teljesítette a király akaratát; erre vissza
helyeztetett előbbi méltóságába. De a király teljesen nem 
bízott meg benne; azért Mesopotamiából eltávolítja és Ör
ményországba küldi kormányzónak.

25-

Arsám harcza Herodes ellen és önkénytelen meghódolása.

Erre zavar támadt Herodes, Judaea királya és a mi 
királyunk Ársám között. Ugyanis Herodes több vitéz tette 
után, sok városban Rómától kezdve Damaskusig számos 
épületet kezdett emeltetni; azért Ársámtól nagy számú 
képezetlen munkás férfit kért arra, hogy ezek töltsék fel 
törmelékkel és földdel a syriai Antiochia járatlan és töretlen 
útjait. Ársám erre rá nem áll, hanem serget gyűjt, hogy 
Herodesnek ellen menjen; egyúttal Rómába követeket küld 
és kéri a császárt, hogy ne vesse őtet Herodes fenható- 
sága alá. De a császár Arsámot nemcsak nem menti föl 
Herodes főhatalma alól, hanem még a földközi tartomá
nyok kormányzását is Judaea királyára bízza.

Abban az időben Herodes, Sándor nevű fiának apósát, 
ki atyai részről Simontól, és anyai részről a méd Darius 
Histaspes családjából származott, tette a földközi tartomá
nyok felett alattas királynak és a maga szolgálatára a gá- 
látak és Pontus lakosai közül io légiót szedett. Ezt látva 
Ársám meghajolt Herodes, mint ura előtt, megadta a kért 
munkásokat. Ezekkel töltette fel Herodes Antiochia téréit 
húsz stadiumnyi hosszúságra és köveztette ki útczáit fehér 
márványnyal, hogy a vizek a kövezeten könnyen lefolyván 
a városnak semmi kárt ne okozzanak. Ársám 20 évi ural
kodása után halt meg.
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շ6.

Ábgár országlása. Egész Örményország belép a rómaiak adó
kötelezettségébe. Harcz Herodes seregeivel és testvérfiának 

Józsefnek megöletése.

Ábgár, Ársám fia, Ársávir perzsa királynak շօ-ik évé
ben jut a kormányra. Ez az Ábgár ,Ávákájr’-nak') neveztetett 
kiváló szelídsége- és bölcseségeért; ezekhez járult termete 
is. Mivel ezt a nevet a görögök és syrok nem tudták he
lyesen kiejteni Ábgárnak nevezték. Uralkodásának második 
esztendejében Örményország minden tartománya a rómaiak 
adója alá esett. Ugyanis Augustus császár — miként 
Lukács evángelioma mondja — parancsolatot adott, hogy 
népszámlálás eszközöltessék minden helyen.

Miért is a rómaiaknak Örményországba küldött meg
bízottjai *), magukkal hozva Augustus császár szobrát, azt 
minden templomban felállították. Ezen idő tájban született 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, az Isten fia.

Ugyanazon napokban Ábgár és Herodes között egye
netlenkedés történik. Herodes ugyanis megparancsold, hogy 
az ő szobrát a császári szobor mellé állítsák Örményország 
templomaiban. Mivel Ábgár ezt nem tette, Herodes ürügyet 
keres az ellenségeskedésre és a trákok meg a germánok3) sere
gét rablójárat módjára a perzsák tartományába azon megha
gyással küldi, hogy Ábgár birodalmán menjenek keresztül. 
De Ábgár ebbe bele nem egyezik, hanem ellenáll. »Aztparan-

J) Avák örmény szó: nagy és ájr: férfiú.
2) Az örményben kordzágál, biztos, procurator, Commisär.
3) A germánok (Herodot szerint Γερμάηοι I. 125 ; Strabo, 

Plinius és Ptolemaeus szerint carmanok vagy carmanianok) a Ker- 
man-nak is nevezett Carmania lakói voltak. Carmania határai 
voltak éjszakról Media, Parthia, Sacastane; keletről Gedrosia, délről 
a perzsaöböl és nyugatról Susiane (Cissia, Chuzistan), Media. Car
mania hi ess der östliche Theil des eigentlichen Persiens, nach einem 
anderen persischen Stamme, den Carmaniern, mit gleichnamiger 
Hauptstadt (jetzt Kirmán); erreichte nördlich bis zum Wüstenoase 
Isatis (Jesd), südlich bis zum berühmten Handelshafen Harmozia 
(Ormuz). Kiepert, Atlas, Seite 7.
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csolta a császár — mondja — hogy a se rgek a pusztán 
menjenek keresztül a perzsák tartományába.« Erre megha
ragudott Herodes, de rajta személyesen mivel sem koszol
hatta meg magát; mert különféle fájdalmak fogták volt el 
büntetésül azért, a mit Krisztus ellen merészelt, — a mint 
József1) elbeszéli. Azért fivérének fiát, egyszersmind vejét 
(leánya előbb Feror nevű fivérének volt neje) küldi ellene, 
ki nagy számú katonasággal utazik el; elérkezik Mesopo- 
tamiába, hol Abgárral Bugnán kerület táborhelyénճ) talál
kozik ; de a harczban halálát lelte, serege pedig megfu- 
tamtatott. Erre tüstént meghalt Herodes is, és Augustus 
Judaea fejedelmévé3) annak fiát Archelaust tette.

27.

Edessa városának építése. A mi Világosítónk nemzetségének
rövid története.

Ezután nem sok nap múlva meghalt Augustus4) és 
helyébe a rómaiak Tiberiust ültették a trónra. Germanicus, 
mihelyt Caesarrá lett, az Ársávir és Ábgár által Rómába küldött 
fejedelmeket diadalmenetbe vitte azon háborúért, melyben 
Herodes fivérének fia megöletett. Ezért Ábgár felboszan- 
kodván elpártolásra és hadi készületre gondol. Ebben az 
időben várost épít az örmény helyőrség azon figyelési he
lyén, honnan ezelőtt védte volt az Euphrátot Cassius ellen; 

városnak neve: Edessa.5) És ide vitte nemcsakezen

1) Flavius, Antiquit. XVII. De Bell. I, 24.
a) Mezején.
;i) Az örményben ázkábéd, Ethnarch, népfőnök.
4) Procopio nel lib. II, capo XII déllé guerre di Persia rac- 

conta ehe Abgaro fu a Roma onorato di molto da Augusto, che 
poi con modo ingegnoso e garbato ottenne d’ andarsene. Monad 
Arm. pag. 149.

ß) Edessát, mint némelyek mondják, Nimrod, a görög és latin 
írók szerint Seleucus alapította ; azután megújította és kőfallal 
körülvette Ábgár.

8
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székhelyét, mely eddig Medzbin-ben volt és isteneit u. m. : 
Nábok-ot, Beit, Báthmkhál-t és Tháráthá-t, !) hanem a 
templomi tanodák könyveit és egyúttal a királyok levél
tárait is.

Ezután meghalt Ársávir és fia Ártásesz lett a perzsák 
királya. Habár az elbeszélés időtani rendje és az egymásu
tániság ellen van az, melynek elmondására vállalkoztam, 
mégis a fejedelmeket megillető tiszteletnél fogva előbb fo
gom felhozni Ársávir király utódait — mert ezek az ő 
Ártásesz fiának véréből valók és rokonai — és a könyvben 
Ártásesz mellé fogom eléállítani1 2 *) azért, hogy tudják az olvasók, 
hogy azok a hőssel') egy nemzetségből valók. Azután fel 
fogom említeni az időt is, hogy atyáik a Káreniánok és 
Szureniánok, a kiktől Szent-Gergely és a Gámszáriánok 
származnak, mikor jöttek Örményországba, ha az elbeszélés 
sorrendjében azon király koráig jutok el, ki őket befogadta.4) 
De Ábgár elszakadó szándékát nem vihette ki; mert zavar 
esett rokonai között a perzsa királyságban; azért gyűjtött 
seregével oda megy, hogy őket kibékítse és lecsendesítse.

28.

Abgár keletre megy és a perzsák királyává Artás észt teszi; 
ennek fivéreit, kiktől a mi Világosítónk és rokonai származ

nak, kibékíti.

Midőn Ábgár keletre ment, Ártáseszt, Ársávir fiát a 
perzsák trónján és Ártásesz fivéreit vele villongásban találta; 
mert Ártásesz utódjai által is akart felettük uralkodni és ők eb
ben nem nyugódtak meg. Azért, midőn Ártásesz őket 
körülfogta és a halálos pallost lebegtette felettük, sok 
harcz és egyenetlenség támadt a sergek és a rokonok 
között. Ugyan is Ársávir királynak három fia és egy leánya

1) Syr istenségek, a melyeket főleg Mesopotamiában imádták.
2) Első helyre állít. Akad. szótár II. köt. 100 1.
3) A parthus Arsaces.
4) L. a következő fejezetet és e könyv 58. fejezetét.
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volt; az első maga a király Ártásesz volt, a második Kárén, 
a harmadik Szűrén; ezeknek Gosém nevű nővére neje volt 
az összes árják hadparancsnokának, kit még atyja Ársá
vi r emelt volt e tisztségre.

Ábgár rábeszéli, és csendes békességre inti őket. 4 Erre 
közöttük ez a megállapodás jött létre: Hogy Ártásesz 
utódaival is királykodjék 
fivérei pedig városaik és nagy, termékeny tartományaik 
után Báhlávoknak1 2) neveztessenek, a nekik, mint igazi királyi 
sarjadékoknak adandó perzsa satrapiák között a legelőkelőb
bek legyenek. Egyszersmind szerződéssel és esküvel közöt
tük3) megállapította, hogy ha Ártásesz utódaiban a férfiág 
kihal, ők jussanak a királyi méltóságra. Ártásesz, az uralkodó 
családon kivűl a testvéreket a következő elnevezésekkel három 
törzsre osztja: u. m. Kárén Báhláv, Szűrén Báhláv és nő
vére családját Ászbáhábiéd4) Báhlávnak nevezi, mely utóbbi 
név férje méltóságától vétetett.

Mondják, hogy Szent-Gergely a Szűrén Báhláv ágból 
eredt, a Gámszáriánok pedig a Kárén Páhláv ágból származtak. 
Azt, hogy miként jöttek ide ’) majd csak a sorrendben 
fogom előadni, mivel én ezt itt Ártásesz mellett csak emlí
teni akartam; mert így megtudod, hogy ez a nagy nem
zetség bizonyosan Válársák véréből való, az az ezek Vá- 
lársák fivérének, a nagy Ársáknak utódai.

Miután ezeket így elintézte és Ábgár a szerződésok
mányt magához vette, visszatért, de nem egészséges testtel, 
hanem kínzó fájdalmat okozó betegséggel.

mint szándékolt is

1) Ardásesz fiait.
2) A Báhláv szó (a perzsában Pehlev, vagy Fehlevi) régi Parthia 

fővárosa-, Balktól (a Zenében Bachdhi) ered, ebből csináltak Bachl-t ; 
az új perzsában Balch.

3) A fivérek között.
4) Örmény szó: lovas hadvezér, ciávornéru zorábiéd; törökül 

áthlé szerászgeri.
5) Az idejövetel körülményes részleteit.

8*
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շց.
Ábgár visszatérése keletről és a negyedlő1) Herodes elleni 

harczban Aretának nyújtott segítsége.

Midőn Ábgár keletről visszatért, azt hallotta, hogy a 
rómaiak előtt gyanúba esett, mintha ő1 2) seregért ment 
volna keletre. Miért is tudtúl adja a római biztosoknak3) 
Persiába tett utazásának okát, egyszersmind bemutatás 
végett elküldi az Ártásesz és ennek testvérei között kötött 
szerződésokmányt is. De azok nem hittek benne, miután 
ellenségei is, ugymind: Pilátus, Herodes a negyedlő, Lysa- 
nias és Fülöp megszólták. Mihelyt Ábgár saját városába 
Edessába érkezett, szövetkezett Áretával, a petraiak4) ki
rályával, kinek ő Árdzruni Kúrán5 * * * *) vezérlete alatt segélyt 
adott, hogy Herodes ellen harczoljon. Herodes ugyanis 
előbb Árétának leányát, vette nőül, kit eltaszitott magától 
és Herodiást, kinek férje még életben volt, — vette magához; 
— ezért ölette meg Keresztelő Jánost is.

Közte11) és Áretá között, ennek leánya elűzése miatt 
tehát háború ütött ki, melyben Herodes seregei nagy ve
reséget szenvedtek; a vitéz örmények segítségével semmisí
tette meg annak katonáit, — mondhatnám — hogy az isteni 
Gondviselés akaratából, hogy megtorolást szenvedjen a Ke
resztelő haláláért. T)

1) Régi bibliafordítóknál annyi mint tetrarcha, máskép: ne- 
gyedes (t. i. negyedes fejedelem), örményül cshorrortábiéd.

2) Ábgár.
3) Procurator, kordzágál, megbízott.
4) A szövegben bádriátzikh, magyarul: kő viele, örményül vimá- 

tzikh, lakói Köves-Arabia (Arabia Petraea) fővárosának, mely gö
rögül Petrának neveztetett. A főváros nevéről neveztetett el maga 
a tartomány is Petraeának. Az Arabia név a héber áráb szótól 
származik, melynek jelentése napnyugat, est, puszta.

5) A legtöbb kéziratban Choszrán (Koszrán), egyben Choszröv
(Koszrov); Árdzruni Tamás örmény író a Kúrán alakot használja;
mi is ezt az írmódort követtük.

8) Herodes.
') L. Flavius József, Antiquit. XVIII, 6.
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30.

Abgár által Marinushoz küldött fejedelmek látják Üdvözítőn
ket Krisztuszt, ') Abgár megtérésének kezdete.

Abban az időben Phoenicia, Palaestina, Syria, Meso
potamia császári parancsnoka Marinus,ճ) a Storg fia volt; 
ehhez küldött Abgár első hivatalnokai közül kettőt, Már 
Iháp-ot 3) és Álcznikh fejedelmét, továbbá Sámsákrám-ot, az 
Abáhuni nemzetség főnökét és az ő meghittjét Ánán-t, 
Bethkubin4) városába, hogy tudassák vele keletre tett uta
zásának okait, aztán az Ártásesz s ennek fivérei között kötött 
egyesség-okmány elő mutatása mellett segítségéért könyörög
jenek. A küldöttek Mari ոստէ Eleutheropolisban találták meg, 
ki őket békével5) és tisztelettel fogadta, Ábgárnak pedig ezt a fe
leletet adta: »Ne félj azért a császártól, csak gondoskodj 
arról, hogy az adó teljesen beszolgáltassék.«

Midőn ezek innen visszatértek, Jeruzsálembe mentek, 
hogy láthassák Megváltónkat, Krisztust; mert hallották 
csodatetteinek hírét.6) A szemtanúk a látottakat elbeszélték 
Ábgárnak. Abgár ezeken csodálkozván, igazán hitte, hogy 
az valóban az Isten fia és így szólott: Ez a csodatehet
ség nem emberi, hanem isteni; mert az emberek között 
egy sincs, ki képes lenne a holtakat feltámasztani, — ezt 
csak az Isten teheti.« És mivel testét az erős fájdalmak, 
melyek több mint hét évvel ezelőtt a perzsák tartómányá-

Χρωτός (χρίω, leicht berühren, salben, färben) görög szóból, 
a Felkent, der Gesalbte, egy jelentésű a zsidó Mesziáh szóval.

2) Tiberius halála után Julius Marinus, kiről Tacitus is szól 
(Annál. VI).

3) Egy kéziratban Sahira. Már assyr (syr) nyelven urat jelent, 
tehát Iháp ur.

4) Helyesebben Bethgubrin, vagy Bethagabra (Kiepertnél Be- 
togabris; Atlas, V. tábla) mely később Eleutheropolis görög nevet 
nyert; helység Judaeában (Palaestina) a philisteusok határán.

5) Egy kéziratban : örömmel.
li) Whiston azt mondja: »Venimus jam ad eam hujus libri 

partem, quae historiam exponit adeo lectu ac notatu dignam, ut 
ejus causa totum Chorenensem tanti sit perlegere.«
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elgyöngítették és az emberek márban meglepték, 
nem voltak képesek ötét meggyógyítani, az Üdvözítőhöz egy 
kérőlevelet küldött, hogy jöjjön el hozzája és gyógyítsa meg 
fájdalmaitól. A levél így hangzik:

31·

Abgár levele az Üdvözítő Jézus Krisztushoz.

»Ábgár-, Ársám fia, az ország fejedelme, Jézusnak, az 
Üdvözítő- és Jóltevőnek, ki a zsidókJ) országában megjelent, 
üdvözletei!

Hallottam rólad és gyógyításaidról, a melyeket kezeid 
orvosság és gyökerekձ) nélkül végzik; mert 
mondják — a vakoknak adsz látást, a sántáknak járást, 
a bélpoklosokat8) megtisztítod, a tisztátalan4) szellemeket5) 
kiűzöd; meggyógyítod azokat, kik bármely tartós betegség
től kinoztatnak, sőt még a halottakat is feltámasztod. Mi
vel mindezeket rólad hallottam, — e két okoskodás egyi
két vettem fejembe: Hogy vagy Isten vagy, és az égből leszál- 
ván cselekszed ezt; vagy az Isten fia vagy és míveled ezt. Azért 
írtam hozzád és kértelek tégedet, hogy fáradj és jöjj hoz
zám és gyógyítsd meg betegségemet, melyben szenvedek. 
Azt is hallottam, hogy a zsidók ellened zúgolódnak és té
ged kínozni akarnak. De van nekem egy kicsiny, szép vá
rosom, ez elég nagy kettőnk számára.«

Azok, kik e levelet vitték, Jeruzsálemben találkoztak 
Jézussal. Erről tanúskodik az üdvirati szó, hogy némelyek 
a pogányok közül hozzá akartak menni; azért azok, kik 
ezt hallották, nem merték Jézusnak mondani, hanem kö
zölték a dolgot Fülöppel és Andrással és csak ezek mon-

l) A szövegben : jéruszághémáczik: jeruzsálemiak.
*) Növények.
3) A poklosság hajdan, kivált a keleti tartományokban, nezete- 

sen a zsidóknál uralkodott bőrbetegség, mely koszféle hártyával az 
egész testet belepte (Lepra.) Akad. szót. V. köt. 280 1.

4) Gonosz.
ή Tisztátalan szellem az örményben egy szó : ájsz, tév.

mint
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dották meg Jézusnak. Az Üdvözítő maga akkor a meghí
vást el nem fogadta; de következő levélre méltatta Abgárt:

32·

Abgár levelére felelet, melyet az Üdvözítő parancsából Tamás
apostol irt.

»Boldog az, ki hisz bennem a nélkül, hogy látott 
volna engem; mert rólam ez van írva, hogy: ,Azok, kik 
látnak engemet, nem fognak bennem hinni, és azok, kik 
engemet nem látnak, hinni és élni fognak/ Arra nézve 
a mit nekem írtál, hogy menjek el hozzád (ezt válaszolom): 
itt mindazt teljesítenem kell, a miért küldettem. Ha én 
ezt teljesitendettem, felmegyek Ahhoz, ki engemet küldött, 
bs ha majd felmenendettem, tanítványaim közül innen 
egyet el fogok küldeni, hogy az fájdalmaidat gyógyítsa 
meg, és neked és azoknak, kik veled vannak életet adjon.« *)

x) A tudósok e levél hitelessége felől sokat vitatkoztak; a 
kik hitelességét megtámadják, így érvelnek : 1. Ha Krisztus irt volna 
valamit, azt bizonyára az új szövetség könyvei közé sorolta volna 
az egyház. 2. Eusebius korát megelőző írók e fontos okmányra 
hivatkoztak volna, a mit pedig egyik sem tett. 3. Gelasius pápa 
a 494-ben tartott római zsinaton a hamis iratok közé számítja. E 
levélben sz. János evangéliumának 20. része 29-ik verséből idézet 
fordul elő, jóllehet ezen evangélium Krisztus után jóval később íra
tott. De ezen érveket többen megczáfolni törekedtek; jelesen Til- 
lemontius és újabban Veite tudor, a kik az első és második ellen
vetésre azt hozták fel, hogy Eusebius volt az első, ki e levelet 
syr nyelvből átfordította; nem csoda tehát, ha a régiek róla semmi 
említést nem tesznek. A harmadik ellenvetésre felelték, hogy Gela
sius, mint nyugati kétségbevonhatta a levél hitelességét, mivel ke
lettől távol volt. Ellenben sz. Efrem, edessai főpap, a ki a IV-ik 
században élt, irataiban földicséri Edessát, mivel Abgár király Jé
zust meghívta látogatására. Ezenkívül Chorenei Mózes (ki Örmény- 
ország egyik nagytudományú püspöke volt, Sz.), midőn az V-ik 
században e levelet örményre fordította, mitsem kételkedett e le
vél hitelessége felől. A mi a negyedik ellenvetést illeti, hasonló 
kifejezést találhatunk Isaias 52. fejezet 15 és 65 fejezet 1. 12 ver
seiben. Nem utalhatott-e tehát az Üdvözítő e szavakra? Avedik 
Lukács, Az örmények történelme, 60 lap.
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Ezt a levelet Ánán, Ábgár hírnöke hozta és evvel 
együtt az Üdvözítő arczképét, mely a jelen időig megvan 
Eddessa városában.*)

33·

Tádé apostol hitszónoklata Edessában és öt levél-másolat.

Üdvözítőnk mennybemenetele után Tamás apostol 
a tizenkettők egyike, Tádét a hetvenek egyikét küldötte el 
Edessa városába, hogy gyógyítsa meg Ábgárt 
szava szerint hirdesse az evangeliomot.ճ) Ez Tobiá zsidó 
fejedelem házához ment, ki — mint mondják — a Pák- 
ráduni család ivadéka volt. Tobiá Ársámot kikerülve, a 
zsidóságot többi rokonaival együtt nem tagadta meg, ha
nem annak törvényei mellett maradt, miglen Krisztus hitét 
fel nem vette. Tádé hire elterjedt az egész városban; Áb
gár is meghallá, s így szólott: »Ez az, kiről irt volt ne
kem Jézus« és azonnal magához hivatta Tádét. Mihelyt 
belépett ez, Ábgár annak arczán nagyszerű tüneményt3) 
látott; erre a király fölállott trónjáról, arczra borult 
és imádá azt. A fejedelmek, kik körülötte voltak, mind
nyájan csodálkoztak, mert ők a tüneményről mit sem 
tudtak. Most Ábgár így szólt hozzája: »Valóban te vagy-e 
az áldott Jézusnak azon tanítványa, kiről mondá, hogy hozzám 
fogja küldeni? És képes vagy-e meggyógyítani fájdalmai
mat?« Tádé ezt feleié: »Ha hinni fogsz Jézus Krisztus-,

és az Ur

J) Sebbene Eusebio non dica di questa celebratissima effigie, 
il Corenese ne fa fede indubitabile, non solo avendo tratte queste 
relazioni dagli archivi d' Edessa, ma an che riportando nella sua Let- 
tera ad Isacco Bagradite, come la sante vergini Ripsimiane a vess его 
nel passare da Edessa (nel sec. IV), adorata V effigie detta. Non 
έ qui luogo di citare i tanti antichi che ne parlano; molto meno, 
di dire delle ginnte che ad essa si veggono presso Sincello, Eva- 
grio, Cedreno, s. Giovani Damasceno ed altri; che il nostro non 
ne fa cenno. Mon. Arm. Storia, pag. 157.

a) Evangeliomot hirdetni az örményben egy szó: ávédáránél. 
3) Arcza nagyon megvilágosodott.
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az Isten fiában, szived kívánságai teljesedni fognak.« Mire 
Ábgár így szólt hozzája : »Én hittem benne és az ő atyjában ; 
azért akartam seregeimet Összegyűjteni és elmenni, hogy 
a zsidókat, kik őtet felfeszitették, semmisítsem meg; de a 
római uralom által ebben megakadályoztattam.«

Erre Tádé elkezdé az evángeliomot neki és városá
nak hirdetni; ՛ azután reá tevén kezeit meggyógyítá őtet, 
úgy szintén Abdiu-t is, a város köszvényes fejedelmét, kit 
az egész királyi ház becsült; de meggyógyította egytől- 
egyig a városban volt betegeket és szenvedőket is. Mind
nyájan hittek. Ábgár és az egész város megkeresztelkedett; 
a bálványtemplomok ajtait bezárták, az oltárokon és oszlo
pokon volt képeket1) betakarták, elborították náddal. Sen
kit sem kényszerített a hitvallásra; de azért napról napra 
sokasódott a hívők száma.

Tádé apostol megkeresztel egy selyem föveg-készitőt, 
Áddé-nak2) nevezi, pappá szenteli és Edessában maga he
lyett hagyja a királynál. Miután Ábgár kiadta a rendel- 
ményt,3) hogy mindnyájan hallgassák a Krisztus evángelio- 
mát, Tádé, Szánádrukhoz,4) Ábgár nővére fiához megy, kit 
a király az ország és a hadsereg élére tett. Azután 
ÁbgárTiberiushoz egy levelet irt, melynek másolata ez:

Ábgár levele Tiberiushoz.

»Ábgár, Örményország királya, urát Tiberiust, a római 
császárt üzvözli.

Habár tudom, hogy Felséged előtt mi sincs elrejtve, 
mégis mint barátod levél által még jobban értesítlek. A zsidók, 
kik Palaestina tartományban laknak, összegyűltek és Krisz
tust, a nélkül hogy valami vétket követett volna el, ke
resztre feszítették, daczára az igen nagy jótetteknek, me-

*) A hamis istenek képeit.
2) Tiara-,mitra-készitő. Adde a syr nyelven = Tádé.
3) Végzemény, legfelsőbb akarat, hérovárdág, Edict.
4) A Szánádruk nevet a görög és latin írók közül némelyek 

Sinatroc-nak, mások Sintruc-nak Írják; még a leghelyesebben for
dul elő Suidas és Malalá-nál (Sanatruc.)
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lyeket velők gyakorolt, a jeleknek és csodáknak, — ki nem egy 
ízben halottakat is feltámasztott. De tudd meg, hogy ez 
nem egyszerű emberi, hanem isteni képesség1); mert 
akkor, midőn őtet keresztre feszítették, a nap elsötétült, a 
recsetes föld rengett, ő maga harmad napra halottaiból 
feltámadott és megjelent sokaknak. Most neve mindenütt, 
tanítványai által, a legnagyobb csodákat cselekszi; ezt tette 
velem is nyilvánosan. Bizonyára tudod Felség, hogy mi
ként kell elbánni a zsidó néppel, mely ezt tette és hogy 
parancs által kell kötelezni mindenkit arra, hogy Krisztust, 
az igaz Istent imádja. Élj boldogul

Tiberius válasza Abgár levelére.
»Tiberius a rómaiak császára, Ábgárt, Örményország 

királyát üdvözli.
Barátságos leveledet előttem felolvasták, miért is kö

szönetét mondok neked. Habár én azt már előbb sokaktól 
hallottam, maga Pilátus is engemet pontosan értesített 
Krisztus csodáiról és arról is, hogy halottaiból történt fel
támadása után sokan úgy vannak meggyőződve, hogy ő 
Isten; miért én is meg akartam tenni azt, mit te tanácsolsz. 
De mivel a rómaiaknál szokás, hogy egyedül a fejedelem 
parancsára senkit istennek nem fogadnak,2) míg a senatus azt 
vizsgálva nem igazolja. Azért közöltem a dolgot a sena- 
tussal; de a senatus azt elvetette, mivel az elébb nem ál
tala volt megvizsgálva.8) Azonban parancsot adtam, hogy 
mindazok, kik Krisztust érdemesnek találják, fogadják be 
az istenek közé és halállal fenyegetem azokat, a kik a ke
resztényekről rosszat mondanak.4) A mi a zsidó népet illeti

.«

։) Ezt egyszerű ember nem teheti, hanem csak Isten.
2) Istent el nem fogadnak, istenek közé senkit sem iktatnak.
Ά) A kezdeményezés nem tőle ered.
4) Megszól, rágalmaz, gyaláz. Ünnepelt írónk állításának be

bizonyítására szolgáljanak Tertullian következő szavai (Ápol. c. V.): 
Tiberius ergo, cujus tempore nomen Christianum in saeculum intro
ivit, annuntiata sibi ex Syria Palaestina, quae illic veritatem istius 
divini revelarant, detulit ad senatum cum praerogativa suffragii sui. 
Senatus, quia non ipse probaverat, respuit. Caesar in sententia 
mansit, comminatus periculum accusatoribus Christianorum.
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mely merészelte keresztre feszíteni azt, ki nem keresztre és 
halálra volt méltó, hanem tiszteletre és imádásra. 
helyt megszabadulok a háborútól, melyet a tőlem elpártolt 
spanyolok ellen viselek, a dolgot megvizsgálom és érdem 
szerint megfizetek nekik.«

Mi-

Abgár még egy levelet ir Tiheriushoz.

»Abgár, az örmények királya, uram-, a rómaiak csá
szárjának, Tiberiusnak üdvözletét!

A dicső Felséged által írott levelet láttam és jól meg
fontolt parancsodnak örültem. — Ha nem neheztelsz, meg
mondom, hogy a senatus tette felette nevetséges; mert 
szerinte az emberi Ítélet adja az istenséget.1) Hogyha már 
ezután az Isten az embernek nem fog tetszeni, az többé 
nem lehet Isten ; mert az Isten intézkedései az ilyen em
berektől fognak függni. Azt hiszem Uram, tetszeni fog 
neked Jeruzsálembe mást küldeni Pilátus helyébe, hogy ez 
szégyennel távolíttassék el a polczról, a melyre te emelted 
őtet; mivel a zsidók akaratát teljesítette és Krisztust okat- 
lanul keresztre feszítette, a te parancsod nélkül. Jólétet 
kívánok.«

Abgár ezen, valamint többi leveleinek másolatát is 
letette levéltárába. — Nerszéhez, Assyria fiatal királyához is 
irt Babylonba.

Abgár levele Nerszéhez.

Abgár, az örmények királya, fiának, Nerszének üdvöz
letei !

Köszöntő-leveledet láttam, Berozt kötelékeitől felsza
badítottam és hibáját megbocsátottam neki; ha akarod tedd 
Ninive kormányzójává úgy, mint neked tetszik. Arra vonat
kozólag, mit írtál, hogy küldjem el hozzád azt az orvost, 
ki csodákat mível, ki a tűz- és víznél2) fölebb.való istent 
hirdet, hogy lássad és hallgassad őtet, — azt jegyzem

։) Csak az isten, kit emberi ítélet annak tart.
2) A perzsák imádták a tűzet és vizet.
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meg, hogy az nem orvos emberi művészet szerint, hanem 
az Istenfiának, a tűz és viz teremtőjének egyik tanítványa 
volt; végzés1) következtében küldetett Örményországba. De 
derék társainak egyike: Simon,2) Persia tájaira küldetett; 
keresd fel őtet és hallgatni fogod őtet, valamint atyád Ár- 
tásesz is. Az minden betegséget meg fog gyógyítani és 
az élet útját meg fogja mutatni.«

Ártáseszhez, a perzsák királyához is következőképen irt:

Ábgár levele Ártáseszhez.

»Ábgár, az örmények királya, üdvözli fivérét, a perzsák

Tudom, hogy már hallottál Jézus Krisztus֊, az Isten 
fiáról, kit a zsidók felfeszítettek, ki halottaiból feltámad
ván tanítványait elküldé az egész világra, hogy mindenkit 
megtanítsanak. Főbb tanítványainak egyike, Simon biro
dalmad tájain van; keresd fel és meg fogod találni; az 
minden betegséget, melyek nálatok uralkodnak, megyógyit és 
megmutatja az élet útját. Higygyetek szavainak, te,fivéreid 
és mind azok, kik neked szívesen engedelmeskednek. Rám 
nézve kívánatos, hogy ti, kik testre nézve rokonaim vagy
tok, 3) lélekben is testvéreim és egy azon atyának szerető 
gyermekei legyetek.«

Ábgár még mielőtt ezen levelére választ kapott volna 
— meghalt uralkodásának 38-ik évében.

királyát.

34·

Apostolaink vértanúsága.

Ábgár halála után az örmény birodalom két részre 
osztatott; mert annak fia Ánánun, Edessa királyává és 
nővérének fia Szánádruk, Örményország királyává koronáz
tatott. Azt, mi ezeknek korában történt, mások nálamnál

*) Elhatározás, rendelés, kinézés.
*) Az örmény martyrologium szerint: Kananita Simon.
3) Mind a két uralkodó-ház Arsacida erdetű.
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elébb írták meg. A leírt részletek ezek: Az apostol eljövetele 
Örményországba, Szánádruk megtérése, hitehagyása, mert 
félt az örmény satrapáktól; az apostol és kíséretének halála 
Sávársán kerületben, mely most Árdáz-nak neveztetik; egy 
kőnek homoritása, egyesek eljövése, az apostol holttestének 
elvétele és tanítványai által történt eltemetése a síkságban ; 
a király leánya-, Szántuchdnak mártiromsága az út mellett, 
két ereklye felfedezése és ezeknek átvitele a pusztába.J) 
Mindezeket, melyeket — mint mondám — mások nálam- 
nál elébb elbeszéltek, fölötte fontosnak nem tartottam, 
és el nem ismétlem.1 2) Úgy szintén az apostol tanítványa-, 
Áddénak Edessában, Ábgár fia által történt kivégeztetését 
is3) mások előbb beszéltek el, mint én.

Midőn az,4) atyja halála után, kormányra jutott, nem 
lett örököse atyja erényeinek is, hanem kinyitotta a bál
ványok templomait és a pogányság tiszteletét ismét befo
gadta. Áddéhoz küldött, hogy csináljon neki arany sujtásos 
patyolat-5) csal mát, mint elébb is csinált volt atyjának. Vá
laszul ezt kapta: »Kezeim nem fognak csalmát azon érde
meden fő számára készíteni, ki Krisztust, az élő Istent nem 
imádja.« Mire tüstént megparancsold katonái egyikének, 
hogy karddal vágja le lábait. Ez elment és Áddét a tan
székben ,;) ülve látta; erre elővette kardját és lábszárait le
vágta. Áddé azonnal kiadta lelkét. Azért említettem ezt csak 
rövid vázlatban, mert mások már előadták. Bertalan apostol 
is Örményországba rendeltetett, a ki szintén nálunk Árev-

1) Ezen ereklyéket, mint mondják, Árdáz provincia Magra 
nevű városának Szent-Tadé kolostorában tartogatják a szerzetesek.

2) Ezen becses részletek mind megtalálhatók az örmény le
gendában, melynek drága kéziratait a velenczei (San Lazaro) ör
mény mechithárista zárda ritka könyvtára őrzi.

3) Vértanúság, halál.
4) Ánánun.
6) Az a finom szövet, milyennel a keleti népek p. a törökök 

bekötik fejeiket. Szokottabb értelemben jelent általán finom gyol
csot (örményül péhéz, tiara).

6) Az örményben աթոր վարդապետական áthor vártábédágán.

X
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bán1) városban szenvedett vértanuságot. Simonról, ki a 
perzsákhoz rendeltetett, semmi bizonyost sem tudok; sem 
azt nem, hogy mit tett, sem hogy hol halt meg. Néme
lyek ugyan azt mondják, hogy egy Simon nevű apostol 
Verioszpban՜) halt meg; de hogy valóban ez volt az és 
hogy miért ment oda, nem tudom; ezt is csak azért hoztam 
fel, hogy lássad, miszerint én törekedtem előadni mind 
azt, ami szükséges.

35·

Szánádruk uralkodása, Ábgár gyermekeinek megöletése. Ilona
királyné.

Szánádruk, mihelyt trónra lépett, nevelői, a vitéz Pá- 
kráduniak és Árdzruniak segítségével sereget gyűjt, hogy 
leszálljon3) és hadakozzék Ábgár fiával, mert az egész bi
rodalmat akarta bírni. De míg erre törekedett, az isteni 
Gondviselés4) Ábgár fián elégtételt követelt Áddé haláláért. 
Ugyanis az márvány oszlopot állíttatott Edessában palotája 
tetőzetére, és ő alant állva adta a parancsot, hogy miként 
állítsák azt fel; de az oszlop azoknak kezeiből, kik tartották, 
reája esett, lábait összetörte és megölte őt.

Erre a város lakói tüstént követséget küldöttek Szá- 
nádrughoz; a követség — azon feltétel mellett, hogy ez nem 
fogja őket akadályozni a kereszténység vallásában — átadja 
neki a várost és a királyi kincseket. Szánádruk ráállott5) 
erre, de később nem tartotta meg szavát; mert Ábgár 
fiú-utódait mind karddal végeztette ki, leányait pedig a vá
rosból kivitte és Hásdiánkh') kerületbe telepítette le. így

Sophronius Albanopolisnak, S. Doroteus Carbanopolisnak, a 
görög martyrologium Avarnopolisnak, Niceta Urbanopolisnak, az 
örmény történelemirók Urbanon vagy Arabionnak nevezik.

2) E helység, melynek nevét a másolók — úgy látszik — 
elferdítették, a Vritannok vagyis a Britannok országában feküdt.

3) Mesopotamiába.
4) Az örményben ágnárguthiun ակնարկութիւն jelentés, nyilvánulás.
5) Ezt megígérte.
6) Satrapia, Negyedik-Orményországban.
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küldötte Ábgár feleségeinek elsejét Ilonát lakozás végett 
városába: Chárán-ba, és reá bízta egész Mesopotamia kor
mányzását ’) viszonzásul azon jótettekért, melyekben Ábgár 
ennek közvetítésével részesítette őtet.

Ilona hittel ékeskedve, úgy mint néhai férje Ábgár, nem 
tudta tovább kiállani, hogy a bálványozók között lakjék, 
hanem elment Jeruzsálembe. Itt Claudius napjaiban éhség 
uralkodott, mit Ágáb *) előre megjósolt. Ilona minden kin
csével Egyptomban igen sok gabonát vétetett és azt a 
szűkölködik közt osztotta ki; erről maga József is tesz tanú- 
bizonyságot. Ennek jelentékeny sír-emléke3) mai napig is 
látható Jeruzsálem kapuja4) előtt.

36.
Medzbin városának újjáalakítása. Szánádruk elnevezése és

halála.
Szánádruk tettei közül csak Medzbin városának felé

pítését tartom említésre méltónak, mely földrengés által 
romba dőlt. Szétbontja és újólag még díszesebben feépítteti 
nemcsak, de körülvéteti kettős fallal és bástyával is. 
Közepén saját képszobrát állíttotta fel, mely kezében egy 
pénzdarabot tartott; ennek jelentése az, hogy a város fel
építésére fordíttatott minden kincs és csak ez a darab 
maradt meg.3)

Most elmondom, hogy miért neveztetett ez a feje
delem Szánádruknak. Ugyanis Ábgár nővére télies napokon 
utazván Örményországban, hóférgeteg érte útol Kortukh

:) Az örményben dignuthiun, տիկնութիւն uralom, hatalom, 
melyet nő gyakorol.

2) L. Ápostolok cselekedetei, XI, 28. XXI, 10.
Claudius császár negyedik évében (Kr. u. 45-ben) sanyargatta 

egész Palaestinát az a nagy éhség, melyről itt szó van.
3) Az örményben sir(im); v. ö. a magyar sír, sírkő szó

val arabul szirr.
4) Az örményben túr {զուր); v. ö. a görög fh^a-val és német

Thor ral.
5) Medzbint vagy Nisibis-t Plutarch, Plinius és mások mygdo- 

niai Antiochíának nevezték,
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hegyén. A vihar úgy elszélyesztette a kíséretet, hogy egyik 
sem tudta, hová szakadt el utitársa; de Szánod a Pákráduni 
fejedelem dajkája, ki Piurád nővére és Árdzruni Kúrán 
neje volt, élvévé a kis gyermeket, keblére tette és így 
maradt a hó alatt három nappal és három éjjel. Erre vo
natkozólag mesélik, hogy egy új fajú, csodálatos, fehér, az 
istenektől küldött állat őrizte meg a gyermeket. De a 
mennyire én értesültem, ezt így kell érteményezni: A felke
resőkkel volt egy fehér kutya is, mely találkozott a gyer
mekkel és a dajkával. A fiú dajkája nevéről Szánádruk-nak 
neveztetett, mi ezt jelenti: Szánod ajándéka,1)

Trónra lépett Ártásesz, perzsa királynak tizenötödik 
évében; élt 30 évet. Vadászat közben nyíllövés által, mely bel- 
részeit találta'2), halt el. Ez mintegy büntetés volt a kín
zásért, mit szent leányán elkövetett. Lerubná, Áphsádár 
írónak fia irta le mindazon eseményeket, a melyek Ábgár és 
Szánádruk napjaiban történtek és az iratot letette az edes- 
sai levéltárba.

37·

Eruánt kormányzása; Szánádruk gyermekeinek megöletése;
Artásesznek futás által történt menekülése.

Szánádruk halála után a királyság zűrzavarba esett.:í) 
Ugyanis valami Eruánt, egy Arsacida nőnek fia, jutott az 
utolsó Darius nyoíczadik évében kormányra. Róla ilyen
képen beszélnek: Egy az Arsacida családból való, fölötte 
nagy termetű, rút, kéjhajhász nő, kit senki sem merész
kedett nőül venni, két gyermeket szült rendetlen párosodás 
által, mint Pásziphae4) szülte Minotaurust.5) A felnőtt

T Az örményben Szánodáhdurkh.
2) Szolgái vadra lőttek és véletlenül ötét találták.
3) A birodalomban lázadás tört ki.
4) Pasiphae in der griechischen Mythe Tochter des Helios, 

Gemahlin des Minos, und Mutter des Minotaurus. Meyer, Conv. 
Lexicon, В. 12, S. 652.

5) Minotaurus, d, i. Stier des Minos, ein Ungeheuer mit mensch
lichem Körper und Stierkopf, das nach der Mythe aus der un
natürlichen Liebe der Pasiphae, Gemahlin des Minos zu dem von 
Neptun dem letzteren gesandten schneeweisen Stier entsprungen 
war. Meyer, Conv. Lexicon, В. 11, S. 596.
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fiúk egyikét Eruánt- és a másikat Eruásznak nevezték. A 
mint Eruánt megemberesedett, bátorszivűvé és erős tag
alkatúvá lett. Ez, mint Szánádruk felügyelője és főparancs
nok, több alkalommal annyira kitüntette magát, hogy 
nemsokára az örmény satrapák közt az első helyet nyerte 
el. Szerénysége és bőkezűsége által mindenkit magához 
közelített; miért Szánátruk halálakor egyhangúlag kiáltották 
ki királynak a nélkül, hogy a Pákráduni koronázó-férfiak 
jelen lettek volna.x)

Eruánt, uralkodása kezdetén, Szánádruk fiait — mivel 
félt tőlük — mind megöleti. Nekem úgy rémlik, hogy ez 
meglakolás volt Ábgár gyermekei megöletéseért. De egy 
Árdásesz nevű fiú, kit dajkája magához vett, elmenekült 
Heri) 2) kerület Málkázán júhtanyáira, miről a dajka, Szém- 
pádot, a Pákráduni Biurád fiát, ki Széber3) kerület Szém- 
pádáván falujában lakott — tudósította is. Mihelyt Szem- 
pád, a Biurád fia, a gyászhírt4) Szánádrukról és a szomorú 
tudósítást (kujzs) ennek gyermekei megöletéséről hallotta, 
két leányát Szémpádánust és Szémbádurhit magához veszi, 
és a kellemes Pájpért-be5) viszi; itt a várban őrizetül vitéz 
férfiakat hagy hátra, ő maga pedig feleségeinek egyikével 
és kevés férfiúval elindul a fiú, Artás esz felkeresésére. Ez, 
a királynak Eruántnak is tudtára esett; miért is felnyo
mozókat küldött ki; az pedig az egész idő alatt a hegyek 
tetején és a rónaságon álruhába öltözve járt-kelt a gyer
mekkel, kit a júhtanyákon és a pásztoroknál nevelt fel, 
míg alkalmas időben általmehetett Darius, a perzsák kirá

i) Hozzájárulása nélkül. L. Válársák által a Pákráduniaknak 
adott kiváltságot II. k. 3. és 7. fejezet.

ճ) Perzsa:Örmény ország 9 kerületének egyike.
3) P'első-Örményország egyik tartománya; Strabo- és Constan

tinus Porthyrogetusnál (császári módon veres bársonyra született) 
Syspiritis, Cicerónál Sispira.

4) Gyászhír az örményben egyszerű szó : both; v. ö. a német 
Bote-vel (hírnök, hírvivő, követ).

5) Pájpért, város Felső-Örményországban, a Phásis (Dsoroch)
folyó mellett.

9
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lyához. Mivel Szémpád vitéz és régóta ismert férfiú volt, 
a perzsa hadvezérek sorában nagy becsületben tartatott; a 
fiút gyermekei közé fogadja a király, és nekik lakóhelyül a 
Bád- és Ozom-nak nevezett kerületeket adja.

38.
Eruánt törekszik Ártáseszt, a fiút hatalmába keríteni; Meso

potamia elhagyása fedezet nélkül.

Mihelyt fontolóra vette Eruánt azt, hogy királyságá
nak mily ellensége nevekedik Mediában, szivében félelem 
kezdett honolni. Még álmai sem voltak kívánatosak.') 
Ébrenlétében folytonosan ezen gondolattal volt elfoglalva; 
de álmaiban is hasonszeru, iszonyatos álomképeket látott. 
Azért követek és ajándékok által igyekezett a perzsák ki
rályát megkérlelni, hogy adja ki neki Ártáseszt, mondván : 
»Miért neveled fel te vérem és rokonom, a méd Ártáseszt, 
az én és királyságom ellenségét, és miért hallgatsz a rabló 
Szémpád szavaira, ki azt mondja, hogy Ártásesz Szánád- 
ruknak fia, és törekszik a pásztor- és juhászfit Arsacidává 
tenni, midőn hireszteli, hogy az a te véred és rokonod; 
pedig az nem fia Szánádruknak, hanem Szémpád, ki csa- 
lárdúl talált egy méd gyermeket, csak trécsel.")« Hasonló
képen több ízben küldött ) Szémpádhoz is. »Mirevaló — 
mondá — ez a te haszontalan fáradozásod? Megcsal at va 
a dajkától, méd fiút nevelsz fel ellenségem gyanánt.« Miután 
nem kapott kedvező feleletet, Pájpértbe embereket küldött 
és ott a vitézeket leölette, Szémpád leányait elfogatta és 
Áni várába záratta ugyan, de nem bánt velők durván.

Eruvánt a rómaiakban, kiknek általadá Mesopotamiát, 
támaszt lelvén, Vespasián és Titus uralkodása alatt meg
szabadult minden bajtól és félelemtől. Ekkor szűnt meg 
az örmények uralma Mesopotamia felett és Eruánt alatt

։) Még álmaiban sem volt nyugodt.
2) Pácsághi: haszontalanul, hiába jár a szája, locsog.
3) Eruánt.
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Örményország még terhesebb adót fizet. A római biztosok 
nagyszerűen megújítják Edessa városát és ott kincsházakat 
állítanak fel az Örményország-, Mesopotamia- és Assyriá- 
ból begyülendő adó elhelyezésére. Ide gyűjtik a levéltárakat 
mind; felállítanak két tanodát, melyek egyikében az odavaló 
syr a tannyelv és a másikban a görög; az adók- és bálvány
templomok irattárait is, melyek a pontusi Sinopében valá- 
nak, ide viszik át.

39՛

Eruántásád város építése.

Az ő *) napjaiban tétetett át a királyi székhely Ár- 
mávir2) halmáról. Mivel a Jérászch folyó távol volt és 
a hosszú tél s a jeges éjszak zord fuvása alatt a csatorna 
megfagyott, ebben elegendő vizet nem találtak a királyi 
székhely számára. Az e miatt szoronkodó Eruánt egy más 
és erősebb helyet keres és átteszi a székhelyt nyugat felé 
egy kőhalomra, mely körül, szemben az Achuréán folyóval, 
a bekerítő Jérászch folyik. A halmot fallal véteti körül és 
hogy a falon belül is kaphassanak vizet, a köveket sok 
helyütt le a halom aljáig, egyenlően a folyó vízállásával, 
áttöreti; így a folyó vize a nyílásokba folyt. A középvárt3) 
magas falakkal erősítette, a falak közé érczkapúkat állít
tatott; alulról fel az ajtóig vaslépcsők vezettek, melyek 
között titkos fogók voltak, hogy azok, kik a király élete 
ellen törő gonosz szándékkal lopva felmennének, könnyen 
kelepczébe essenek. A lépcsőzet — mondják — kétoldalú 
volt; egyik a királyi hivatalnokok és a jövők-menők nap
pali útja volt, a másikat az elárulok1) használták éjjel.

’) Eruánt.
'Հ) A külső (nem hazai) írók közül csak Ptolemaeusnál (V. 13.) 

fordul elő e főváros neve Armavi ara vagy Armauria alakban. Ör
ményország ezen első fővárosa és legrégibb városa Ararát tarto
mányban feküdt.

3) A közepén levő fellegvárt.
4) Hitszegőleg valamely titkot másokkal közöl, egy harma

diknak kárára, romlásával. M. akad. szótár, II. köt. 80 lap.
Г
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40.
Arról, hogy miként épitó fel Pékárán bálványvárost.

Miután Eruánt városát felépítette, Ármávirből mindent 
általvitt ide. De nem tartotta előnyösnek, hogy a bálvá
nyokat városába vigyék; mert tartott tőle, hogy a nép ide 
jövetele és áldozása alkalmával még elővigyázat mellett 
sem lesz lehetséges megőrizni a várost. Azért ettől negyven 
stadiumnyi távolságra éjszakfelé, az ő városához hasonló 
kis várost épített az Áchureán folyó mellett és ezt Páká- 
rán-nak nevezé, a mi azt jelenti: hogy itt állíttattak fel 
az oltárok; ide vitettek által a bálványok is mind, melyek 
Armávirben voltak. Itt bálványtemplomokat1) is építtetett és 
fivérét Erű ászt tette főpappá.2)

41.
Azon pusztaság beültetése, mely Szaporodónak (Dzénentocz)

neveztetik.

A folyó éj szaki oldalán egy nagy pusztaságot ültetett, 
melyet fallal vétetett körül és ebbe elzáratott zergéket, szarvas
féléket, . vad szamarakat>H) és nagyagyam vaddisznókat,4) 
melyek bőven megsokasodván az erdőt megtöltötték; ezek
ben gyönyörködött a király a vadászat napjaiban. Ezt az 
erdőt Szaporodónak nevezték el.

42.
A város, mely Eruántágiérd-nek neveztetik.

Édesörömest szólok azon szép városról: Eruántágiérd- 
ről, melyet maga Eruánt szép és csinos épületekkel alapí
tott. A nagy völgy közepét emberek- és fényes épületek-

') A következő örmény szavak mind bálványtemplomot je
lentenek: Zohárán, pákin, gérádun, vnéhéán, dádsár gérocz.

-) Khurm, gérábásdicz cshékháhánáh, a bálványimádók álpapja. 
) Czir: vad szamár.

4) Váráz: nagy agy árú vaddisznó.
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kel tölti be, mely csillogott mint a szemfény. Az embere
ket virágos és illatos térek koszorújával vette körül, mely 
hasonlított a látab körül elterülő másik köréhez a szem
nek. Ezeken túl sok szőlőkertet ültetett, melyek olyanok 
voltak, mint a szempillák sűrű és szép körzete. Az éjszaki 
oldal köralakú fekvését igazán össze lehetett hasonlítani a 
szép leányok magas szemöldökeivel; míg a déli mezők sík
sága vetekedett a tiszta arcz szépségével; végre a nyílt 
folyó magas partjaival a két ajkat jelenti. És ezen szép 
fekvés — mondhatnád — tekintetét folytonosan a magas 
székhelyre ]) veti. Valóban gazdag és királyi építmény!

Eruánt ezen építményét később Nagy Tiridát, a Gám- 
szárián családnak, melyet az Arsacidák nemzetségéhez 
baráti és vérségi kötelék csatolt — ajándékozta. Ezt azon
ban majd a maga helyén fogom elbeszélni.

Mondják, hogy a varázsolásban jártas Eruánt igéző sze
mekkel bírt; miért is a korán ébredő királyi komornák vira- 
datkor Eruánt elébe kemény köveket tettek, és — mond
ják, — hogy ennek erős nézése a kemény köveket szétrepesz- 
tette. De mindez vagy hazudság és rege, vagy aztán ör
dögi erő lakozott benne, hogy megigézéssel akkor ártha
tott, mikor akart.

43·

Szempád igyekszik a perzsa satrapák segítségével Artáseszt
királyivá tenni.

Míg a fiú Ártásesz felnőtt, gyám-atyja, Szémpád sok 
vitéz és férfias tettet mutatott; azért az árják satrapái, kik 
vele2) meg voltak elégedve, arra kérték a királyt, hogy 
Szémpádnak jutalomképen adja meg azt, a miért kérni 
fogja. A király erre ráállott és így szólt a satrapákhoz: 
»Nézzétek, mit kíván a vitéz férfiú.« Mire ők: »Halha
tatlan fölség! Szémpád nem kíván egyebet, mint azt, hogy

Eruántágiérd.
2) Szémpáddal.



Hazájába nyomulása alkalmával Artásesz vállalata sikerül.
Szémpád sietett a fiatal Ártáseszszel Udi határához 

jutni. Elébe mentek ezen vidékek sergei, valamint az Eruánt 
által hátrahagyott satrapák. Örményország többi satrapá azon
ban, mivel látták, hogy római segélysergek nem jőnek, csüg
gedt bátorságukat elveszítvén a felől gondolkodtak, hogy Eru-

') Örményország tizenöt tartományának egyike; a görögöknél 
és latinoknál Otene név alatt fordul elő. Ptolemaeus — hibásan — 
Motene- és Totene-nak nevezi.

ճ) գաւ երկրորդական káh jérgrortágán.
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véredet és rokonodat, Ártáseszt, a Szánádruk fiát, ki biro
dalmából elűzetett, helyezd trónjára.« A királyok királya 
ebbe beleegyezvén Szémpádnak adja az assyr hadsereg egy 
részét és az Áterbádágánban volt sergeket, hogy vigye 
vissza Ártáseszt és helyezze az atyai trónra.

44·

Eruánt meghallja, hogy Artásesz jő; azért sergeit összegyűjti
és harczra készül.

Eruánt Udi1) tartományban hallotta a hírt, hogy 
Szémpád vezérlete alatt a perzsa király nagy hadat kül
dött ellene, mely a fiatal Ártáseszt akarja az ő királysá
gába vezetni. A mint Eruánt ezt meghallá, itt helyőrökül 
sok satrapát hagyott, ö maga pedig sietve saját városába 
ment, hogy Örményország, Iberia, Caesarea vidékének és 
Mesopotamia sergeit is kérés és ajándék által magához 
gyűjtse. Tavaszi napok voltak; miért is a sergek gyorsan 
mind összegyülekeztek. Árlcám, a Murátzán család feje is, 
ki Astyages ivadékaitól származott, vezényelt egy gyalog 
sereget; mert Eruánt neki visszaadta volt a második he
lyet, 21 melyet Tigrán tőle elvett és sógorának Mithridát- 
nak adott volt; de Mithridát halála után e méltóság nem 
adatott senkinek, míg Eruánt azt ismét Árkámnak adá. 
Nemcsak ez, hanem minden satrap kapott ajándékot; a had- 
sergeket is mind megajándékozd bőkezűleg.

in
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ánttól elpártoljanak. Eruánt önként még több ajándékot 
adott és minden egyesnek kincset osztogatott. De minél 
adakozóbb annál gyűlöletesebb; mert mindenki tudja, hogy 
nem bőkezűségből ád, hanem félelemből szórja a kincset. 
És még azokkal is, kiknek sokat adott, nem kedveltette 
meg magát annyira, mint a mily nagy ellenségeivé tette 
azokat, kiknek nem adott oly gazdagul.

46.

Eruánt háborúja Artásesz ellen, íutása, városának bevétele
és halála.

Szémpád az ifjú Ártáseszszel az Árákádznak nevezett 
hegy háta mögé, a Kéghám-tó') partjára megy; siettek 
Eruánt táborához jutni. Semmibe vették seregének sokasá
gát, hanem csak Muráczán Árkámtól féltek; mert ez vitéz 
és sok alabárdosnak volt ura. Eruánt tábora városától több 
mint 300 stadiumnyi távolságra volt éjszakra az Achureán 
folyó partján. Mihelyt meghallá Eruánt, hogy közeledik 
az ellenség, előre mozditá seregének zömét, és táborától 
nem messze csatarendbe állott.y) Azalatt Ártásesz Árkám- 
hoz, a Muráczánok fejéhez követséget küldött és sok eskü
vel kötelezte magát, hogy nemcsak mindazt meghagyja 
neki, mit ő Eruánttól kapott, hanem még kétszer annyit 
ad hozzá, ha Eruántot elhagyja és dolgára megy.

Midőn Ártásesz tábori jelei Eruánt homloksora előtt 
megjelentek, elvevén Árkám gyalogosai sokaságát félre el
vonult. Most Szémpád parancsot ád, hogy harsogtassák 
meg a rézharsonákat, azután saját homlokvonalát elővezetvén 
reárohant, mint sas a fogolymadár seregre. Az örmény 
satrapák, kik a jobb és bal szárnyon valának, hozzá csat
lakozva egyesültek; az ibériaiak sergei Phárszmán királyuk
kal együtt, — habár bátor támadással előre nyomultak

1) Dzovág: kis tenger, nagy tó.
2) Dságádé'n, egyszerű ige, csatarendbe állok.
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hamar a másik oldalra vonultak.') Erre egy revolt
másra pusztították Eruánt fölötte nagy seregét és a meso- 
potamiai csapatokat. Míg a homloksorok így verekedtek, 
Taurus vitéz fiai megtámadják Ártáseszt, kik Eruántnak sza
vukat adták, hogy életük koczkáztatásával is Ártáseszt meg
ölik. De közébök rohan Sziszág, Ártásesz dajkájának fia 
gyalog és őket szét vagdalj a; azonban a győzelem kivívása 
után karddal arcza felét levágják és azok felett meghal. 
A megmaradt csapatok futásnak indultak.

Eruánt lovával az egész csatatéren végig menvén ta
nyájára2) siet; több ily tanya volt táborától egészen váro
sáig felállítva; azért egy állomástól a másikig új-új lovat 
ülve fut el. De a vitéz Szémpád éjnek idején erősen utána 
nyomul s városa kapájáig űzi. A médok2) sergei átmentek 
az Eruánt táborának álláshelyére és a sötétségben a hul
lák felett táboroztak. A megérkezett Ártásesz, Eruánt sát
rában szállott meg, mely bőr- és vászonfallal volt körül
véve és az éjt annak tartózkodási helyén töltötte. Reggel 
megparancsolá, hogy a holtakat temessék el. A völgyet 
hol a hullák felett táborozott, Márátz-márk-nak,4) a tábor 
helyét pedig Eruántáván-nak nevezé, mely ma nap is így 
neveztetik; a mi azt jelenti, hogy ő ezen a helyen verte 
meg5) Eruántot. Ezután ő maga seregével és pogyászával 
együtt Eruánt városa felé közelgett; délelőtt érkezett meg

x) Futásnak eredtek.
8) Chán — icséván, othéván, szállás, állás. A tanya legere

detibb ősi szavaink egyike, melyhez alaphangban és fogalomban 
rokonok a sinai tang (aula), a szánszkrit szthána (hely), ezután a 
perzsa és több más nyelvben előforduló sztana, sztán képzők, me
lyek valamely helyet, lakhelyet, különösebben várost, országot stb. 
jelentenek, mint gülistán (rózsás hely), Hindusztán, Turkesztán. 
Akad. szót. VI. köt. 74 lap.

:v) Itt a méd szó örményt jelent; a méd szót, az író azért 
használja az örmény helyett, mivel Eruánt csúfolodván — Artá- 
seszt médnek hivá.

') Médmező.
δ) E helységnév második része (ván), az örmény vánem վւմսեւր 

elűz, megszalaszt, megver, meggyőz igéből ered.
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Eruánt városába; ekkor azt parancsolá, hogy egyhangúlag 
kiáltsák a sergek ezt: »Márámád« az az a méd eljött.1) És 
ezzel azon becsmérlésekre emlékeztetett, melyeket Eruánt, 
a perzsák királya és Szémpád felől híreit, midőn Artáseszt 
,méd‘-nek nevezé. Ezen hang után neveztetett a város 
Már-med-nek, hogy így — Artásesz akarata szerint — e 
helyről Eruántnak még neve is eltűnjék. Innen ered e vá
ros2) elnevezése.

Szémpád éjjel zászlóaljjal üldözte Eruántot, a vá
ros kapáját az egész sereg elérkezteig Artásesz őrizte. Mi
dőn a vitézek az erődre rohantak, az erőd hadnépe önként 
megadta magát és kinyitá a város kapuját. Egy katona 
behatolt és széthasítá kurta karddal3) Eruánt fejét, agyve
lejét pedig a ház padozatára locscsantá. Eruánt, ki 20 évig 
uralkodott, ezen szétdarabolás után meghalt. Artásesz meg
emlékezvén arról, hogy vérrokona Eruánt, Arsacida volt, 
megparancsold, hogy eltemetett holttestét síremlékkel4) 
lássák el.

47·

Artásesz uralkodtisa, jótékonysága pártfogói iránt.

Eruánt halála után Szémpád bemegy és felkutatja a 
királyi kincseket. Nemsokára megtalálja Szánádruk király 
koronáját és azt Artásesz fejére teszi; így lett Örményország 
minden tartományának királya Darius-, a perzsák kirá
lyának շց-ik évében. Miután Artásesz az országot birto
kába vette, a megajándékozott méd és perzsa sergeket 
hazájukba bocsátja; a vitéz és jeles Arkámnak is meg
add az ígért második állást;5) adott ezenkívül neki egy

]) »Itt van«. Ámád perzsa szó, jelentése: eljött.
2) ,Város’ az örményben tászdágiérd — ciérkhi senkh, Mark

platz, piazza, vásárhely, vásártér, árútér.
a) Vághér, vághágávor: kurta kard.
4) Az örményben máhárczán összetett szó, ebből máh : halál 

és árczán : oszlop; máhárcán : mausoleum.
·>) Méltóságot.



— 138

jáczint foglalványnyal ékített koronát, két fülönfüggőtl) és 
egyik lábára piros lábbelit, és megengedte, hogy arany- 
kanált és villát használhasson és arany pohárból ihasson.2) 
Mindezen tisztelet-jeleket megrövidítés nélkül megadja ne
velő-atyja-, Szémpádnak is a két fülönfüggő és a piros 
lábbeli kivételével; aztán örökölt koronázó méltóságán és 
a nyugati hadsereg lovassági vezérségén kívül reá bízza 
Örményország minden hadseregének parancsnokságát, a 
felvigyázatot hazánk összes hivatalnokai és a főfelügyeletet 
az egész királyi ház felett.

Kiszág dajkájának unokáját: Nerszeszt maradékaival 
együtt, atyja vitézségéért Timágsziánnak3) nevezi; mert, mi
ként fennebb is mondám, fél arczát karddal vágták le és 
ezt Artáseszért szenvedte.

Azt is mondják, hogy Artásesz ugyanazon nap Dur 
tizenöt fiából Druniak neve alatt egy nemzetséget csinált. 
Ezzel nem vitézségüket, hanem atyjuk szolgálatát jutal
mazta meg. Ugyanis Dur, ki Eruánt udvarában lakott, a 
királyi házból Szémpádnak tudósítást adott, melyért attól 
megöletett.

48.

Eruász megöletése; egy második Pákárán építése; Artásesz 
adózik a rómaiaknak.

Erre Artásesz Szémpádnak parancsot ád, hogy menjen 
el Pákárán erődbe, mely Eruánt városához közel az Áchu- 
reán folyó partján feküdt és ölje meg Eruászt, Eruántnak 
fivérét. Sémpád azt elfogatván megparancsolá, hogy nya
kára malomkövet kössenek és vessék be a folyó egyik ör-

M Az örményben kint ղինդ eredeti szó és nem származott a 
fül ւմսվաօ՝ szóból, mint más nyelvekben : fülönfüggő, Ohrgehenk, 
orecchio, orecchino, pendant d’oreille, ’smrto#' (uniov), inauris (auris).

ճ) A második méltóság ruházata és ékszerei, melyekről Pro
copius is szól. (A Edif. Just III. I.)

л) Timág դիմակ örmény szó, arczot, ábrázatot jelent; timágszián : 
sebhelylyel, heggel, hegedékkel az arczon.
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vényébe; helyébe pedig Ártásesz házi népének ’) egyikét 
tette az oltárok felügyelőjévé:ճ) egy álomfejtő mágusnak 
volt tanítványát; ezért kapott ez »Mokbásde« :i) nevet. Azután 
zsákmányul vette Eruász kincseit, 500 rabszolgáját, a bál
ványtemplomok legszebb ékeit és ezeket mind Ártásesznek 
vitte. Ártásesz Szémpádnak ajándékozza Eruásznak szolgáit; 
de a kincseket, melyeket ő maga is kincsekkel szaporított, 
Darius-, a perzsák királyának, mint atyjának és segítőjé
nek küldötte háladatossága jeléül.

Szémpád, Eruász szolgáit, kiket Pákáránban fogott volt 
el, a Mászisz túlsó oldalára viszi el és a telepítvényt azon 
hely nevéről Pákáránnak nevezi. О maga — mint aján
dékvivő — átment Persiába Dariushoz, a nélkül, hogy 
törődött volna a rómaiak hatalmával. De alig távozott el 
Szémpád Persiába, a császár adószedői nagy sereggel 
Örményországba jöttek, kiket Ártásesz csak kéréssel és két
szeres adófizetéssel nyugtatott meg. Ezt sok más esemény
nyel, melyekről magam is meg fogok emlékezni, igazság
híven adja elő Olymp, Áni papja,4 * б) a templomok törté
nelmének írója; ezekről a perzsa könyvek és az örmény 
történelmi énekek is tanúskodnak.

49·

Artásád város építése.

Az utolsó Ártásesz tettei előtted nagyrészint azon tör
ténelmi énekekből ismeretesek, melyeket Koltenbenfl) el
daloltak : a város építése, a rokonság az alánokkal, az utódok 
nemzése, Száthinig szerelme a mesés sárkányutód, t. i.

4) meghitt embereinek
а) Főpappá.
3) Mokbásde örmény szó: mágusnak szolgája; mok: mágus 

és básd: szolga.
4) A templomok történelme Ariiban őriztetett.
б) Nagy-Örményország Vászpurágán tartományának egyik

kerülete.



Ázstáhág') utódai iránt, kik a Mászisz lábánál mindent 
elfoglaltak; a háború ellenök, hatalmuk szétdulása, meg- 
öletésiik és épületeik felégetése;2) Ártásesz fiainak irigy 
vetélkedése és ezeknek feleségeik által gerjesztett harcza. 
Mind — ez mint mondám — előtted ismeretes a törté
nelmi énekekből; de azért röviden én is megemlítettem 
ezeket és a képbeszédből az igazat valósítottam.

Miután Ártásesz azon helyre ment, hol a J érász eh 
a Médzámorral 3) egyesül, a megkedvelt dombon a nevéről 
elnevezett Ártásád városát építi.4) Segítségére volt a Jérászch 
fenyveseivel, miért könnyen és hamar épít. Itt bálvány
templomokat is állít és Pákáránból általviteti nemcsak 
Artemis szobrát, hanem mind a honi bálványokat is. De 
Apollo képét a városon kívül, közül az úthoz állítja fel. 
Eruánt városából a fogoly zsidókat, kik Ármávirból vitettek 
volt ide — Ártásádba küldi át. Ide helyezte át é város 
minden fénypompáját, 5) — azt is, mit Ármávirból vittek 
volt által és mit Eruánt ő maga csináltatott; azonkívül a ki
rályi székhely felékesítéséhez maga Ártásesz is hozzájárult.
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50.
Az alánok betörése országunkba, legyozetésük és Ártásesz

rokonsága.

Ezen idő tájban egyesültek az alánok a hegyi lakókkal és 
miután magukhoz vonták Ibériának is felét, nagy számmal

։) Ez az, ki a Szentirásban (Tóbiás 14. és Dániel 9.) As- 
vérus és Astyágesnek neveztetik.

ճ) Itt hírneves Írónk azon pusztító berohanásra czéloz, melyet 
Corbulo római hadvezér Örményországba tett; ekkor égettetett 
fel Ártásád város is (Artaxata).

3) A Libánon hegyből ered, Tyrus és Sydon közt szakad a 
tengerbe; görögül Eleutherosz, ma Gászmire a neve.

4) Ezen nevezetes város, mely a görög és római történelem- 
íróktól Artaxata vagy Artaxaté-nak neveztetett és Örményország 
fővárosa volt, — alapjait Hannibal tette le, ki Ártásesz (Artaxia) ör
mény királyhoz menekült el és ki azt a jóltevő gazda nevéről ne 
vezte el. Artaxatát Corbulo római hadvezér pusztította el, de 
Tigrán által újra felépíttetett és Nero tiszteletére Neronia-nak ne
veztetett.5)— Vajelcshuthiun: ékszer.
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országunkban J) elterültek. Ártásesz összeszedi sergei soka
ságát, ... azután kitört a háború a két, határos, vitéz és 
a nyillövésben jártas nemzet között. Az alánok népe kissé 
hátrál, átkel a nagy Kur folyón és a folyó éjszaki partján 
táborozik; Ártásesz is megérkezik és délen táborba száll. 
Közöttük nyúlik el a folyó.

De midőn az alán királyfit az örmény sergek elfog
ták és Ártáseszhez vitték, az alánok királya békét kért, 
Ígért mindent és azon föltétel alatt, hogy az alánok fiai 
fegyveres beütéssel többé nem fognak az örmények orszá
gába jönni — esküvel erősített, tartós egyességre akart 
lépni; Artásesz azonban nem egyezett bele, hogy a fiú kia- 
dassék. Ekkor a fiú nővére a folyó partjához megy, fel
száll a halomra és tolmács által ezeket kiáltja át Artásesz 
táborába: »Neked mondom, vitéz férfiú Artásesz, ki a vitéz 
alán nemzetet legyőzted, jer, engedj az alánok szépszemü 
leányának és add ki a fiút; mert nem szokása a hősök
nek bosszúból más hősök sarjait az élettől megfosztani, 
vagy azokat szolgáltatni, rabfokra lealacsonyítani és két 
vitéz nemzet között örökös ellenségeskedést állandósítani.« 
Artásesz hallván ezen bölcs szavakat, a folyó partjához 
ment és mihelyt meglátta a szép szüzet és tőle bölcs szava
kat hallott, beleszeretett a szűzbe. Előhívatja tehát nevelő
jét Szémpádot és kitárja előtte szive kívánságát: hogy a 
leányt nőül veszi, egyességet és szövetséget köt a vitézek 
nemzetével és a fiút békével bocsátja. Mivel mind ez Szem- 
pád előtt is kelletes volt, az alánok királyához követeket 
küld, hogy kérjék meg az alán herczegnőt, Száthinig-ot 
Ártásesz számára nőül. Mire így szól az alánok királya: 
»Honnan fog nekem a vitéz Ártásesz ezerszer ezer és 
tizezerszer tízezer leányt adni az alánok vitéz nemzetségéből 
származott ifjú leányért ?«

l) Az alánok Plinius és Strabo szerint harczias nép valának 
és a Kaukáz éjszaki részén laktak; gyakori berohanásaikról nem
csak Flavius József (De Bell. Vll, 7), hanem a középkori tórté- 
nelemirók is szólanak. Az alánok-kapújáról a jelen könyv 86. feje
zetében lesz szó.
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Ezt a helyet a dalnokok elmesélve így mondják el 
dalaikban : »Felült a bátor Ártásesz király egy szép feketére1) 
és vett egy arany kar i к áj ú vörös bőrzsinort; azután mint 
könnyű szárnyú sas — átkelve a folyón, kiveté az arany 
karikajú vörös bőrzsinort, mely nem kis fájdalmat okozott 
a gyönge leánynak — és az alán leányt körülövezte, aztán sebe
sen táborába húzta.« A való ebből ez: Minthogy a veres 
bőr az alánoknál nagyon becses, sok veres bőrt*) és sok 
aranyat ád díjúi ՛') és megkapja a királyleányt, Száthini- 
got. Ez a jelentősége az »aranykarikás veres bőrzsinor«-nak. 
így énekelnek ők meseszerűen a menyekzőről is, midőn mond
ják : »Bő esőkép hullott az arany Ártásesz menyekzője4) alkal
mával és mint az eső hullott a drágagyöngy, midőn Száthinig 
menyasszony volt.« Ugyanis az a szokás uralkodott nálunk, 
hogy midőn a király menyekzőjéről hazamén ve — palotája 
ajtajához érkezett, a római consulok példájára pénzt szórt,5) 
a királyné pedig gyöngyöt vetett, midőn belépett menyasz- 
szonyi hálótermébe.Ez a történelmi igazság.

Száthinig, Ártásesz nejeinek elseje, Ártávászton kívül 
még spk más gyermeket szült, kiket itt névleg felsorolni 
nem tartom szükségesnek; de később, midőn tetteikhez 
eljutok, említést teszek róluk.

') Bogár ló, fekete szőrű ló (sziév).
ճ) A szövegben lájkhá (lákliá: veres festék) áll, a festett bőr 

helyett. Az orosz az elkészített kutya-bőrt nevezi lájkának.
3) Várczánkh=hárszi éndzáh phészin denen, menyasszonyi aján

dék a vőlegény házától. Adomány (kelengye), melyen az eladó 
leány mintegy elkelt (ara).

4) A szövegben: phészájuthiun, vőlegénység.
5) Örményországban sok helyütt a nép még most is gyakorolja 

e szokást. Mihelyt haza érkezik a vőlegény a templomból, háza 
kapájában pénzt szór; a vőlegény a menyekző napján királynak 
neveztetik. — Az erdélyi hazarész örményei e szokást ősi hazájokból 
hozták magukkal; nálunk a vőlegény esküvő után a tempóm ajta
jában szórja a pénzt a szegények közé.

6) Örményül árákászd, thalamus, camera nuziale.
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51·

Arkám és fiainak megöletése.

Midőn Ártásesz fia Ártávászt felnőtt, vitéz, önkellő és 
büszke férfiúnak mutatta magát. Ez gyűlöletet táplált az 
öreg Arkám iránt; azért haragra ingerelte atyját Árkám ellen 
azon hazudsággal, hogy ez az egész ország feletti uralomra 
törekszik. A király elvette tőle méltóságát és fiának Ártá- 
vászdnak adta a második helyet. Nemsokára Ártásesz Ár- 
kámhoz ment vendégségre; de a király fiai, — azon ürügy 
alatt, mintha itt a királynak cselt szándékoznának vetni — 
zajt ütnek és a lakoma alatt Arkámnak kitépik ősz szaká- 
lát.*) Nagy megrettenéssel tért vissza a király Ártásádba ; 
azután oda küldi Mázsán fiát nagy sereggel és parancsolja, 
hogy a Murátzán családból sokakat öljen meg, Arkám pa
lotáját gyújtsa fel, Mántu nevű agyastársát2) pedig, ki szép
ségre és felséges járásra hasonlíthatlan volt, vigye az ő 
(Ártásesz) nőlakába, fi Azonban az így megalázott Árkám 
két év múlva, az ágyas kivételével, javait mind visszakapta.

De Ártávászt nem elégedett meg csak avval, hogy 
Árkám családjától elvette a második méltóságot, hanem 
még Náchcsávánt és a Jérásch (Araxes) éjszaki részén 
lévő falvait is elfoglalja; a hol ő, mint saját birtokán, 
palotákat és várakat épít. Ezt azonban nem tűrhette el 
Árkám fia, azért fegyveres erővel ellenáll. De a királyfi 
lett a győztes. Árkám minden ivadékát, az atyával együtt 
megöleti, egyszersmind a Murátzán család minden kiválóbb 
tagját és ezeknek falvait, birtokait ő bitorolja. Senki sem 
maradt közülök életben, hanem csak nehány ismeretlen ala-

։) Szakái az örményben morukh és ősz szakái: álikh (egy
szerű szó).

2) Hárds, második, másodrendű feleség, törökül oldálék.
3) A keleti népeknél, hol még a soknejűség divatozik, azon 

szorosan elzárt s gondosan őrizett lak a nők számára, hová az illető 
uron kívül más férfiúnak, kivévén heréknek, bemenni tilos. Hárem, 
arab szó, ettől: hárámá, elkülönítni, tiltani; örményül: hárdsuthiun.



cSony állású egyén, kik Ártáseszhez futva, a királyi udvar
ban menedéket találtak. Ez az az Árkám, ki a regében 
Árkávánnak neveztetik és ez szolgáltatott okot Ártávászt 
ellen indított háborújára.
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52-
Milyen volt Szempád és mit tett az alánoknál. Ardáz bené

pesítése.

Szívesen szólok a vitéz férfiúról, Szémpádról. A rege
költemény szerint előadott rajzolata nem tér el nagyon az 
igazságtól; tagjainak alkata megfelelt vitézségének, lelkében 
megnyerő jóság; fi ékes, ősz hajzat, szemein kis vérjegye 
olyan volt, mint az aranyon és gyöngyön látszó folt.2) Habár 
lélekben vidor és testben mozgékony, — mégis minden
ben megfontolt és a háborúban a szerencse több kedvezé
sében részesült, mint a többiek mindnyájan. Ez a kitűnő 
egyéniség megy Artásesz parancsára sereggel Száthinig fivé
rének segítségére az alánok országába. Ugyanis Száthinig 
atyja meghalt volt és egy bitorló, ki Száthinig fivérét elűzé, 
uralkodott az alánok országában. Szémpád elűzé a zsarno
kot és az alán nép urává Száthinig fivérét teszi3), az ellen
ségek tartományát elpusztítja és a nagyszámú foglyokat 
Ártásádba viszi. Ártásesz parancsára ezeket a Mászisz dél
keleti táján, a Sávárságánnak nevezett kerületben telepí
tette le; ezek itt is megtartották ősi lakhelyük (Ardáz) nevét; 
mert az ország, a honnan — mint foglyok — hozattak ide, 
ma nap is Árdáz-nak neveztetik.4)

J) Más kiadás szerint: személyisége hozzáillett erejéhez, jósága
leikéhez.

2) Az iró itt kivételképen a jó örmény շաւաշարիւն sávásá- 
riun vagy oczi besz budbud helyett a görög draconticon-t [όρακόντων) 
használja; szemcse, sáv.

:i) Urává tesz, az örményben egyszerű ige: diráczhuczhániém.
4) Árdásesz az alánoknak Vászpurágán tartomány Sávárságán 

kerületét adta lakóhelyül, mely a foglyok hazájának nevéről Ardáz- 
nak neveztetik.
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53·

A káspiak megsemmisítése. Artásesz ivadékainak felzúdu
lása Szémpád és egymás ellen.

Utolsó Arsaces perzsa királynak halála után, a mi Ar- 
táseszünk annak *) fiát, az ő druszáját2), Ártáseszt tette a 
perzsák országában királylyá.3) De lakói azon hegynek, 
mely az ő nyelvükön Bádizsáhár kerületnek, az az , Gyapjú- 
hegynek*4) neveztetik, nem akartak neki hódolni. Nem 
engedelmeskedtek neki a tengerparti lakók sem, valamint azok 
sem, kik azoknál errébb laktak; ekkor pártolt el a káspiak 
tartománya is a mi királyunktól. Ezért Ártáseszünk ellenük 
küldi Szémpádot minden örmény sereggel; maga a király 
is, mint kísérő hét napig megy velők. Szémpád megérkezik, 
meghódít mindenkit; a káspiak tartományát elpusztítja és 
az ,árdázi‘ ՛') foglyoknál is többet hoz Örményországba, ezek 
közt volt azoknak Zártmán nevű királyuk is. Ennyi szolgálata 
jutalmául Artásesz neki ajándékozza a királyi részt Kolten 
és Ughdu-águnkh6) falvaiból; ezenkívül neki hagyja az 
egész zsákmányt. Ártávászt ezt megirigyelvén Szémpádot 
meg akará ölni; de gonosz szándéka nyilvánosságra jön; 
miért atyja nagy haragra gerjedt. Szémpád pedig oda
hagyja helyét és Assyria tájaira megy; önként lemond
ván az örmény sergek fővezérségéről, a mely után Árdá- 
vászt irigyelve sóvárgott. Artásesz parancsára Démorikhban 
lakozik, mely most Gortikh-nek neveztetik ; a foglyok sokasá
gát Álgiben telepítette le. Öregségében egy assyriai nőt, kit na
gyon szeretett, vett e vidékről feleségül, miért is ennek hazájá
ban telepedett le.

J) Arsaces.
ճ) Az örményben hománun (wv/zV/w/?/, անուանակից, ejusdem ho

minis, Namensvetter.)
'л) Királylyá teszek: thákávoréczhuczáném.
՝“) Örményül: Kjéchmáncz léáren. Hegyes tartományka Persia 

natárán.
6) Több foglyot hoz Örményországba, mint mennyi Arclázban volt.
(i) Örmény szó jelentése : Teve-források (szemek). V. ö. a ma

gyar teve szót, a török deve szóval.
10
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Szémpád eltávozása után Ártávászt elnyeri ugyan azt, 
a mi után vágyakodott: az összes sergek főparancsnoksá
gát, de fivérei — nejeik ösztönzésére — irigykedtek reá; 
azért Ártásesz Vérujr-t, a bölcs férfiút, ki költő is volt, 
tette parancsnokká és reá bízta a királyi ház összes ügyeit; 
Mázsán-t pedig Áni-ban Árámázd isten főpapjává teszi. 
Ártásesz a katonaságot négy hadseregre osztja; a keletit 
Ártávászt alatt hagyja, a nyugatit adja Dirán-nak, a délit 
Szem pádra bízza és az éjszaki Záréh-nek jutott. Záréh büszke 
és a vadászaton híres férfiú volt; de a harczban gyáva és 
használhatlan. Tudta ezt Khárzám, az ibériaiak királya ta
pasztalásból, azért Záréh tartományát elszakadásra bírja és 
őt bilincsre verve a Kaukázuson börtönbe veti. De fegy
vert ragadnak Ártávászt és Dirán Szémpáddal együtt és 
megszabadítják testvérüket a nagy bilincsektől és börtönéből.

54·

Harcz Domititin sergei ellen Pászeánban.

Ártásesz bízván a nyugaton támadt egyenetlen zavar
gásban fellázad, ellenáll a rómaiaknak és adót nem fizet. 
Domitián császár ezért megharagszik és Ártásesz ellen se
reget küld. Caesarea táján Dirán a nyugati sereggel útju
kat akarja állni, de elüzetett a távollevő és tágas Pászeán 
völgyébe. Most ide sietett Ártávászt a keleti és éjszaki seg
gekkel és a király többi fiával, hogy ellenálljon. Heves a 
harcz; veszélyben forognak. De a harcz vége felé megér
kezik Szempád a déli sereggel; a középre rohan, a ki
rály fiait megszabadítja, kivívja a győzelmet és a harcznak 
véget vet; mert habár idős volt, a homloksort mégis ifjan1) 
rendezte és vezette. Azután űzőbe vette a római hadser- 
get és azt elkergette Caesarea környékéig.

Ezt akarja megénekelni a rege, midőn így szól: »Va
lami Dornet jött,« ki nem más mint Domitián császár. De

Úgy, mint egy ifjú.
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nem ez maga jött ide, hanem parancsát és sergeit nevez
ték képleg az ő nevéről.*)

Ártásesz szerencsésen járt. Ugyanis ekkor halt meg Ró
mában Domitián és utána jött Nerva, ki egy évnél tovább nem 
uralkodott. Ez által az örmény és perzsa se rgek rátartják 
magukat2) és még Görögországba is berontanak. Midőn 
Egyptom és Palaestina lakói ezt látták, ők maguk is meg
tagadták a rómaiaknak az adót.

55·

Traján és tettei. Mázsán megöletése testvérei által.

Ebben az időben Traján császár ül a római trónon. 
Ez egész nyugat lecsendesítése után Egyptom és Palaestina 
ellen megy és miután ezeket hatalma alá hajtotta, keletre 
indul a perzsák ellen. Ártásesz megelőzi őtet, nagyszerű 
ajándékokkal elejébe megy, hibáját bevallja és átadja a 
múlt évi adót. Erre bocsánatot nyervén visszatért Örmény- 
országba. Traján pedig átmegy Persiába és miután itt 
minden kívánsága teljesült, Assyrián át visszatér.

Elejébe megy Mázsán, hogy testvérei ellen elárulást 
kövessen: »Tudd meg oh császár — mondá — hogyha 
Ártávásztot és D iránt el nem űzöd és az örmény se rge
ket nem bízod Záréh-re, az adó nem fog hozzád könnyen 
begyűlni.« Ezt Mázsán Szémpád iránti gyűlöletből tette, 
habár ez nevelte fel őtet;3) hasonlóan szándéka volt Di-

ü E hely, hol Domitiánról van szó, nem felel meg az idő- 
tani sorrendnek; miért is — azt hiszem, ;— hogy az el van fer
dítve. Ugyanis Domitián 97-ben halt el, Artáseszünk pedig 88-ig 
uralkodott; azért fiai nem Domitián, hanem Traján sergei ellen 
harczoltak. Az a Dornet, kit az örmény dal örökített meg, valószí
nűen Domitius Corbulo, ki Tacitus szerint (Annál. XIII) feléget
tette Artásád városát, hogy innen kellő örserget ne küldhessenek 
az örmények a környékbe.

2) Sokat hinni vagy tartani maguk felől.
3) Mázsán buszút akart állani testvérein azon méltatlanságért, 

melyet azok Szémpád iránt, ki őtet felnevelte — elkövettek.
10*
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ránt i$ eltávolítani, hogy ő lehessen főpap és vezér a nyu
gati sereg felett. Traján azonban evvel nem törődik és 
elbocsátja hiában.]) De Ártávászt és Dirán megtudják ter
vét, azért a vadászaton lest vetnek neki és megölik Má- 
zsánt; azután elveszik és mint főpapot eltemetik a bálvány 
városban.2) Ártásesz pedig rendesen adózott haláláig Tra- 
jánnak és ezután Hádrián császárnak.

56.

Miként népesíti Ártásesz az országot és állapítja meg
határait.

Ártásesz annyi jótette és bölcs intézkedése után meg
parancsolja, hogy állapítsák meg a falvak és szántóföldek 
határait. Örményországot benépesité; mert sok jövevényt 
fogadott be a nemzettestbe, kiket aztán a hegyeken, völ
gyekben és rónákon telepített le. A határjeleket ilyenképen 
állandósította. Négyszögletű köveket faragtatott, azoknak 
közepét tányérszerű alakban kivájatta, földdel befedettey) és 
fölöttük, a földszínnél kissé magasabb négyszögletű hányást 
emeltetett. Ártásesz, a Szászán fia, ezt megirigyelvén Per- 
siában ő maga is hasonlót csináltatott és azt saját nevé
ről neveztette el, hogy Ártáseszünk nevére senki se em
lékezzék.

Mondják, hogy Ártásesz idejében a népes Örményor
szágban nem volt műveletlen föld sem a hegyeken, sem a 
rónákon.

57·

Az Amáduniak satrapiája.

Az ő napjaiban4) — mondják 
niak nemzetsége Kelet tájairól, az árják országából. Zsidó

J) Sikeretlenül, czélt nem érve, a föltett szándékot nem teljesítve. 
ճ) Pákáránban.
3) Földbe ereszted.
4J Ártásesz,

jött be az Ámádu-
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eredetűek, valami Mániáétól származtak. Ennek fia magas 
termetű, erős volt és Sámson nevet viselt. Ugyanis szo
kása a zsidóknak gyermekeiket —reményből— őseik nevé
ről elnevezni. Igaz, hogy az Ámáduni családban még most 
is lehet látni olyan tagokat, kik deli1) termetnek, minden 
ízűkben idomosak és erősek. Első Arsaces párthus király 
hozta őket magával és az árják országában, Hámádán2) vi
dékén folytonos szaporodásuk által maguknak tiszteletet 
szereztek. De ide3) jövetelük okát nem tudom adni; Ártá- 
sesz becsülte őket, falvak- és birtokokkal megajándékozta. 
Mint jövevények Ámáduniaknak4) neveztettek; némelyek a 
perzsák közül ősük nevéről Mánufiaknak (Mánuján) neve
zik őket.

58.
Az Arujéghmk háza és ezen család eredete.

Az ő napjaiban5) jöttek az alánok memzettagjai: az 
Arujeghiak, Száthinig rokonai, Örményországba, hol, mint 
a nagykirályné hazafitársai a nemzettestbe és a satrap csa
ládok közé fogadtattak. Choszrov, Tiridát atyja idejében 
rokonúltak a básziliusok3) Örményországba bevándorolt vi
téz ágával.

59·

A művészet ismerete Artás esz napjaiban.

Mivel Ártásesz napjaiban sok tett történt, én ezeket 
több fejezetre osztottam, nehogy az elbeszélésnek hossza

1) Szép, vitézi magatartásé, vitézileg csinos, ékes.
2) Hámádán, a híres Ecbatana Mediában.
3) Országunkba.
4) Vagy ezen perzsa szótól ámáden (jönni, jövevény), vagy 

hazájok nevéről (Hámádán).
5) Ártásesz.
(!) A básziliusok բարսեզք a Kaukáz népeihez tartoztak, kik

ről nem csak az örmény irók, hanem Strabo és Plinius is tesznek
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az olvasónak unalmára legyen. Az utolsó fejezet arra van 
szánva, hogy itt más egyébről is — mi Ártásesz idejében 
történt — emlékezzek. Habár mindazon szép intézkedése
ket és szokásokat, melyekről az előző fejezetekben említést 
tettem, Válársák és más korábbi királyok megvalósították; 
de azért ők a fontos mesterségek és tudományok hiányá
ban valának; mert úgy el voltak foglalva berohanások- és 
hadjáratokkal, hogy rá nem értek még azokról is gondos
kodni. Értem (azok alatt) a hetek, hónapok és évek kör
forgását, ') ismeretét; előttökilyenféle nem volt ismeretes, míg 
más nemzetek azokat használták; nem haj okáztak az ország ten- 
gerecskéinճ) és folyóin, a halfogás eszközeit sem ismerték, a 
földet sem mívelték mindenütt, hanem csak némely helye
ken. Az éj szaki vidékek példájára nyers hússal és más 
effélékkel éltek. Mindez Ártásesz napjaiban szabályozást 
nyert.3)

60.
Ártásesz halála.

Szépet beszél pellai Áriszton4) Ártásesz haláláról. Ab
ban az időben, midőn a zsidók a rómaiak császára-, Had- 
riántól elpártoltak, hadat indítottak Rufus eparcha ’) ellen egy 
zsivány vezetése alatt, kinek neve Bárkocheba vagy is a

említést. Az Etel (Ethil — Volga) mellett lakott szármát népből va
lók, kik nagyobbrészint pásztorok, de a görög βασιλεύς (király) 
szótól ,básziliusoknak‘ neveztettek, mivel avval dicsekedtek, hogy 
Herculestől származtak.

b Következés, egymásutániság, 
η Tó.
3) Mindezekről gondoskodva lett. L. az I. k. 24-ik és a II. k. 

25-ik fejezetét.
4) A görög eredetű Áriszton Palaestina Pella helységében szü

letett; munkáját, melyet a Hadrián alatt történt híres zsidó láza
dásról irt, Örzséb is használta történelmében.

Pella Stadt Palästina^, die südlichste der Decapolis in Peräa 
und die Grenzstadt Peräa’s gegen Arabia Petrea, früher Putis (jetzt 
el Budsche) war bei der Zerstörung Jerusalems der Zufluchtsort der 
dortigen Christen. Meyer, Conv.-Lexicon, 12 В. Seite 728.

5) 5Επαρχος, tartomány-kormányzó, parancsnok, elöljáró.
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csillag fia, ki gonosztevő és gyilkos volt; de nevével kér
kedve dicsekedett, hogy azért jött le az égből, hogy őket: az 
elnyomottakat és foglyokat felszabadítsa. Ez oly hevessé tette 
a harczot, hogy reá hallgatva az assyrok, mesopotamiaiak 
és a perzsák is mindnyájan a rómaiaktól az adófizetést 
megtagadták; mert azt is hallották, hogy Hadrián a bél֊ 
poklosság betegségébe esett. ։) De Artáseszünk attól (Had
rián) el nem idegenedett.

Ezen idő tájban ment Hadrián Palaestinába és a láza
dókat egy kis város, mely Jeruzsálem közelségében feküdt, 
ostromlása által tönkre verte. Ezért megparancsolá, hogy 
az egész zsidó nemzet távolíttassék el hazájából úgy, hogy 
a nagy messzeségből ne láthassa Jeruzsálemet. A Ves- 
pasián, Titus és általa elpusztított Jeruzsálemet újra fel
építő és nevéről azt Aeliá-nak nevezé, mivel maga Had
rián is ,napinak neveztetett.ճ) Abba pogányokat és kereszté
nyeket is lakosit; ezeknek Márkus volt püspökje. Ezen 
időtájban nagy hadserget küld3) Assyria tájaira, Ártásesziink- 
nek pedig megparancsolá, hogy királyi őrseregével4) Per- 
siába menjen. Kíséretében volt mint titkár, az a férfiú,5) 
ki nekünk ezt az elbeszélést hátrahagyta; — ez Artásesz- 
szel Mediának Szohunt nevű helységében találkozott.

Mondják, hogy Ártásesz MárántG) kerület mezőváro
sában megbetegedett és annak kérésére Apegh-t, az ,ápé- 
ghiak’ házának fejét, ezt a tevékeny, hízelgő és cseles férfiút

1) A történelemirók közül némelyek azt mondják, hogy víz- 
kórba (hydropsis) esett, mások a betegség nemét nem nevezik meg.

2) Hadrián mellékneve Aelius, (Aelia Capitolina vagy csak 
Capitolia) mit Chorenei azonosnak tart T2íOc-szal (nap).

3) Hádrián.
4) A szövegben zojkoszdád. Az örmény írók közül csak Cho

renei használja e szót, jelentése királyi őrség, vagy királynak segítő 
nemesség; hasonlatos a görög ζενγΐτοα, (ζευγίτης előkelő katonák
ból álló sereg Athénben), gárdisták.

5) Pallai Ariszton.
(;) Máránt Nagy-Örményország Vászpurágán tartományának 

egyik kerülete, hasonnevű várossal. E városnév az örmény nyelv
ben ezt jelenti; »Az anya ott,« (májr e ánt); mondják, hogy itt 
temettetett el Noé felesége: Noemzárah, ki a világ anyja, valamint 
Noé a világ atyja volt....
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Éker tartomány') Eriza (város) Artemis templomába 2) 
küldötte, hogy számára az istenekről gyógyulást és hosszú 
életet kérjen. Mielőtt ez visszaérkezett volna, bekövetkezett 
Artásesznek vége. A történelemiró mondja, hogy mily 
számosán fosztották meg magokat éltöktől Ártásesz halá
lakor, szeretett nejei, ágyasai és hív szolgái közül és hogy 
mily fényt űztek a halott tiszteletére, még pedig polgárosúlt 
módon és nem úgy, mint a bárbárok szoktak. A gyászpad 
aranyból volt, a királyi szék és gyászágy3) finom gyolcsból, 
a testén arany csíkos ruha, fején korona, előtte aranyozott 
fegyverei. A királyi szék körül valának fiai és számos ro
konai, ezek mellett a katonai tisztviselők, a helytartóságok 
főnökei: a satrapiák rende és minden fegyvernemből egy-egy 
saját fegyverével felfegyvezkedett zászlóalj ; mintha harczra 
készültek volna. Előtte harsogtak a réz trombiták, hátul 
mentek a feketébe öltözött dalnok-szüzek és síró nők,4) és 
utoljára a nép-sokaság. így vitték és temették el őtet.s) 
A sír körül sok önkéntes halálozás történt, miként fentebb 
is mondám. Országunk ezen drága férfia 41 esztendeig 
uralkodott.

61.
Ardávászt uralkodása, Ո- és nővéreinek előzetese, halála és

ennek képregéje.
Ártásesz után fia, Ardávászt jut kormányra. Ez fivé

reit mind elűzi Ararát tartományból Ághiovid,;) és Ár-

J) Magas-Örményországban nyugatra Kárs-tól az Euphrát mel
lett; jelentékeny városa Erízáh (Jérzéngah, Jer ez, Erez, Arzéngá,) 
törökül Ezinge.

2) Diana ezen híres templomáról Plinius (V. 24), Strabo (IX, 
p. 532) és mások is tesznek említést és azt mondják, hogy Ace- 
lesine-ben (az örmény Egeghiátz kerület görög neve) feküdt.

j Gyászágy, pompaágy, díszágy, melyre a föbbrangú vagy 
fejedelmi halottat illető díszjelekkel ékesítve fektetik s közlátmá- 
nyul kiteszik Magy. ny. szótára, II. köt. 1175 lap.

4) Praefica.
5) Ártáseszt.
'՛) Nagy-Örményország Duruperán tartományának Araráttal 

határos kerülete; annak Zárisád királyi városában szoktak a király 
fiai és rokonai lakni.
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péráni') kerületekbe, hogy ne telepedjenek le Ararat korona- 
j о szagain; csak Diránt mint utódát tartotta magánál, mivel 
ha nem volt. Kormányra lépte után kevés napra, Ártásád 
város hidján megy keresztül; vadászni ment vaddisznó- és 
vad szamárra Kin2) forrásaihoz. Az eszelősség ábrándjaitól 
megzavaródva ։) lóvárói leesik és egy nagy mélységbe hull, 
hol a vízben elmerülve eltűnik.

Erről Kolten4) dalnokai így regélnek : »Mivel Ártásesz 
halálakor a pogányok szokása szerint sok öldöklés történt ’) 
ezektől— mondjáku) elszörnyedvén Ardávászt, így szól atyjá
hoz: »Ha te elmész és az egész országot magaddal viszed, 
miként fogok én a romok felett uralkodni ?« Ezért Ártásesz 
megátkozá őtet és így szólott hozzája: »Ha vadászni mész 
lóháton a szabad Másziszra, a tündérek7) elfognak és el
visznek a szabad Másziszra; ott fogsz maradni, de a vilá
gosságot nem fogod látni.«

A vén asszonyok is, azt beszélik róla, hogy ő most is 
él, egy barlangban bezárva vas lánczczal lekötve, és míg 
két kutya folytonosan rágja a lánczot, ő igyekszik kiszaba
dulni, hogy véget vessen a világnak; de a kovácsok kala
pács-ütéseinek hangjától — mondják — a kapcsok meg
erősödnek. Miért napjainkban is sokan a kovácsok közül 
e regét követve, a hét első napján8) háromszor vagy négy
szer megütik az ülőt, hogy — miként mondják — erő
södjenek meg Ardávászt lánczai. — De az az igazság, mint 
fentebb mondottam.

։) Nagy-Örményország Vászpurágán tartományának egyik ke
rülete ; itt laktak a király ^testvérei és anyui bátyjai.

2) Kis folyó Ararát tartományban.
3) Az eszelősség rohamától meglepve.
4) Kolten, Nagy-Örményország Vászpurágán tartományának 

egyik kerülete, melyben sok szőlő és bor terem; a Jérászch folyó 
és Chápán (Hápánt) kerület között fekszik, főhelye Ákulisz, mi annyit 
tesz: »Szőlővel teli« (Ájkov li).

6) Sok vér folyt.
(i) a dalnokok
7) Istenek, szellemek.
s) Vasárnap; mert a hétfő neve az örményben: jérgusápti (a 

hét második napja).
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Mások még azt mondják, hogy születésekor rossz elő
jel történt. Azt hitték, hogy Astyages utódainak nejei 
bűvölték meg őtet, mivel Ártásesz nekik sok bajt okozott. 
Ezt a dalnokok a regében így adják elő: »A sárkány iva
dékok elragadták a fiút Árdávásztot, és helyébe egy manót 
tettek.« Ez a hír1) nekem igaznak látszik; mert eszelős 
volt folyvást születésétől élete végéig. — Az uralmat fivére 
Dirán foglalta el.

62.

Azon tettek, melyek Diránra tartoznak.

Örményország trónjára Dirán, Ártásesz fia jutott, I. 
Berosz perzsa király harmadik évében. Semmi kiváló tetté
ről nem emlékezik meg a történelem, hanem csak arról, 
hogy a rómaiaknak hűségesen fizette az adót. Békében élt és 
— mint mondják — vadászattal és gyönyörrel töltötte 
idejét. Két lova volt, melyek sebesebbek voltak az utólér- 
hetlen gyorsaságú Pegasusnál; az emberek abban a hitben 
éltek, hogy ezek nem lépnek a földre, hanem a levegőben 
repülnek. Az ő kívánságára Tádákhe, a péznunok fejedelme 
is megülte azokat; azonban ez azzal dicsekedett, hogy ő 
gazdagabb a királynál. “)

Nehányan az ő régi nemzetségéből: az Arsacidák 
közül, kik Hásdiánkh környékén laktak, mentek hozzá és 
így szóltak : »Terjeszd ki örökségünket, mert az — miután 
megszaporódtunk — szűk.« És ő megparancsolja, hogy 
közülök nehányan menjenek Aghiovid és Árperáni kerüle
tekbe. Ezek azonban még tovább panaszkodnak a szűk tér 
miatt; de Dirán nem hallgat rájok, hanem rendeletet ad, 
hogy nekik több birtokot ne adjanak; azonban azt, mijÖk 
van, oszszák fel köztük egyenlően. Mivel ez a felosztás 
emberszám szerint történt, úgy találták, hogy Hásdiánkh

ձ) Jelenti azon szót vagy beszédet, mely bizonyos tárgy felől 
szájról szájra terjed az emberek között. Magy. ny. szót. II köt. 
1590 lap.

2) Ócsárolván a királyt félénkségéért, így szólott: »En ügye
sebben ülöm meg a lovat, mint a király.«
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lakóinak öröksége szűk; azért közülök sokan jöttek át 
Ághiovid és Árpéráni kerületekbe.

Mondják, hogy az ő napjaiban élt egy Jérách- 
návu nevű, az Ánczéváczikh ') nemzetségéből való, minden 
tettében büszke férfiú, ki nőül vette Árdávászt utolsó fele
ségét, kit ez Görögországból hozott volt. Mivel Árdávászt- 
nak sem gyermeke, sem nővére nem volt, a király Jérách- 
návunak engedi át Ártávászt egész házát; mert — mint 
mondták ez a férfiú érdemes, mindenben szerény, 
azonkívül a testi gyönyörökben is mértéktartó volt. Mivel 
a király ezt szereti, neki adja a második trónt, melyet 
Ártávászt bírt, rábízza a keleti hadsereg főparancsnokságát 
és nála hagyja barátját, a perzsa Druászpot, ki rokonságba 
lépett Vászpurágán satrapjával; ezen barátjának adta volt 
Dádion2) városát a hozzá tartozó falusi birtokkal együtt 
és a nagy szőlővel, melyen keresztül folyik a Kájládu tóból 
eredő Árun3) folyó. Ő maga4) is Éker5) tájára ment és 
királyi székhelyét Csérmesz mezővárosba helyezte által. 
Békében 21 évig vezette a kormányzást; útközben halt 
meg, az éjszak hava borította el.

63·
Pákráduni Tiridát és nemzetségének előbbi elnevezései.

A Pákráduni nemzetségből való Tiridát, Szémpáduhi, 
a vitéz Szémpád leányának fiához, ki bátor és erős, de

։) Ánczéváczhikh Nagy-Örményország Vászpurágán tartomá
nyának egyik kerülete; itt szenvedtek vértanú halált az örmények 
szent vezérei: az »adovmiak;« ezek a perzsa katonáktól ölettek 
meg Krisztus hitéért, vezérükkel: Adovm-mal együtt, kinek nevéről 
ádovmiak-nak neveztettek. E kerületből való volt »Náregai szent 
Gergely.«

й) Nagy-Örményország Ararát tartományának városa az Árun 
folyó mellett.

3) Nagy-Örményország Ararát tartományának egyik folyója, 
mely Kájládu (Kajlodi vagy Kájlád) tóból ered és Dádion város 
mellett haladva a Jérászch (Araxes) folyóba szakad.

4) Dirán.
5) Egéghiátz (Ekéghikh közönségesen Jézéngá) Magas-Örmény- 

ország tartományának kerülete Kárs-tói nyugatra, az Euphrát mellett.
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kis termetű és rút külsejű férfiú volt — adta Dirán király 
férjhez leányát Jéránéágot (Beatrix, Bolda.) De ez gyűlölte 
férjét Tiridátot; miért is zúgolódó dohogás és mormogó 
dérdur közt töltött el minden napot és folytonosan panasz
kodott, hogy neki a csodaszépnek a csúnyával, — a fel
séges családból valónak, egy alacsony származásúval kell 
laknia. E miatt megbosszankodván Tiridát egy napon jól 
elveri, szőke haját m ege zip álja és hajfürtjeit kitépi; azután 
parancsolja, hogy húzzák és vessék ki a szobából. О maga 
fellázad és a médok erősített vidékeire megy. Midőn Sziu- 
nik tartományba érkezett, kapja a hírt, hogy Dirán meg
halt. Nem ment tovább, itt maradt.

Bizonyos napon Pákor, Sziunik satrapja estebédre 
hívta meg őtet. Itt Tiridát borozás közben szerelemre 
gyuladt egy Názinig nevű igen szép nő iránt, ki húros 
hangszer mellett énekelt és így szólott Pákorhoz: »Add 
nekem ezt az énekesnőt.« Mire az: »Nem adom, mert 
ágyasom.« De Tiridát megfogta a nőt és magához húzta 
a kerevetre. Esztelen kéjhajhász volt, mint egy határtalanéi 
szerelmeskedő ifjú. Erre a szerelemféltő Pákor el akarja 
ragadni tőle a nőt; de Tiridát felugrik, virágedényt ragad 
és asztaltársait a vendégségből kikergeti. És íme itt egy új 
Odyseust') lehet látni, ki Penelopeճ) szeretőit elűzi; vagy 
ismétlődik az a harcz, mi a lápithok3) és centaurok között 
Pirithous menyegzőjén ment végbe. — Haza ment, lóra ült

l) Ulysses (Ulixes, Ulyxes) rex Ithacae, insulae maris Ionici, 
filius Laertis, pater Telemachi.

a) Penelope filia Icari, uxor Ulyssis.
:i) Lapithen wildes Bergvolk am Peneus in Thessalien, stammte 

von Lapithes einem Sohn des Apollo und der Stílbe, Bruder des 
Centaurus, ab. Ihr Fürst war Pirithous, der Sohn des Ixion und 
Halbbruder der Centauren. Bei der Hochzeit des Pirithous mit Hip
podame, zu welcher er auch die Centauren lud, brach wegen der 
Frauen ein bluthiger Kampf zwischen den Lapithen und den Cen
tauren aus, in welchem die letzteren den kürzeren zogen. Meyer, 
Conv.-Lexicon, В. io. Seite 587.
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és ágyasával együtt Széber-be *) ment. Fölösleges e kéj
vadász férfiú tetteinek elbeszélését tovább folytatni.

De tudd meg, hogy mihelyt elhagyta a Pákráduni 
nemzetség atyáik törvényét, azonnal idegen neveket vett 

"ád, Szémpád és más ilyen elnevezéseket; fel
nevekkel: Bágázia, Tobia, Szenekhia, Aszút,

Szápházia, vázária, Enánosz, a melyeket a tagadás előtt 
viseltek. Nekem úgy tetszik, hogy a Pákárád név is, mely
ről most Pákráduniaknak neveztetnek, egy ugyanaz a Bá- 
gádiával, Aszút Ásóddal, épen így Vázária Várázzal, miként 
Sámpád Szémpáddal.

64.

Tigrán, az utolsó és tettei.

Diránt, fivére utolsó Tigrán követte az örmény trónon, 
Berosz perzsa király 24-ik évében. Hosszú életéből 42 évet 
töltött a kormányzásban; elhalt és nem tud említésre 
méltó tettet felmutatni. Egy görög leány fogságba veti2) 
abban az időben, mikor II. Titus római császár, ki Anto
ninus Augustusnak neveztetett, meghalt és Berosz, a per
zsa király a római birodalomba rontott. Ezért nevezték ezt 
Berosznak, az az győzőnek, mert azelőtt görög nyelven 
Vologesosnak neveztetett; de azt, hogy a perzsák hogy 
hívták, nem tudom.3)

Akkor, midőn Berosz Syriába, Palaesztina vidékére 
berontott, ennek érdekében és parancsára a mi Tigránunk

') Magas-Örményország egyik kerülete, határos a dájok tar
tományával. Satrapjai az Mrsacida királyokat koronázó Pákráduni 
házból valók.

ճ) Questo fatto, ripetuto con non maggiore chiarezza qui 
sotto, pare insidia d’amore. Monaci Arm. Mechit. Storia, p. 213.

3) Peruz vagy Firuz a perzsában győzőt (Victor, Győző, 
Géza) jelent. A görögök és rómaiak nem csak ezt hívták Vologeses- 
nek, hanem ennek elődjét Dariust és utódját Valarsacest is. L. 
Csámcsián, Örmények történelme, 593 lap. Berosz berohanásáról 
szól Julius Capitolinus.
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is beütött a földközi tartományokba; azonban egy nőnek, 
ki ezen tájak felett uralkodott, fogságába esett és ott maradt 
míg Caesar Licinius ’) Athénben templomot épített; de ez 
— Berosz halála után — nagy sereggel a földközi 
nyokba ront, meghódítja Örményországot, .< 
baditja és Rufa nevű hajadon rokonát n 
Tigrán, mihelyt Örményországba érkezett, c nőt elűzte 
magától és a tőle származott négy fiából, anyjuk (Rufa) 
nevéről, a Ropszián családot alkotja, melynek fejévé fiai
nak elsejét teszi, és e családot a többi satrapiák közé 
oszsza be, nehogy Arsacidáknak nevezzék magukat.

Tigrán rendezi az itt és a Gordseikh tájain levő újabb 
nemzetségeket, egyúttal azokat is, kik a csapatok közt az 
ő szabaditásáért harczoltak a görögök ellen; de — habár 
kitűnő személyiségek voltak, — még nem voltak a nemzet
ségek közé beosztva; rendezi a mi legelső szomszédainkat 
a Vedseniákat és Háik utódait és még nehány külföldit is. 
Ezeket névleg elő nem sorolom; mert ez előttem nem 
világos; aztán a fáradságért is, mert így a munk.-t elkerül
hetem és harmadszor azt, mi bizonytalan soLm csak fe
lületesen veszik. Ezért ezen népekről, melyeket utolsó Tig
rán rendezett, mit sem beszélek el, még akkor sem, ha 
ismételten fölkérnél, hanem csak az azután történt esemé
nyeket mondom el; mert ezekről biztos tudomásom van. 
Ugyanis — a mennyire lehetett — kerültem a felesleges 
és dagályos szavakat, elhagytam azt, a mi bizonytalan, 
vagy mi megjegyzésre szolgáltathat alkalmat és tehetsé
gemhez képest csak azt nyomoztam, a mi jó és igaz, szár
mazzék az akár másoktól, akár tőlem. Elbeszélésem folya
mába ezután sem szövök semmi illetlent, semmi hihetet
lent. Azért valamint eddig többször tettem, úgy most is 
kérlek, ne kényszerits arra, hogy a fölöslegest is beszéljem 
el, mert ez által kevés vagy sok szavú, nagy és egészen

') Lucius Aurelius Verus Commodus Antoninus, kiről Julius 
Capitolinus M. Antoninus-ról irt életrajzában szól.
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biztos dolgozatomat sikeretlen és fölösleges munkává te Hei
néd ; mert ez az eljárás mindkettőnkre veszedemes lenne.

'■'Հ։«. ' I ‘ -

fel, mint Fi-T-i 
' ° °"vtak az ősi

65.

. , L*tivzása. Várost épít Pászeánban, az Újvárost
körülvւ-ք^Վ kőfallal; háború a kazárokkal; halála.

Հ T

Tigrán halála utáfr&a Válárr 
a perzsa király 32-edik évéöfeí· - _■
helyen, a hol született, egy nagy várost épített, 
anyját, a mint Ararát tartományba, téli tartózkodási ^ 
ment, útközben hirtelen szülési fájdalmak lepték iiu,h ւ.; 
megszülé őtet Pászeán kerület azon helyén, a hol a Murtz 
és Jérászch összefolyik. E várost nevére épité, kőfallal kö
rülvéteti és elnevezi Vághársáván-nak.չ) Kőfallal véteti kö
rül Várdkesz városát is, mely a Khászách folyó mellett 
fekszik. Erről szól a rege: »Vártkesz még mint gyermek 
ment el Duhákh1 2 *) kerületből a Khászách folyó mellől és 
Seres halmán, a Khászách folyó közelében lévő Ariimét 
város mellett telepedett le, hogy Eruánt király kapuját 
szoborművekkel lássa el.« Ezen, a Háiktól származott első 
Eruánt rövid életű volt. Vártkesz (rózsahajú), ki Eruánt nő
vérét vette nőül, épité ezt a várost. E helységbe, mely 
kereskedő várossá lett, telepítette az Arsacida II. Tigrán 
mind az első zsidó foglyokat. Ugyanezt a várost Válárs 
kőfallal és erős sánczczal h kerittette be és azt Válársá- 
bád-4) [Válársfala] és Újvárosnak nevezé.

V

;< ■

1) Válárs városa; աւան áván az örményben várost jelent.
ճ) A szövegben Տոոաց զաւար Duhátz kávár. Duhákh, Nagy- 

Örményország Ararát tartomány Pászeán kerületének felső részében 
fekszik.

3) Föld-erőditvény, mely az ellenséggel szemközt védelmül és 
biztonságul szolgál.

4) E város Válárs idejében Örményország fővárosa volt; 
Agathangelos (örmény történelem-iró) görög fordításában Valero- 
ctista név alatt fordul elő (το χτίσμα épület, építmény).



Válárs 20 évi uralkodás után halt meg. Míg a töb
biek1) csak éltek, mondom, hogy ennek hírneve, mely di
csőbb volt annyi elpuhult királyénál, halála után is fenn ՛ 
maradt. Az ő napjaiban egyesül az éjszaki kazárok ՛ Js 
básziliusok sokasága; ezek a Dsor1 2 3) kapun át j Síi... ':՛ 
vezérük és királyuk Vénáseb Szurháb alatt լ azuVu (ifkelv 
Kur folyamon, itt táboroznak. Válárs ՛ -ős_ J/atö.rr/r fnagy 
seregével el éj ökb-՛ t~> közülök a soKat leöl,
a többit to ՜' ellenségéU^or szoroson túl
ismét- fcr ,.airiék es: t_ .cxfi? a csatát - vitéz örmények 
elkergetlek és;megszal^ztWál< ötét; de Válárs erős nyillövé- 
նն՜՝ Viivétkeztében meghalt.

Válárs trónját fia Choszrov4) veszi át a perzsa király 
Ártávánnak5 6) harmadik évében. Ez azonnal összesíti az 
örmény sergeket, átkel a nagy hegyen,G) hogy bosszút áll
jon atyja haláláért; elűzi karddal és hajitódárdával a ret
tenthetetlen népeket. Azután az előkelők közül tuszokúl 
századot vesz és uralmának jeléül oszlopot állíttat görög 
felírással, hogy tudhassa mindenki azt, hogy ezek római 
engedelem alatt állanak.

n a

1) királyok
2) Kazárok, szármát nép Ázsiában az Átél folyó mellett, a 

Kaukázustól nyugatra. Kazárok részét képezték azon éjszaki népek
nek, melyeket a történelem a »scitha« közös névvel jelöl. A VII. 
században elfoglalták Chersonesos Tauricát; hihető, hogy a krimi 
tatárok ezeknek utódai.

3) Dsor
pius Zur-nak nevezi, törökül »demir ghápu.« Szoros vagy keskeny 
út Nagy-Orményország éjszaki részén, az alánok határán. Itt van 
a vaskapu, melyet — mondják — Sándor, a mácedonok királya 
épített; itt a szoros mellett magas torony és erős város van, mely 
Tárbántnak (törökül Derbent) neveztetik; ez egykor az örmény 
királyok birtokában volt, k»k nem engedték, hogy ezen át a kalóz 
ellenségek országunkba törjenek. Itt laktak örmény királyok is.

4) Koszrov név a perzsa Kusrev vagy Chosrev-ből ered;
a latinok és görögök Chosroesnek, mások Cusaroné-nak mondották.

6) A latinok és görögök Ártábánnak nevezik. 
ti) A Kaukaz-on.

Alánok, hunnok, vagy tatárok kapuja; Proco-
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Ezt nelv-m Edessai Bárdázán l) beszéli el. Ez a törté
nelemiró, kiutolsó Antoninus idejében élt, előbb a ,vá- 
lentiniánusok’ felekezetéhez tartozott; de ezt később meg
támadta a ‘nélkül, hogy az igazsághoz eljutott volna; mert 
azok dkülónözyén ő maga más szakadatot'b léptetett életbe ; 
de a történelmet nem hamisít meg. Ekesszóló férfiú 
volt, ki me vt Antoninushcμ1.1.?Záet írni; sok érte
kezést irt a maivdoniták felese՜·.r։j, a végzet és az orszá
gunkban dívott istenek tisztelete ellen.

Ide:i) jött, hogy a műveletlen pogány ok közül lehetőleg 
tanítványokat szerezzen; de nem hallgattatott meg4); azért 
Ani erődbe ment, hol a templomi évkönyveket és ezekben 
a királyok tetteit olvasta. Ezek görög nyelven voltak írva. 
О ezekhez még hozzátette azt, mi idejében történt és az 
egészt lefordította assyr nyelvre. Ezen munkájában — a 
templomi évkönyvek után — mondja, hogy utolsó Tigrán 
Örményország királya, fivére Mázsán-, a volt főpapnak sírj 
felett, mely Pákrévánt5) tartomány bálványok városábanu) 
volt, oltárt épített, hogy az utazók áldozatokban gyönyörköd
hessenek és az idegenek éjiszállást kaphassanak7)· Azután 
az év kezdetén tartandó fényes, általános ünnepet rendezett,

։) L. Özséb történelmét (IV. к. XXX. fejezet.)
2) E szó helyett, ámbár nem szabatosan, a mai nyelv szaka

dás szót használ, holott oly különbség van köztök, mint gondolás 
és gondolat, eredés és eredet között. Akad. szót. V. köt. 992 lap.

3) Országunkba.
4) Tanítását föl nem vették.
5) Nagy-Örményország Ararát tartományának kerülete az 

Euphrát mellett.
6) Ptolemaeusnál Bagravandene (V. 13).
7) A vendégszerető (ξενως) Jupiter tiszteletére emelt oltárt Vil. 

Szt. Gergely rontotta le és a híres templomot Kér. Szt.-János egy
házává változtatta.

11
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66.

Honnan beszélem én el ezeket ?

Г 
cti



Válárs, mely Návászártl) hónap elejére esett. Ennek1 2) törté
nelméből merítettem és ismételtem azt, mit Ártávászt ural
kodásától kezdve Choszrov emlék-oszlopának felállításáig 
mondottam el.

— 162 ——

f67.

Agat hangoló s az eseményeket rövidletben adja elő.

Mint már mondottam, Válárstól a kormányzást átveszi 
fia Choszrov, a szent és nagy Tiridát atyja. Choszrov- és 
rokonairól röviden, úgy szólván csak futólag szól Tiridát 
derék titkára Agathangelos. A többek közt beszél a perzsa 
király haláláról, a párthusok birodalmának Árdásir, a Szászán 
fia által történt elfoglalásáról; előadja azt, hogy miként 

perzsák Árdásir jogara alá, miként pusztította 
el egy fegyveres berohanás Persiát és Syriát; azután Ti
ridát atyja boszúállásának felemlítése mellett elmondja, 
hogy Choszrov szülőföldjére, a kusánok vidékére embereket 
küldött, hogy ezek bírják reá rokonait arra, hogy segítsé
gére jővén álljanak ellen Árdásirnak. De azok — mondja3)
— nem hallgattak reá; mert inkább tetszett nekiek Árdá
sir uralma, mint rokonuk- és testvérüké. Choszrov azon
ban nélkülük is boszút áll és tíz éven át — mondja
— folytonosan pusztította az országot. Aztán elmondja 
Ánák csalárd jövetelét, kit Árdásir ígéretekkel magához 
édesgetett. Árdásir egy alkalommal így szólott Ánákhoz: 
»Az öröklött, tiszteletteljes, hozzád illő Báhláv méltóságot 
neked ismét visszaadom, és téged koronával foglak feléke
síteni, ha...« Erre Ánák reá állott és megöli — Choszrovot.

Habár Agathangelos ezeken röviden átsudamlik, én 
még is kellőnek látom, hogy ezen kor történelmét kezdet
től fogva kimerítőbben és terjedelmesebben igaz, teljes és 
bő szavakkal előadjam.

kerültek a

1) Az örmények hónapjai (menses armenorum): Návászárti 
(Áuguszt), Hon, Száhmi, Dere, Khághoczh, Arácz, Méhégi, Áréki, 
Áhgi, Máréri, Márkáczh, Hérodiczh (Julius). — (Dictionarium no
vum, latino-armenium, auctore Jacobo Villotte, pag. 470).

2) Bárdázán. — 3) Agathangelos.
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68.

A királyi nemzetségek, melyektől a párthus családok 
származtak.

A szent történet tanúskodása szerint Ádám után a 
huszonegyedik patriarkha Ábráhám, ettől származott a pár
thus nemzet. Ugyanis (az írás) ezt mondja: Szárá1) ha
lála után Ábráhám nőül vette Khedurát, ettől születtek 
Émrám és fivérei, kiket Ábrahám még éltében keletre küld- 
vén '2) őket elválasztotta Izsáktól. Ezektől sarjadzott a pár
thus nemzet, és ettől a vitéz Arsaces, ki miután lezárta a 
macedóniai igát, a ,kusán’-ok3) országában harminczegy 
évig uralkodott; utána fia Ártásesz 26 évig; ez után fia 
a ,nagynak6 nevezett Ársák, ki Antiochust megölte, fivé
rét Válársákot az örmények királyságába helyezte és maga 
után másodikká tette. Ő maga mindenestül Páhlba ment4) 
és uralmát ötvenhárom évig bírta; utódai ,Páhláv’-oknak, 
fivére Válársák ivadékai pedig ősük (Ársák) neve után 
Arsacidáknak neveztettek. A páhlávi királyok ezek: Nagy 
Ársák után az uralmat átveszi Ársákán, Válársák örmény 
király 13-ik évében, uralkodik 30 évig; azután Ársánák 31, 
ez után Ársez 20, továbbá Ársávir 46 évig. Ennek három 
fia és egy leánya volt, miként elébb is mondottam Ղ Az 
idősebb neve Ártásesz, a másodiké Kárén, a harmadiké 
Szűrén volt; a leány Gosémnek neveztetett.

Atyja halála után Ártásesz ivadékai által is akart test
vérei felett uralkodni. Ebbe a testvérek végre bele is egyez-

1) Szárá: nő, úrnő, nagy, fő, parancsoló. Ezt a nevet Ábrá
hám feleségének, ki elébb Száráh volt — maga az Úr adta Ugyanis 
Száráh, vég ,h’-val jelenti nőm, .úrnőm; h nélkül jelentése csak 
úrnő; — »mert ő nem egy, hanem több nemzet és király anyja 
leend.« Genesis 17. r. 15.

ճ) Genesis XXV, г. 6.
a) L. а 36 oldal 4. jegyzetét.
4) Páhl az árják hasonnevű tartományának fővárosa. Páhl tar

tomány határai nyugatról Chorászán, délről Chántáhár, éjszakról 
Scythia, keletről India.

5) L. а II. k. 27 és 33 fejezetét.
11*



6g.
/ ՚Artás esz perzsa királynak családja ezen ház kihalásáig.

Most futva felsorolom az Ártásesz családjából szár
mazott királyok számát egészen addig, míg az uralom tőlük 
el nem vétetett. Arsávir után — mint mondám — ural
kodott "Ártásesz 
Berosz 34, Válárs 50, n
Sztáhrból eredt՜) Ardásir, a Szászán fia, megölte, hatal
mába kerítette a párthus trónt és elragadta tőlük az örökölt 
országot.

19, Ártásesz 20, 
Հ. Miután ezt a

34
31

Ezen korszak történelmét többen írták meg a perzsák, 
assyrok és görögök közül; mert a párthusok birodalmuk 
kezdete óta ennek megszűntéig vagy függő viszonyban voltak 
a rómaiakkal, vagy a harcz terén találkoztak velők, a mint

l) Nemzetségei.
) Sztáhr, Persia régi fővárosa; a görögök és rómaiak ezt 

Persepolisnak nevezték.
ճ

I
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tek, de nem annyira hízelgő szavak és csalás, mint meg
hódító erőszak által. — Ábgár közöttük esküvel erősített 
egyességet állapított, mely szerint Ártásesz uralkodjon felet
tük ivadékaival is; de ha örökösei kihalnának, korrend szerint 
fivérei jussanak az uralomra. Miután Ártásesz ezt tőlük 
kinyerte, tartományokat ajándékoz nekiök úgy azonban, 
hogy ivadékaik neveikről neveztessenek el; satrap iáikat a 
a többiek fölé helyezte és a család eredeti nevét megtartotta. 
Most így neveztetnek: Káren-Páhláv, Szuren-Páhláv és a 
nővér satrapiája Áspáhábiéd (vezér) Páhlávnak, mert ennek 
férje volt a sergek vezére. Ezt az intézkedést sok évig 
megtartották, míg az uralomtól meg nem fosztattak.

De itt gáncsolva ne hibáztass engem, hogy fölösleges 
dolgot cselekszem, midőn újra elismétlem azt, a mit már 
egyszer elmondottam ; elismételtem, mert érdeklődöm a mi Vi- 

" lágosítónk rokonai1) iránt; — azért vagyok bőbeszédű az 
olvasóval szemben.

Я) 
N

JJ
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ezt Palephatus,լ) Porthyrios,2) Philemon3) és sokan mások 
elbeszélik. Én Bárszumá könyvét, mit Chorobud hozott ide, 
követem előadásomban.

70.
Regék a Páhláv-okról.

Ez a Chorobud Sapor4) perzsa királynak volt titok- 
noka ; de midőn a hitehagyott’) Julián hadsereggel Ctesi- 
phonba'') ment, a görögök kezébe került. Chorobud Juliánnak 
történt halála után Jovián alatt a királyi tisztviselők
kel Görögországba ment; és itt felvevén vallásunkat Eliá- 
sárnak neveztetett. A görög nyelv megtanulása után meg
írta Sapor és Julián tetteit és lefordította a haj dánkor 
történetét, mit fogolytársa Bárszumá, kit a perzsák Rászd- 
szohun-nak7) neveznek, szerkesztett. A mit ebből8) tanultam, 
azt e könyvben ismétlem is; de elhagyom regéik hitvány 
esztelenségeit, mert részemről helytelen volna itt ismétel
nem a meséket Cupido álmairól,n) a nyáj körül forgó kép
telen tűzfonalról, melyet Szászán bocsátott ki, a hold vi
lágolásáról, ,0) a csillagjósok vagyis a chaldeai mágusok 
jövendöléséiről és a t. Nem teszek említést Árdásirnek

1) Palaiphatos, Παλαίφατος.
2) ΠoQcpvqioc, war geboren in Tyros 233. n. Chr. Seinen 

eigentlichen phoinikischen Namen Malabos, übersetzte Longinos, 
dessen Schüler er in Athen war, in den griechischen, den er fortan 
immer führte.

3) Φιλημον.
4) Az örményben Sábuh.
5) Görögül παραβάτης, apostata, hittagadó; örményül urá-

czogh. ..
6) Örményül Dispon. Babylonia négy tartományának egyike; 

itt székelt Sapor, a perzsa király.
7) Két kéziratban Rosdszohun, egyben Rászdohun, egy másban

Rászdahun.
8) Művéből.
9) Az érzékies álom meseit.
10) Arról, hogy önfényű-e a hold ?
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gyilkos házasságtörési tervéről, a mágus leányának dóré 
szavairól, a kosról;1) nem szólok arról sem, hogy miként 
szoptatta a kecske a gyermeket a sas árnyéka alatt, nem 
a holló jóslatáról, a fölséges oroszlán őrállásáról, a farkas 
szolgálattételéről, a párbajban tanúsított vitézségről, és 
mind arról, mit a képbeszéd jellege felmutathat.... Én csak 
a valót, mit a történelem is bizonyosít, adom elő.

7i-
Choszrov beütése első ízben Assy г iába, mert hiszi, hogy Ardá- 

várínak segítséget nyújt.
Árdáván megöletése után Ardásir, a Szászán fia lépett 

a trónra. Ugyanis a két Páhláv-ág: az Ászpáhábiéd és a 
Szuren-Páláv, melyek úgyis irigyelték (testvér nemzetségük
től) : az Árdásesz-ágtól az uralkodást, önként beleegyezett 
abba, hogy a Szászán fia, Ardásir lépjen a trónra. De a 
Káren-Páhláv-ház, fivére és rokona iránt a hűséget meg
tartotta ; azért harczban ellenállott, Ardásir-, a Szászán 
fiának. Choszrov, az örmények királya, mihelyt hírét hal
lotta a támadt zűrzavarnak, Árdáván segítségére sietett és 
mindent elkövetett, hogy Árdávánt megmentse. Azonban 
már Assyriában hallja a szomorú hírt, hogy Árdáván meghalt 
és a perzsa sergek, a satrapák, úgyszintén annak nemzetsége: 
a párthusok és a Páhlávok — a Kárén-ág kivételével — 
egyesültek. Ehhez2) tehát követeket küld, ő maga pedig 
nagy szomorúsággal és fáradsággal visszatér hazájába. 
Erről sietve értesíti a római császárt Philippust és tőle 
segítséget kér.

72.
Choszrov, ki segélyt nyert Philippustól, Ardásir ellen indul

haddal.

Mivel Philippus birodalmában nagy zavar uralkodott, 
ez római sergekkel nem segélyezhette Choszrovot; de se-

x) ,Kos‘ örmény eredetű szó (khos). E szóról az akad. szótár 
(III köt. 1012 1.) ezt mondja: »A kos eredetét tekintve talán am. 
kanos.«

!) Káren-ághoz.
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gített rajta egy levéllel,l) melyben megparancsolja, hogy 
minden tartomány“) segedelmes legyen neki. Mihelyt meg
kapták a parancsot, azonnal segélyt nyújt neki3) minden 
tartomány Egyptomtól és a pusztától kezdve egész a ten
gerparti Pontusig. Evvel a sokasággal megy Ardásir ellen, 
megütközik vele, megfutamtatja azt, és elveszi tőle Assy
ria! és trónja más tartományait.

Most ismét követséget küld rokonaihoz: a párthus és 
a Páhláv nezetséghez, a khusán tartomány minden sere
géhez, hogy jöjjenek hozzája és álljanak boszút Árdásiron; 
mert ő ígéri, hogy közülök a méltóbbat teszi királylyá. 
Csak így maradhat az uralom kezükben. De mivel az előbb 
említett két nemzetség: az Ászpáhábiéd és a Szuren-ház 
erre rá nem áll; Choszrov, ki inkább neheztel elpártolt 
rokonaira, mint örvend a kivívott győzelem felett, vissza
tér országába. Ekkor érkezik meg nehány küldöttje, kik a 
legelőkelőbb nemzetség országában, Páhl-ban jártak, és ezt 
a hírt hozzák neki: »Rokonod Véhszádsán egész nemzet
ségi ágával, a Káren-Páhlávval, mely nem hódolt meg Árdásir- 
nak, felhívásodra jön hozzád .«

73·

Choszrov római segély nélkül ismét rátámad Ardásirra.

Choszrov örvendett ugyan rokonai jövetelének, de 
öröme nem volt tartós; mivel nem sokára azt a szomorú 
hírt kapta, hogy Ardásir egyesített sergekkel üldözésükre 
indult, a Káren-Páhláv nemzetség férfitagjait — nagyot 
úgy, mint kicsinyt — mind megsemmisítette egy fiú kivé
telével, kit e ház hív embere, Purz magához vett és vele 
a khusán ok földjére, rokonaihoz menekült. Ardásir minden
kép igyekezett a gyermeket kézre keríteni; de a pártoló 
rokonnal mire sem mehetett, míg — akarata ellenére — 
esküvel meg nem ígérte, hogy a gyermek nála bizton-

ձ) Rendelvény.
2) mely Rómának adót fizet,
3) Choszrovnak.
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ságban lesz. Erről az esetről a perzsák ezer meg ezer 
regét gondoltak ki; a többek közt azt is, hogy oktalan 
állatok szolgáltak a fiúnak. *) Ez a Berozámád nevű fiú 
lett őse a Kámszárok2) nagy nemzetségének, melyről a maga 
helyén fogok szólani.

Most elbeszélem azt, hogy mikép vett Choszrov, ör
mény király nem könnyű boszút a Káren-Páláv nemzetség meg- 
öletéseért. Habár Philippus halála után a római birodalom za
varba esett — és Decius, Gallus, Valerius, kik egy más után, 
de csak rövid ideig bírták az uralmat — nem segíthettek neki, 
mégis Choszrov legyőzte seregeivel, más csatlakozott párt- 
híveivel és az éjszaki népekkel Árdásirt és elűzte Indiáig.

74·

Antik eljövetele ; Szent-Gergely születése.
Árdásir, kit Choszrov az indok országáig űzött el, nagy 

szorultságában sok ajándékot ígért satrapjai közül annak, 
ki elszánja magát arra, hogy Choszrovot akár méreg al
kalmazásával, akár karddal titkon megöli és őt tőle meg
szabadítja. »Könnyű nektek — így szólott különösen a 
párthusokhoz — nem őszinte barátság által:i) megcsalni 
őt; mert a rokonság csalfa nevéért meg fog bízni benne
tek.« Aztán megígérte, hogy visszaadja nekik ősi3 4) házukat, 
mely Páhlávnak neveztetik, Páhl székes várost és a khu- 
sánok egész tartományát; ígért nekik még királyi czímet 
és pompát,5) az árják tartományának felét és fenhatósága 
alatt a második helyet. Ánák, ki a Szuren-Páhláv nemzet
ségi ágból való volt, ezek által elcsábittatván vállalkozik 
Choszrov megöletésére. Az elpártolás ürügye alatt Árdá- 
sirtól elfut; a perzsa se rgek a szökevényt külszínből Assy-

J) E regéről a 70. fejezetben volt szó.
ճ) Berozámád első fia: Kámszár; ettől nyert a nemzetség

nevezetet.
3) A barátság orvé alatt.
4) Tulajdon.
5) Királyságfélét.
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riába kergetvén, Áterbádágán határához, Gortikba érkeznek. 
Nagy Choszrov, Udi tartományban kapott erről tudomást, 
és mivel azt hitte, hogy a várt ,kárenián‘-ok jőnek, Ának
nák segélyserget küld. Katonái találkoznak Ánák-kal és 
ezt — a király parancsából — Árdáz kerület azon terje
delmes helyére viszik, hol') szent és nagy Tádé apostol 
ereklyéi fedeztettek fel.

Es most felhozom a csodálatos aggastyán2) elbeszé
lését, ki így szólott: »Őseim idejében — szokás szerint 
— a fiú az apától vette át a szó hagyomány olyan elbe
széléseit, milyeneket Olympiodor is mond Dáronról és a 
Szim-nek3) nevezett hegyről. . . . Ánák, ki az Árdáz róna- 
ságon lakott, épen a szent apostol sírja mellett, mely egy 
barlang legmélyebb szögletében volt — szállásolt: itt fo
gadta — mondják — anyja méhébe a szent és nagy Vilá
gosítót ; azért ő, ki az apostol nyughelye mellett fogantatott, 
tőle kegyelmet nyert, mely pótolta lelki míveltségének 
hiányát .«

Ánák Örményországba jövetele után a harmadik év
ben ölte meg Choszrov-ot, ki negyvennyolcz évig uralko
dott ; azután meghal ő maga és övéi is mindnyájan; 
azonban az az egy, a kiről én azt mondom, hogy az isteni 
Gondviselés teremtette és az apostol kegyelme világosította 
meg még anyja méhében — mert az ő kezeibe tette le 
Isten az apostolság kegyelmét — életben maradt. Az elbeszélés 
többi részére megtanít tégedet Agathangelos.

75·

Firmilián cappadocia-caesariai püspök és történelme.

Firmilián cappadocia-caesariai püspök bámulatos tanu
lásvágy gyal bírt, melyet — gyermekkorában Origeneshez

') idő múlva
*) Bizonyosan nem lehet tudni, hogy ki ez az aggastyán; né

melyek azt hiszik, hogy a párthus eredetű szent Izsák, ki Szt-Ger
gely családjából való és Choreneinek tanítója volt.

3) Hegy Nagy-Örményországban; a Óorosz (Taurus) hegység
egy része.
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menvén — kielégített.') Ez sok értekezést irt; a többek 
között megírta az egyház üldözésének történetét,2) mely 
előbb Maximian és Decius napjaiban és később Diocletian 
éveiben támadt és abba belészötte a királyok tetteit is. 
Ebben mondja, hogy Alexandria tizenhatodik püspöke Pé
ter, az üldözés kilenczedik évében szenvedett vértanúságot; 
aztán felsorol sokakat, a kik országunkban Choszrov alatt és ez 
után szenvedtek vértanú halált. De mivel nem ad elő biztos 
pontossággal és nem említi meg sem a vértanúk neveit, 
sem az üldözés fi helyét nem jelöli meg, nem tartom fö
lötte szükségesnek előadását; úgy szintén azt sem, mit 
Antoninus, a Severus fiáról mond, hogy ez Valarsaces, 
a perzsa király ellen harczolt Mesopotamiában és Edessa 
és Chárán között halt meg, — Choszrovunk ellenben sem
leges maradt.

De azt, mit Choszrov halálától Tiridátig, ki a fejet
lenség idejében lépett a trónra, — mond igaznak tar
tom és rövid szavakkal itt ismétlem is. Van ugyan hiba 
abban, mit Tiridát kormányzásáról és az ez után történt 
eseményekről mond, de ezt a hibát nem könnyelműségből 
vagy megfontolatlanságból követte el, munkáját nem szán
dékosan szerkesztette hibásan, hanem úgy találta az ada
tokat a görög levéltárak tudósításaiban. A többit, mit bölcs, 
őskorismerő és nyelvtudós férfiak biztos előadásaiból merítet
tem, neked bizonyosan elbeszéltem.

x) Gyermek korában Origenes tanítványa volt. — Der grosze 
Kirchenvater, géb. 185 nach Chr. in Alexandrien, gest. in Tyros 
254. nach Chr. In seiner Jugend viel mit grammatischen und phi
losophischen Studien beschäftigt, wendete er sich mit Liebe dem 
schon von seinem Vater Leonidas bekannten Christenthume zu, das 
er in seinen 8 B. B. contra Celsum vertheildigte. Lübker, Real- 
lexicon. Seite 720.

2) Ezen híres író, — kit Özséb (Hist. VII, 14.), Szt-Vazul 
(Basilius) és mások is idéznek — műveiből mi sem maradt fenn, 
csak egy levél, melyet Szent-Cyprián tartott meg.

3) Vértanúság.
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76.

Ardásir reánk rohanása és győzelme Tacitus császár felett.

Ugyanaz a férfiú') mondja, hogy Choszrovnak meg- 
öletései) 2) után, az Örmény satrapák egyesültek és a görög 
sergeket, melyek Phrygiában voltak, hogy a perzsáknak 
ellenálljanak és az országot megvédjék, saját segítségükre 
behozták. Azonnal tudósították is Valérián3) császárt. Mi
vel a sergek már átkeltek volt a Duna folyón, sok tarto
mányt elfoglaltak és a Cycladok szigetét kirabolták, Valé
rián jókorra nem érkezhetett meg országunkba, hogy azt 
megoltalmazza. Ez csak még kevés ideig élt; tőle az ural
mat Claudius4) vette át, ez után jött Aurélján;5) ezt egy
más után gyorsan követték a trónon — azonban csak 
hónapokig uralkodtak— Quintus, Tacitus és Flórián testvérek. 
Miért is Ártásir akadálytalanul rohan mi reánk, üldöz min
ket, a görög sergeket megfutamtatja, sokakat fogolylyá tesz, 
az ország nagy részét kizsákmányolja. Az előle elfutott ör
mény satrap ák az Arsacidák nemzetségével együtt Görög
országba menekültek el; ezeknek3) egyike Mántáguni Ar- 
távászt, Choszrov fiát Tiridátot elveszi és a császári udvarba 
viszi. Most a kényszerhelyzetbe jött Tacitus Ardásir ellen 
megy a Pontus vidékére, fivérét Flóriánt pedig egy más 
sereggel Ciliciába küldi. Ardásir utoléri Tacitust és meg 
is futamtatja. Tacitust övéi Pontus tartomány Zánk az az 
Chaldia kerületében ölték meg, fivérét Flóriánt pedig 88 nap 
múlva Tarsusban ölik meg.

i) Firmilián.
) Az örményben : սուսերահար լ/էն/π/: szuszéráhár linim, karddal

öletem meg.
5) Talán Valerius ? P. Aurelius Licinius Valerius Gallienus, ki 

253-ban kezdett uralkodni.
4) A gothnak nevezett II. Claudius.
5) Domicius Aurelianus, ki 270-ben kezdett uralkodni. 
fi) A satrapák.
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77*

Béke a perzsák és görögök között; Ardásir beépíti Örmény- 
országot a fejetlenség ideje alatt.

Görögországban!) Probus uralkodott. Miután Probus 
Árdásirral békét kötött, ez országunkat feloszsza és árko
kat húzván a határvonalakat kijelöli. Ardásir a satrapák 
karát meghódítja, az elmenekülteket visszahívja, a várakban 
levőket leszállíttatja. De az Ámáduni házból származott 
Odáh nevű satrap, ki a Szélguni család vője és Choszro- 
vituchd,2) a Choszrov leányának nevelő-atyja volt, Ani vá
rában csendesen úgy el rejtőzött, mintegy barlangban.

Ardásir szépen szervezte Örményországot és azt első
rendűvé tette. Koronájuk- és az A rar át tartományban levő 
lakóhelyüktől megfosztott Arsacidákat állásukba visszahe
lyezi, és előbbi jövedelmeiket járományaikkal együtt fo- 
lyóvá teszi. Megsokasitja a templomi szolgálatot és meg
parancsolja, hogy Ormizd tüze, mely Pákáván-ban az oltá
ron égett, kialvás nélkül világoljon.3) Őseink képeit a nap

։) Az örmény a görögöt hujn-nak nevezi, mi annyit tesz, mint

2) Tuchd, a tuchder összevont alakja, mely leányt, nőt jelent 
(v. ö. a német Tochter-rel), az örményben és perzsában a tulajdon
nevekkel összetett szókat alkot, u. m. Szántuchd, Sáhántuchd, Or- 
meztuchd, mi Szánádruk, Sábán és Ozmizd leányát jelenti.

3) .E dali’ adorare gli Armeni il sole, e da questo passo del 
nostro, e dagli altri storici vcdesi ehe il culto del fuoco vigeva in 
Armenia, e ehe Ardassiro non altro fece ehe rinnovarlo. Questo 
apparisce anco dalle medaglie partiche (quali sono pur quelle degli 
Arsacidi nostri), ove figurasi un’ ara col fuoco tra due magi ehe 1’ 
alimentano. La voce որմզդական orméztagan, ormizdico ch’é di 
forma persiana, conferma 1’ opinione di quelli ehe dicono avere 
gli armeni tolto questo culto da Persi. (Az, hogy az örmények 
imádták a napot és, hogy a tűz tisztelete dívott Örményországban, 
valamint szerzőnk ezen helyéből, úgy más történelem-Írókból is 
látszik; Ardásir tette tehát csak megújítás. Ez látszik a párthus 
emlékpénzen is (ilyent pedig szoktak Arsacídáink készíteni), a me
lyen oltár és két mágus van alakítva, kik azon a tűzet élesztik. 
Az orméztágán perzsa alakú szó pedig azoknak a véleményét

joniai.



Ardásir kiirtja a Mántáguni nemzetséget.

Árdásir meghallotta, hogy az örmény satrapák egyike 
Choszrov egyik fiát magához vette és futás által megmen
tette. Utána járt és kitudta, hogy az a Mántáguni nem
zetségből való Ártávászt volt; erre megparancsolá, hogy 
az egész nemzetséget erőszakkal öljék meg. Az eset így 
történt. Midőn az örmények Árdásir elől elfutottak, a többi 
satrap nemzetségekkel együtt elmenekültek ezek3) is és a 
midőn Árdásir a többieket meghódította, ezek is vissza
tértek ; erre mindnyájan pallos által végeztettek ki. Azon
ban Ártávászt anyúl bátyja szép arczú leányát elragadta a 
háikán Kusár ivadékától származott Ásotz nemzetségéhez 
tartozó Dádsád és magával vitte Caesaria városába, a kit 
ez — páratlan szép alakjáért — nőül is vett.

erősíti meg, kik azt mondják, hogy az örmények ezt a tiszteletet 
(cultust) a perzsáktól vették át. Monaci Armeni Mech. Storia, pag. 234. 

*) Adófizetőjévé teszi.
ճ) Az örményben Sábuh, a perzsában Sáhpur; melyben az 

az első rész (Sáh) királyt és a második (pur) fiút, fit jelent.
3) A Mántáguniak.
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és hold szobrával együtt, melyek Válársák idejében előbb 
Ármávirben voltak felállítva, de később Pákárán-, majd Ár- 
tásádba vitettek, széttörette. Árdásir országunkat rendelvény 
által fenhatósága alá veti;') szóval tekintélyét megerősíti.

Az Ártásesz uralkodása alatt földbe tett és kövek ál
tal állandósított határjegyeket megujittatta, a rajtok volt 
nevet a magáéval fölcseréltette és azokat ,árdásiri‘ határ
jegyeknek nevezé el. Országunkat, melyet úgy tekintett, 
mint országainak egyikét, perzsa biztosok által huszonhat 
évig birtokolta és utána fia Sapor — mi királyfit tesz2) — 
Tiridát trónra léptéig még egy évig.

00
■
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79·

Tiridát vitézkedő tettei *) az örmény fejetlenség éveiben.

Az iró elbeszéli Tiridát vitézkedő tetteit; mondja, 
hogy ez kora ifjúságában szívesen ülte meg a lóvat, jól 
lovagolt, a fegyvert ügyesen kezelte és a többi hadi játé
kokat is megtanulta. A peloponnesusi Pythiának templomi 
parancsa1 2 *) szerint a versenyharczban ü legyőzte a rhodusi 
Clitostratust,4) ki csak is nyakon csípés által győzött és az árgosi 
Cerasust.5 *) Ez ugyanis egy ökörnek a patáját szakasztottá 
le, Tiridát ellenben két vad bikát ragadt meg szarvaiknál 
fogva félkézzel és egy forgatással azokat kiszakasztotta. 
Tiridát nagy lóversenyen szekeret akart hajtani; de az el
lenfél ügyessége által abból kivettetvén földre esett; most 
markával tartóztatta fel a szekeret. Erre mindenkit bámu
lat fogott el. Probusnak seregében a gothok ellen vezetett 
háborúja‘j alkalmával nagy éhség támadt. Mivel több éle
lemkészlet nem volt, a katonák fellázadtak és Probust 
megölték. Neki estek a többi fejedelmeknek is; de Tiridát 
egy maga ellentállott és senkit sem eresztett be Licinius 
sátorába; e sátorban volt maga Tiridát is.

Az alatt Carus jutott fiaival Carinus- és Numerianus- 
sal a kormányra. Ez mihelyt összegyűltek a sergek, meg
támadta a perzsa királyt — és mint győztes tért vissza 
Rómába. De Árdásir sok támogató népet hív segítségül, 
elveszi még Dádsgásztán7) pusztáját is ég az Euphrát mind

1) Náhádáguthiun, bátorkodás, vitézkedés, daliás tett.
2) Jóslata.
3) Küzdhely, harcztér.
4) Cleostrat.
5) Cera; ezt és az előbbi Cleostrat nevet, az örmény másolók 

ferdítették el.
G) L. Zonarást, Vopiscust, Zosimust, Sinesiust.

7) Dádsgásztán alatt Arabiát kell érteni. Dádsig az örmény
ben gyorsat, sebeset jelent. Dádsgásztán általános neve (nomen ge- 
nericum) azon tartományoknak, melyeket az ókorban a nomádok 
elfoglaltak (Arabia, Phoenicia és régi Törökország.)
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két partján újra megtámadja a római sergeket. Carust Ri- 
non-ban megöli.1) Carinus is, ki Komák2) ellen ment a 
pusztába (Komákkal volt Tiridát is), sergeivel együtt meg
öletett, a megmaradtak pedig megfutamtattak. De Tiridát lova 
megsebesült és így előre nem mehetett; azért elveszi fegy
verét, lova szerszámát és úszva átkel a széles és mély Euph- 
ráton seregeihez; itt volt Licinius is. Ugyanazon napokban 
öletett meg Numerianus is Traciában; utána a trónon 
Diocletián következett; korának eseményeit Agathangelos 
teszi előtted nyilvánossá.

80.

Gergely és fiai születése és életének rövid leírása Ardithes 3) 
püspök levele után, mely hákrodsáni Márk remetének kéré

sére íratott.

Egy Purtár nevű perzsa férfiú, ki nem tartozott a 
a kicsinyek és jelentéktelenek közé, elhagyván országát a 
kámirok4) vidékére jő és innen Caesareába megy. Itt a 
hívők közül, Euthalius nevű nagyalgónak’) Szófia nevű 
nővérét veszi nőül, azután nejével együtt vissza akar térni 
Persiába; de sógora6) utána megy és rábeszélése által 
szándékától visszatartóztatja. Ott történt Világosítónknak 
születése ég véletlenül — a gyermek számára dajkát is 
találtak. Azonban a gyász-eset7) után Euthalius magához 
vevén nővérét, ennek férjét és a fiút — visszatér Cappa-

1) Vopiscus, Eutropius és más római történelemirók azt mond
ják, hogy a Tigris mellett villám ölte meg.

2) Gornág vagy Komák örmény hadvezér volt, ki sergével 
a perzsák segítségére sietett.

3) Árdithesről Agathangelos is tesz említést.
4) Cappadociát és lakóit az örmények Gámirkhnak nevezék 

el, Jáfetnek Gomer nevű fiáról, kitől azok eredetöket vették.
5) Miédzádur, gazdag, nagy urat játszó, nagyúr.
6) A szövegben ániér van, mi após-t jelent; de elébb Szófiát 

Chorenei Euthálius nővérének nevezé (khujr), azért fordítottam az 
»ániér «-t sógor szóval.

7) A gyász-eset alatt Anák házának kiirtását kell érteni, mi 
a haldokló Choszrov rendeletéből történt.
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dociába. Mind ezt, miként eszem mondja,1) az isteni előre
látás munkálja üdvösségünk útjáért; de ha nem, akkor 
milyen reménykedéssel szöktették el a ,páhláv‘ gyermeket a 
római hatalom elől és nevelték fel őtet a krisztusi hitben.

Midőn a fiú férfikorra jutott, Dávid hivő embernek 
Mária nevű leányát vette el nőül. Három év alatt két 
fiú gyermekük született, ekkor önkényt váltak el egymástól. 
Mária kisebb fiával nőzárdába ment és fátyolt öltött ma
gára;2) innen fia3) — mihelyt férfiúvá nőtt — Nikomachus 
nevű remetéhez ment, ki a pusztába küldé. Az idősebb fiú4) 
nevelőinél maradt; úgy élt, mint világi ember és meg
nősült. Atyjuk Gergely, Tiridáthoz ment, hogy atyja tar
tozását megfizesse, vagy — hogy a kellő igazat mondjam 
— hogy a papság és az apostolsággal járó vértanúság tisztjét 
teljesítse — országunkért.

De a csodálatraméltó atyának gyermekei is bámulan- 
dók ; mert sem az nem kereste fel fiait, midőn Tiridáthoz ment, 
sem ezek nem mentek hozzája, (lehet, hogy féltek az üldözéstől).

Nem büszkélkedtek atyjuknak papi méltóságával, sem 
hírnevével. Ezért Gergely sem maradt tovább Caesará
ban, hanem sietve Szebászte városába ment és hozzá látott 
a tanítás anyagának gyűjtéséhez. Addig míg ő oly sok 
napot töltött Caesariában, fiai, kik csak a véghetetlen- és 
elenyészhetlenre vigyáztak, nem vették észre, hogy atyjuk 
mit szándékol. Ők nem jártak tiszteltetés után, de azért 
tisztelet követte őket; ezt mondja Agathangelos is neked.

81.

Arról, hogy honnan és miként eredt a Mámigonián nemzetség.

Árdásir, a Szászán fia halálakor a perzsa trónt fiára 
Sáp orra hagyta. Ennek napjaiban jött Örményországba

x) A mint én hiszem.
2) Apáczává lett.
*) Aristaces; az örményben Arisdáges, Résdáges.
4) Verthánes.
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a Mámigonián nemzetség őse éjszak-keletről, egy nemes 
és híres, az éjszaki országok elsejéből: Dsenkhből,*) mely 
országról így beszél a hagyomány: Árdásir halálának évé
ben Árpog Dsenpágur-nak2) — mi az ő nyelvükön királyi 
megtiszteltetés, czím — két testvére volt, egyiket Peltok- és 
a másikat Mámkunnak nevezték; mindkettő nagy satrapa 
volt. Minthogy Peltok Mámkun ellen árulkodott, a dsenok 
királya Árpog megparancsolá, hogy Mámkunt öljék meg. 
Mámkun ezt megtudja, azért nem jelenik meg a királyi 
meghívásra, hanem kíséretével együtt Árdásir-, a perzsák 
királyához szalad. Árpog követek által kérte ezt, hogy adja ki a 
menekültet; de mert Árdásir ügyet sem vetett a követe
lőkre, a dsenok királya őtet haddal támadja meg. Ekkor 
azonban hirtelen meghal Árdásir és Sapor jutott a trónra.

Sapor Mámkunt nem szolgáltatta ugyan urának kezé
hez, de nem engedte meg, hogy a külföldi ezután is az 
árják országában lakozzék, azért egész kíséretével helytar
tójához Örményországba küldötte; a dsenok királyának 
pedig követek útján ezt mondja: »Ne vedd nehéz névén, 
hogy Mámkunt kezeidbe nem szolgáltathattam; mert atyám 
a nap világosságára esküdött meg, hogy őt ki nem adja; de 
hogy téged megnyugtassalak, kiűztem őtet birodalmúmból 
a föld véghatárára, nyugatra és ez reája nézve egyjelen- 
tésű a halállal; ezért — hiszem — hogy közöttünk nem 
kerül a dolog háborúra. Mondják, hogy a föld felszínén 
lakók közül a dsenok nemzete a legbékeszeretőbb; azért 
én reményiem, hogy velem békét kötsz és ez által meg
mutatod azt, hogy valóban békeszerető és életkimélő a 
dsenok népe.«

J) Dsenkh (Dsáhen, Dsenászdán, Cshinumácshin, Khina, Csina). 
E névből és ezen ország leírásából, melylyel Chorenei Földiratában 
és más örmény íróknál találkozunk, következtetni lehet azt, hogy 
itt Csináról van szó. — Vártán örmény történelemiró azt mondja, 
hogy Dsenkh nem Csinkh (Csina), hanem egy kaukázi családnév 
Derbent határában.

ճ) Ferheng Sciuuri perzsa nagy szótára szerint a csinai nyelv
ben a faghfur szó oly czime a királyoknak, mint a rómaiaknál a 
Caesar, vagy a tatároknál a khán.

12
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Bámulandó ez az ország, mely minden gyümölcsben 
bővelkedik és szép növényekkel ékeskedik; gazdag sáfrány
nyal1) és selyemmel, van nagymennyiségű zergéje, csoda
állata2) és úgy nevezett szamárhoz hasonló vadkecskéje ; az 
ottani közönséges ételek, mondják, nálunk drágák,3) és csak 
keveseknek lennének ínyökre a fáczánok, hattyúk és más 
ilyenek. Mondják, hogy az országnagyok annyi gyémánt
tal 4) és gyöngy gyei bírnak, hogy azoknak szerét-számát nem 
ismerik; legdrágább ruháink és ritka öltözeteink, náluk 
közönséges ruházat.5) Ennyit a dsenok országáról.I!)

Mámkun akaratlan jövetele országunkba összeesett Tiri- 
dát megérkezésével; a menekült nem tért vissza a perzsák 
seregéhez, hanem egész kíséretével hozzája ment nagy ajándé
kokkal. Tiridát elfogadta ötét, — de nem vette fel kíséretébe 
akkor, midőn a perzsák ellen háborúval indult; neki és hozzá
tartozóinak élelmet és lakóhelyet adott, de időnként in- 
nen-oda telepítette le őket.

82.
Tiridát uralkodásának vitézkedő tettei megtéréséig.

Minthogy a történelem igaztalan kortudomány nélkül, 
azért pontos nyomozás után úgy találtam, hogy Tiridát, 
Diocletián harmadik évében jutott kormányra. Nagy se
reggel jött ide, ՛) Midőn Caesareába érkezett a satrapák 
nagy száma ment elejébe. Országunkba érve megtalálja 
Odá-t, ki az ő Choszrovituchd nővérét nevelte és kincseit8)

!) Khérkhmáved: gazdag sáfrány nyal. — Neve, valamint a finom 
sáfrány keletről származott hozzánk; arabul és perzsául záfárán, 
törökül: záfrán. Akad. szót. V. köt. 665 1.

ճ) Valószínű, hogy a ,csodaállat՛ alatt az elefántot érti.
3) Keresettek.
4) Drágakő.
5) Mi csak itt-ott létezik, vagy fordul elő, mit kevesen viselnek. 
ti) L. a derék Chorenei nevezetes Földiratát,
7) Anii Sámuel örmény kortudós azt mondja, hogy némelyek 

Tiridát trónraléptét I liocletián első, mások kilenczedik évére teszik. 
fc) Az örményben : kándz; török és perzsa nyelven kends,

arabul kenz.
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egy erődben nagy kitartással őrizte; mert Oda igaz, eltűrő, 
önmegtartóztató és okos férfiú volt; habár az Istenről szóló 
igazságot nem ismerte, mégis tudta a bálványok hamissá
gát. Nevendéke : Choszrovituchd olyan szerény leány volt, 
mint egy apácza') és nem beszélt sokat, mint más asszonyok.

Tiridát Odá-t Örményországban miniszteri rangra՜) 
emeli és háládatosan tiszteli; de különös kegyet mutatott 
emtestvére3) a Mántáguni Ártávászt iránt, mivel ez volt 
az ő szerencséjének és az atyai hatalomhoz való jutásának 
oka; ezért az ő kezébe teszi le az örmény sergek feletti fővezér- 
séget. Az ő kedvéért tette ennek rokonát Dádsádot Ásocz tar
tomány satrapjává. Ez volt, ki idővel apósát Ártávásztot és 
ez által a királyt értesítette, hogy Gergely Anáknak fia, és 
azután elbeszélt Gergely fiairól úgy, miként ő Caesareában 
tartózkodásakor értesült. A vitéz Tiridát rövid idő alatt 
sokszor kelt harczra előbb Örményországban, azután Per- 
siában és győzelmet vívott személyiségével.4) Egy alka
lommal az ó-kor Elehananját5) is felülmúlta, midőn lándsáját 
egyenlő számú6) sebesült védelmére tartotta. Másszor a per
zsa leventék tették próbára az óriás erejét és fegyverzetének szi
lárdságát. Sok sebbel elborított lovát nyillövéseikkel földre 
terítették; leesett a király is; de felugrik és gyalog harczol 
az ellenséggel, kik közül sokat vert le; azután elvette azok 
egyikének lovát és reá ült derekasan. Egy harmadik ízben 
— szándékosan gyalog — egy elefánt csoportot vert vissza 
fegyverével. Ilyen vitézi tettekkel mulatta magát Persia- és 
Assyriában; innen átment Ktesiphonba.

i) Valószínű, hogy Odá és neveltje, kik Caesareában (Cappa
docia) tartózkodtak, itt megismerkedtek a kereszténység tanaival.

ճ) Az örményben Հազարապետ házárábéd, mi ma közmunka 
és gazdasági minisztert jelent.

3) Tájégorti զայեկորդի a- dajka fia, emtestvér.
4) Erejével, vitézségével.
5) Dávid hőseinek egyike. Királyok II. könyve, 23. r. 24. Kró

nika I. könyve II. rész 11 v. »Ez (Dávid hőseinek egyike) fölemelte 
dárdáját, 300-at megsebesítve egy ízben« (Ipse levavit hastam suam 
super trecentos vulneratos una vice).

G) Épen annyi (háromszáz).
12*
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8з-
Tiridát megnősül Askennel és Constantin Maximinával. 

Constantin megtérése.

Tiridát országába jővén, Szémpád tábornokot, a Pá- 
kárád atyját elküldi, hogy a fiatal Áskent, Áskátár1) leányát 
hozza el neki feleségül; ez a szűz termetre nézve mivel 
sem volt kisebb a királynál. Tiridát megparancsolja, hogy 
írják be Arsacidának, öltöztessék bíborba és koronát tegyenek 
fel neki, hogy a király arájává legyen. Ettől született Chosz- 
rov nevű fia, ki termetre nem hasonlított a szülőkhöz.

Ugyanazon napokban volt Diocletián leánya, Maximi- 
nának menyegzője Nicomediában; Constantius római csá
szár fiához, Constantin Caesarhoz {կեսար trónörökös), ki 
nem Maximianus leányától, hanem Ilona nevű ágyastól2) 
született, — ment férjhez. Ez a Constantin — menyegzője 
alatt — Tiridát királyunkkal barátságot kötött. Constan
tius helyébe, ki nem sok év múlva meghalt, Diocletián utódul 
Constantini, annak fiát, — kit ő maga örökbe fogadott — 
küldötte.

Ez a trónra lépte előtt, még mint Caesar a harczban 
legyőzetvén, nagy szomorúsággal feküdt le; azonban álmá
ban az egen csillagokból kereszt tűnt fel neki; körülette 
irat, mely mondá: »Ezzel fogsz győzni.« Ezután hadi 
jellé 3) tette a keresztet és elől vitette a háborúkban: és 
győzött. De később felesége Maximina, a Diocletián leánya 
által ösztökélve üldözést támasztott az egyház ellen úgy,

') Áskátár, mint sokan hiszik, az alánok királya volt.
2) Lübker (23 0 1.) ezt mondja: »Constantius noch als Caesar 

trennte sich auf Diocletians Wunsch von seiner Gemahlin Helena, 
der Mutter des groszen Constantin und heirathete Maximians Toch
ter Theodora.«

Midőn Constantin imperatorrá lett, anyját Helénát magához 
vette és augusta és imperatrix czímmel illette.

3) A szövegben sziknon van, mi azonos a latin signum-mal; 
az örmény is használja e latin szót, habár van a mondott fogalom 
kifejezésére alkalmas szavunk: nésán, tros, troság.
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hogy sokan szenvedtek alatta vértanúhalált. Azonban vak
merőségéért ’) egész teste poklosságba2) esett: eléktelenült. 
Mivel sem a javas kuluzslók,3) sem a márzi4) orvosok nem 
tudták meggyógyítani, Tiridátnak meghagyta, hogy Persia- 
és Indiából küldjön hozzája kuruzslókat; de ezek sem nyújtottak 
neki segítséget. Ekkor nehány pogány pap, a küruzslók ta
nácsára azt javalta neki, hogy ölessen le sok gyermeket 
a medencze felett és azok meleg vérében fürödjen meg, 
mert meg fog egészségesedni. De a gyermekek sírása és 
az anyák jajveszékelése könyörület- és emberszeretetre in
dították úgy, hogy többre tartotta azoknak szabadulását a 
magáénál. Ezért viszonzást is nyert Istentől; mert álmá
ban az apostol azt jelentette neki, hogy a római püspök: 
Szilveszter, ki úgy kerülte ki az ő üldözéseit, hogy a 
Szorákton5) hegyre futott, — életadó fürdőben fogja őt meg
tisztítani. Miután ez őtet megtanította, hivő lett.11) Ennek 
következtében Isten a zsarnokokat tekintete elől mind 
eltávolította, miként erre röviden megtanít téged Aga- 
thangelos.

Hántkénuthiun: esztelen merészség.
2) Elefánt örményül phigh; neves i rönk azonban ezen rút 

betegséget (latinul elephantia, vagy morbus elephantiacus) nem phi- 
ghágán, hanem elephántágán poroduthiunnak nevezi. Phéghi morthi 
némán khosz: az elefánt bőrét belepő hártyához hasonló kosz. A 
magyar kosz azonos az örmény khosz-szal.

3) Az örmény szövegben árioghágán (áriolágán) alakra és jelen
tésre megegyezik a latin hariolus, ariolus jós, javas szóval. Itt az 
áriolágán jelző felesleg, miután a jelzett szóval (gáchárkh) egyjelentésű.

4) Márisgeán=Marsicus. Marsi, orum népség Latiumban ; isme
retesek, mint varázslók és kígyóra olvasók.

Marsi, IVLocqöch alte Völkerschaft sabellischen Stammes (Ног. 
epod. 17,28) in Mittelitalien rings um den Lacus Fucius (j. Lago 
di Celano oder Capistrano) herum zwischen den Flüssen Liris (j. 
Pescara) und Aternus (j. Garigliano). Die Marsen waren sehr 
tapfer, zugleich aber bekannt als Kenner der heilkräftigen Kräuter 
ihrer Berge und als Schlangenzähmer. Lübker, Reallexicon 619 1.

5) Soracte, jetzt Monte di St. Oreste, Berg in Etrurien, östlich 
in der Nähe des Tiberis. Lübker, 948 Seite.

6) a császár.
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84.
A szelgunok megöletése- a dseni Nam kun által.

Míg a perzsák királya a harczoktól nyugodott és Tiri- 
dát Rómába ment szent Constantáihoz, Sapor talált időt 
tervekre és rosszat forralt országunk ellen. Egész éjszakot 
rábírta, hogy Örményországra rohanjon; meghatározta az 
időt is, hogy mikor fog jönni ő maga az árjákkal a másik 

Ennek szavaitól elcsábítva a szelgunok nemzet
ségének feje, Szélug, megöli saját apósát, az Ámáduni ház
ból eredt Ódát, a ki a király nővérének, Choszrovituchdnak 
nevelője volt. De azalatt visszaérkezett nyugatról Tiridát, 
a nagy, meghall mindent, és megtudja, hogy Sapor a ha
tározott időre el nem jött. Azért Tiridát az éj szakiak ellen indul; 
a szelgunok nemzetségének feje pedig az Oghágán-nak (Ogá- 
gán)x) nevezett erődben erősítette meg magát ; ide mene- 
kedtek a Szim nevű hegy lakói is, kik ellent állva a király
nak nyugtalanítják az országot és a hegy közelségében 
senkinek sem engedik meg a szántást-vetést.2) Most a 
király így szól a Háik-ház satrapjaihoz: »Annak adom, a 
ki hozzám hozza a szelgunok főnökét, örökös urodalmúl a 
szelgunok falvait, birtokait és felették minden hatalmat.« A 
,dseni' Mámkun vállalkozott erre.

Midőn a király az álvánok vidékén át éjszak ellen 
ment, Mámkun egész kíséretével Dáron tájára húzódott 
és úgy viselkedett, mintha a királytól elpártolt volna; Innen 
alattomban gyalogosokat küld a szelgunok fejéhez azon 
tudósítással, hogy a király hadmenete az álvánok vidékére 
vonult. »Nagy veszély fenyegeti — mondják a hírnökök 
— Tiridátot, a királyt; azért is ment az álvánok vidékére, 
hogy a hegyaljai összes lakók ellen harczoljon. Ránk nézve 
tehát kedvező az idő ravaszkodásra és hiszem, hogy akara
tunkat eredményhez juttatjuk; azért elhatároztam magamat, 
hogy veled szövetkezem azon méltatlanságok miatt, melye

x) Osgán, Olágán, Olgán: Duruperán tartományban.
2) Munkálkodást.

oldalról.
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két a király részéről el kell tűrnöm.« Ennek megörült 
ugyan a szélgunok főnöke és be is fogadja esküvel erősített 
szövetségébe; de az erődbe addig be nem bocsátja, míg 
meg nem látja, vájjon megtartja-e az esküjét, az egyesülés 
hívségét. Erre Mámkun mindenkép igyekszik a pártütő 
iránt barátságot mutatni, és oly hívséges volt hozzája, 
mint egy igazán őszinte frigyes. Erre kényén engedte 
meg neki a ki- és bejárást az erdőbe. Ennyi bizalom 
után bizonyos napon rábeszéli a szélgunok nemzetségének 
fejét, hogy az erődből menjen ki és vad állatokat vadász- 
szón. Vadászat közben nyilat lő honalja közepébe és földre 
teríti a pártütőt. Most embereivel az erőd kapujához siet 
és a menedékvárt elfoglalja, a benne volt férfiakat pedig meg
bilincseli. Aztán eltökélte, hogy a szélgunok nemzetségét 
láb alól elteszi: mindnyájokat megölette; de közülök kettő a 
dzophok') tartományába futott el. Mámkun azonnal értesí
tette a királyt. Tiridát örömtelve okmányt irt számára 
és őtet tette az elpártolt helyébe satrapnak; ezen satra- 
piát pedig nevéről nevezé el Mámkuniánnak. De megparan
csolta, hogy az életben maradt szélgunokat ne bántsa.

85.

Tiridát vitézkedése az álvánok elleni harczban, melyben a 
básziliuspk királyát ketté vágta.

Tiridát király örményeivel leszáll a kárkárok ՜) völgyébe, 
hol az éj szakiak 4 hadi homlokvonalával találkozik. Mihelyt 
összeütközött a két sereg, azonnal ketté vágja az ellenséges tö
meget óriásszerű rohanással. Nem tudom kezeinek ügyességét

’) Dzoph Negyedik-Örményország tartománya, mely Strabo, 
Ptolemaeus, Procopius és másoknál Sofene, Sofanene, Trofanini név 
alatt fordul elő. Lásd régi Örményország földrajzát.

2) E fejezetben Alvania (álvánok) alatt Udi tartományt kell 
érteni, mely ekkor az álvánok kezében volt. A kárkárok örmény 
nemzetiség, mely Udi tartományban lakott. Udi tartomány a kár
károk völgyének is (tásd kárkárátz) neveztetett.

;!) A sciták, a kiket a görögök és latinok szármátáknak nevezték.
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kifejezni, azt sem mondhatom meg, hogy mennyi harezost te
rített földre, kik úgy henteregtek, mint a hogy hánykolódnak a 
halak a föld felszínén, midőn szerencsés halász a hallal telt 
hálót kiüríti. A mint ezt a básziliusok fejedelme meglátja, 
a királyhoz közeledik, elővesz a lófegyverzetből egy húrból 
készült és bőrrel bevarrt kötelet és azt ügyes kézzel reá veti. 
A bal vállon a vastag húst, és a jobb oldalon a honalját 
találja; mert Tiridát épen felemelte volt karját, hogy kard
jával ráüssön valakire; maga sodronyvérttel volt fedve, me
lyen át nyilak át nem hathattak. Mivel։) kezével az óriást 
meg nem ingathatta, lova nyakára vetette magát; de nem 
tudta a lovat oly hamar sarkalni, mint a mily gyorsan 
nyúlt az óriás balkezével a kötél után és ezt hatalmas erő
vel magához rántja; azután rácsap kétélű kardjával és nem
csak a férfiút vágja ketté, hanem a kötéllel együtt a ló 
fejét is.

Midőn a sergek látták, hogy hős királyukat ez a rettene
tes kar ketté vágta — futásnak eredtek. Tiridát őket üldözve 
egész a hunnok2) országáig űzi.

Habár az ő seregei is nem kis vereséget szenvedtek 
és nagyjai közül is sokan elestek, 
az összes örmények főparancsnoka Mántáguni Artávászt is — 
mégis Tiridát, az atyák szokása szerint — csak túszokat 
vesz és visszatér.3) Azután az alkalmat felhasználja, össze
hívja egész éjszakot, nagy sergeket szed, azokat egyesíti és 
Persiába megy Ártásir fia, Sapor ellen. Övéi közül négyet

ezek között volt

J) a básziliusok királya.
2) A hunnok az éjszaki szármáták egy nemzetsége; ezeknek 

egyik része lakott ázsiai Sarmatiában; ezekkel határosak voltak a 
kazárok, massageták és a básziliusok; másik része lakott európai 
Sarmatiában a Meotis-tó mellett. Mechithár, Szótár 307 lap.

3) Zenobio Clag (örmény történelemiró), il quale fu presente 
a questa battaglia, non la dice seguita nella pianura de’ Carcaresi, 
ma a Daron; e la serive piu particolareggiato di qui. II P. Ingi- 
gian crede, e a ragione, seguite in quel tempo due battaglie: la 
prima, da solo Zenobio deseritta, data nell’ Udi con perdita de’ 
nemid; la seconda recata in iscorcio dal nostro, nella provincia di 
Daron. Monaci Arm. Storia, pag. 251.
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hadvezérnek választ ki: Mihrán-t, az ibériaiak helytartóját, 
kiben bízott, mert ez Krisztus hitét vallotta; Pákárád parancs
nokot; Mánádsirt, a résdunok nemzetségének fejét és Vá- 
hán-t, az ámáduniak főnökét. De most előbb szólok Mihrán 
megtéréséről és az ibériaiak országáról.

86.

Arról, hogy miként lett boldog Nune1) az ibériaiak megtéré
sének oka.

Egy Nune nevű nő, ki Ripszima2) elszéledt szent társ
nőinek egyike volt, elmenekült és Iberia fővárosába : Médz- 
chitába3) érkezett. Ez a vezeklő nő az égtől nyert kegyelem 
által sok beteget meggyógyított, kiváltkép Mihrán-, az 
ibériaiak kormányzójának feleségét. Most azt kérdi tőle 
Mihrán: »Minő erő által teszed ezen csodákat?« Felelet: 
»Krisztus evángeliomának hirdetése által.« Különben az 
üdvirat igéit ő maga is tetszéssel hallgatta és a hallottakat 
magasztalással beszélte el satrapjainak. Ekkor vett tudo
mást azon csodákról, melyek Örményországban a királyon 
és a satrapákon történtek, és hírt boldog Nune társnőiről. 
Csodálkozva beszélte el ezeket boldog Nunének, ki neki 
mindezekről részletes oktatást adott.4) Azon napokban Mih
rán vadászatra ment és eltévedt a hegyszorosok között; nem 
szemei borultak el, hanem az idő volt borult e szavak 
szerint: »Szavával hívja a ködöt«5) vagy »A sötétséget 
hajnallá változtatja és a napot éjre fordítja.«5) Ilyen

1) Vagy Nuni; a georgiaiak (ibériaiak) ezt Nino-nak nevezik.
2) E római szűznek, ki Örményországba menekült és Tiridát alatt 

szenvedett vértanúságot, történetét hosszasan elbeszéli Agathangelos.
3) Médzchit (Czéchitha, Mezkita, Ptolemaeusnál Mestleta, Aga- 

ziásnál Mechista) a mai Tiflis közelében feküdt, most rom; helyén 
Czeketa nevű örmény szerzetes zárda áll; az ötödi': század közé
péig a georgiai királyok, később a georgiai patriarkhák székhelye.

4) A keresztény tanítás minden ágazatáról.
6) »Fölemeled-e szódat a felhőben? (Mennydöröghetsz-e szólit- 

hatod-e az esőt?« Jób, 38. r. 34 v.
6) Ámosz látnok, 5 rész, 8 v.
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homály vette körül Mihránt, mely ötét az örök világos
ságra alkalmásította; mert megijedvén eszébe jutott az, mit 
Tiridátról hallott, ki midőn vadászatra akart menni, az Úr 
ütlegeitől lepetett meg; azt hitte, hogy most vele is ez 
fog történni. Nagy félelemtől elfogódva az ég kiderűléseért 
és békés visszatérésért könyörgött és megígérte, hogy Nune 
Istenét fogja imádni. Megnyerte azt, a mit kért és ő ígé
retét teljesítette is.

Boldog Nune megbízható férfiakat kért és küldött 
szent Gergelyhez. Ezek megkérdezték, hogy mit tegyen 
ezután az ő parancsából, mert az ibériaiak készséggel el
fogadták az evángeliom tanítását. Azt a parancsot kapja, 
hogy rontsa le a bálványokat — mert így tett ő is — 
és állítsa fel a kereszt drága jelvényét azon napig, midőn 
az Ur vezetésükre pásztort adand. Nune azonnal felfor
dította a dörgő') Árámázt-nak2) szobrát, mely a városon 
kívül, a rohanó folyó3) túlsó partján állott. Ezt, mely a vá
rosból látszott, szokták ők minden virradatkor a házakróll) 
imádni; de ha valaki áldozni akart, átkelt a folyón és a 
bálványtemplom előtt áldozott. Azonban a város satrap- 
jai Nune ellen ezen szavakkal keltek ki: »Mit imádunk mi az 
istenek helyett ?« Ez volt a válasz: »Krisztus keresztjének 
jelét.« Ezt el is készítették és a város keleti oldalán fel is 
állították. A szép halmot, hol a kereszt fel volt állítva, 
a várostól csak egy kis folyó választotta el; mindnyájan 
a lakosok imádták azt reggelenként szokott módon házaik 
fedeléről. De midőn a halomra mentek és nézték a nem 
mesterül bárdolt fatörzsöket, legtöbben megvetették azt és 
így szólották: »Ilyen fával tele van minden erdő«, azután ott 
hagyták és eltávoztak. A jóságos Isten azonban látta meg
botránkozásukat az égből; azért felhő-oszlopot küldött és a

4 Jupiternek, a mennykövek mesés istenének jelzője.
2) Arámázt — Zeus, Jupiter tonans. — Jupiter bolygót imád

ták az ázsiaiak, ezt a bolygót az örmények ,Arámázt’-nak nevezték. 
:!) Kur, vagy Cirus.
') Fölmentek lapos fedelű házaikra és a szobor felé fordultak.



— 187 —

hegy megtelt a legkellemesebb illattal s a zsoltáréneklők 
karának hangjai édes hármoniát alkottak; azután feltűnt 
egy világosság, melynek idomja alak- és nagyságra olyan 
volt, mint ez a fakereszt, fölötte pedig 12 csillag fénylett. 
Mindnyájan hittek az igaz Istenben és imádták azt; mos
tantól kezdve e kereszt csodateljes gyógyításokat eszközölt.

Boldog Nune elment innen, hogy az ibériaiak többi 
kerületeit is megtanítsa; azok szép nyelvén beszélt. Fény 
és bőség nélkül járt elidegenedve a világtól és attól, mi 
abban van; vagy hogy még igazabb módon szóljak: ő, 
ki a kereszthez tartozott és az életet a halálhoz vezető 
gyakorlatnak tekintette, szavával az Isten Igéjét vallotta 
és míg más vérével, ő készséges akaratával koronáztatott 
meg. Ez, kit én hitkövetnőnek merek nevezni, az eván- 
geliomot hirdette a glárgoktól,]) az alánok- és a káspiak 
kapójától a mászkutok2) határáig, a mint erre megtanít 
tégedet Agathangelos. De innen visszatérek annak elbe
széléséhez, hogy miként rontott be Tiridát Persiába.

87.
Sapor legyőzetése, ki kénytelenül hódúit meg Nagy Con- 
stantinnak. Tiridát elfoglalja Ekbátánát; rokonainak megér

kezése. Ezen időre esik a megváltás iájának feltalálása.

Habár Tiridát kivíta volt a győzelmet; de mert serege 
veszteséget szenvedett és sok satrap esett el, félt egyedül 
magára Sapor ellen harczra kelni, míg meg nem érkezik 
az Assyriába betört római sereg zöme. Sáp օրէ megszalaszt- 
ván visszatértekor az egész országot elpusztította; mert Tiri
dát az övéivel és azon sergekkel, melyek vele voltak, a 
perzsa birodalom éjszaki tájait egy évig nyomorgatta. 
Akkor jött hozzája vérrokona Gámszár, Berozámád első
szülött fia. Ez a Berozámád az a gyermek, kit a Káren-

*) Glárk a kukárok tartományának egyik kerülete Nagy-Ör
ményországban, Iberia határán.

2) Mászkhuthk (Mázguthkh) közönséges neve Ázstár chán, 
Ázsder chán (Astrakán).
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Páhláv nemzetségnek Árdásir által történt kiirtásakor, Purz 
futással mentett meg. Midőn ifjúkorra jutott, Árdásir őtet 
atyja méltóságába és a hadsereg feletti parancsnokságba 
helyezte, hogy a vad népek ellen harczoljon, a mikor is 
ez Árdásirt csalárdul a bárbárok kezébe akarta szolgáltatni. 
De mivel rettenthetlen férfiú volt, csodálatosan vezette a 
harczot. Legyőzvén a Vézérg ') Kágán-t,2) a legyőzött leányát 
adja neki feleségül; ennek még más nejei is voltak Árdásir 
rokonai közül és sok gyermekei; megerősödött és ezeket a 
tájakat uralma alatt tartotta. Habár Árdásir előtt tiszteletben 
állott, mégis Berozámád ezt nem akarta tekintetbe venni. 
Árdásir halála után nem vetette magát alá a volt király fiá
nak Sapornak, de sőt több ütközetben legyőzte azt. Sapor 
barátai méreg által vetettek véget életének.

Azon időtájban élt még egy más Vézérg Kágán, ki 
Gámszár, a Berozámád fiához ellenséges volt. Gámszárnak 
nehezére esett két hatalmas, de ellenségeskedő király között 
lakni kiváltkép azért, hogy testvérei nem egyesültek vele; 
miért is összes háznépével és kíséretével Tiridát királyunk
hoz jött, testvérei ellenben Saporhoz mentek. Ez a Gám
szár, ki atyja oldala mellett rettenthetlen bátorsággal har- 
czolt, egy roham alkalmával, mit ő intézett, karddal fején 
ütést kapott: levágták koponya-csontjának egy részét. Gyógy
szerekkel begyógyult ugyan, de a fejtető gömbölyűsége 
hiányos maradt; ezért neveztetett Gámszárnak.:i) Tiridát, 
ki ura lett a hét falas második Ekbatanának,4) itt hely
tartót hagy, visszatér Örményorságba, magával hozza Gám-

M A perzsa vezurg vagy büzürg szóból; jelentése : nagy, föl-
séges, úri.

ճ) Kágán a régi török királyoknak czime; Tartana fejedelme 
is kágán volt. Chágán szármát nyelven fejedelmet, királyt jelent.

3) Gámszár perzsa szó: megcsonkított (lyukas) főt jelent. Kám 
vagy kém (hiányos, csonka, nem teljes, fogyatkozott) és sár, ser 
(fej) perzsa szavakból.

4) Ekbatana, melynek jelentése: »halál testvére,« most Hamadan. 
Némelyek azt mondják, hogy Media fővárosát, miután azt újra fel
építették, nevezték második Ekbatanának.
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szárt is mindenestül. — Sapor pedig esdve kérte legyőző
jét Constantini, hogy lépjen egyezségre és kössön vele örö
kös békét; Szent Constantin ezt megtette, azután anyját 
Helénát Jeruzsálembe küldé a drága kereszt fölkeresése 
végett, ki csakugyan fel is találta a megváltás fáját az öt 
szeggel együtt.

88.

Licinius elíogatása; az udvar áttétele Rómából; Konstanti
nápoly építése.

Mihelyt Isten minden hatalmast eltávolított Constan
tin tekintete elől, ez Liciniust magas méltóságra emelte; 
mostoha nővérét adta neki nőül, felékesítette bíborral és 
császári koronával, a második méltóságra emelte fel és 
egész Kelet fölé királylyá tette. De a mint a hebreusoknál 
az isteni szó lehetetlennek tartja a gonoszság megtérését, 
az történt, evvel is. Valamint lehetetlen a párducz foltos 
bőrét, az aethiopiai barna színét: úgy nem lehet az istentelen 
ember természetét sem megváltoztatni.l) Ugyanis a hívő
vel2) szemben hitetlennek és jótevőjével szemben lázadónak 
mutatta magát. Az egyház ellen üldözést és Constantin 
ellen titkon cselsző vényt támasztott; rosszul bánt azokkal, 
kik hatalma alatt állottak, ez a kéj vadász, fehér szakálú, fes
tett hajú vén útálság. Nagy szorultságban tartotta felesé
gét is ennek vonzalmáért a boldog Glaphyra iránt, ki 
ezért szent Básziliust, a pontusi Ámásia püspökét is megölte.

De mivel a csel napfényre jött és ő jól tudta, hogy 
Constantin ezt nem fogja hallgatással elnézni, serget gyüj-

Második Ekbatana (Távrezs, Távriz, törökül Thevriz) Nagy- 
Örményország Aterbádágán tartományának Váruzsán kerületében fe
küdt. »Kándzág Ádérbádágáni«-nak is neveztetett; ezt később egy 
perzsa sáh elfoglalván, székvárosává tette, miért »Kándzág sáhász- 
dán« (sáhászdán örmény szó: királyi, vagy szabad város) nevezetet 
nyert. Utolsó neve Távrezs. (Tá, e i véredz, 
szavakból : ez a bosszú tárgy).

1) »Ha elváltoztathatja bőrét a szerecsen, vagy tarkaságát a 
párducz . .« Jeremiás jöv. 13. rész, 23 v.

2) Keresztény.

Հ /1 վրէժ örményդա
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tölt, hogy ezt haddal támadja meg. Mivel Tiridát királyunk 
barátsága Licinius iránt meghidegült, ez azt is ellenségének 
tekintette; mert jól tudta, hogy az igaz előtt az istentelen 
gyűlöletes. Midőn a győztes Constantin elérkezett, Isten ke
zeibe adta Liciniust; öreg sógorának megkímélte ugyan éle
tét, de vasbilincsekben Galliába viteti és a bányákba vetteti, 
hogy ott Istenhez — ki ellen vétkezett — imádnozzék; hátha 
irgalmas lesz iránta.։) Constantin meg akarta mutatni, hogy 
neki és fiainak csak egy birodalmuk van és ez a római; 
azért kormányzásának 20-ik évét Nicomedia városában 
ülte meg. Ő az üldözés negyedik évétől a békesség 13-ik 
évéig uralkodott. Ezt az ünnepet még ma nap is megüli 
a birodalom.

De Constantin nem tartotta szükségesnek, hogy Ró
mába visszatérjen, hanem Byzantba ment és itt állította 
fel székhelyét, egy álomlátományban kapott parancs sze
rint. О itt fényes épületeket emelt és a várost ötszörte megna
gyobbította ; mert itt nem voltak nagy egyénektől alapított 
szép emlékek, hanem csak kisebbszerű dolgok; ilyen volt az is, 
mit a hóditó macedoni Sándor a maga emlékére épített, midőn 
Darius ellen fegyverkezett és »Stratégiainak nevezte ezt, mi
vel e helyen készült hadra. Utána Severus római császár ezt 
a helyet megújította és meleg fürdőket épített ott, hol 
oszlop állott, melyen e titokszerű felírás: »Nap« volt, mi 
trak nyelven Zeuxippont tesz; ezt a nevet megtartották a 
fürdők is. Ez épített még egy színházat is az állatviadalok 
és színészek számára és egy be nem végzett lóversenytért. 
Constantin sokfélekép ékesítette e várost és Uj-Rómának 
nevezé, de a világ annak Constantin városa nevet adott. (Kon
stantinápoly, Constantinapolis). Még azt is mondják, hogy 
Rómából titkon ide hozott egy képfaragászati művet: az 
úgynevezett Palládiumota) és azt a fórumon egy általa fel-

*) Bibliai kifejezés. Jónás I. r. 6.
ճ) Παλλάόίον. Ein altes Schnitzbild der Stadtschirmerin Pal

las, als Unterphand der öffentlichen Wohlfahrt aufbewahrt in der 
Rechten einen erhobenen Speer, in der Linken Spindel und Rocken 
oder einen Schild (Symbole kriegerischer Vertheidigung u. friedli
cher, Wohlstand fördernder Thätigkeit). Lübker, Seite 730.
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állított oszlopra tette; de ez előttem hihetetlen, bármikép 
is gondolkozzanak mások.

89.

Arius, az eretnektanitó ; a zsinat, mely érette Nicaeában tar
tatott. A csudák, melyek Gergelyen mutatkoztak.

Ezen időtájban lépett fel alexandriai Arius, ki azt a 
gonosz istentelenséget tanította, hogy a Fiú az Atyá
val nem egyenlő, nem az Atya természete- és lényegéből 
való és az Atyától nem született öröktől fogva; hanem, 
különböző teremtmény, kisebb és hogy idő múlva alkotta
tott. Ez az istentelen Arius, érdeme szerint, az árnyékszé
ken pusztult el. — Miatta adott ki Constantin császár pa
rancsot, hogy a bithyniai NicaeábanJ) sok püspök gyűljön 
össze. Összegyűltek Szent-Szilveszter rendeletére a többek 
közül Róma városából Vitus és Vincze főpapok, Alexan
drából Sándor, Antiochiából Euszták, Jeruzsálemből Mákár, 
Konstantinápolyból Sándor püspök.

Ekkor érkezett meg Constantin császár levele Tiridát 
királyunkhoz, hogy Szent-Gergelylyel együtt menjen el a 
zsinatra. Tiridát erre nem vállalkozhatott; mert meghal
lotta, hogy Sapor egyesült az indok királyával és Kelet Ká- 
gánjával s hogy ezen se rgek egyik vezére Niérsze, ki 9 évig 
uralkodott, a másik a vitéz Ormizd, ki már három évig 
bírta az uralmat; — aztán tartott tőle, hogy Sapor, pogány 
szokás szerint, a szövetséget megsérti, azért nem hagyta 
magára az országot. Gergely sem vette rá magát, hogy 
elmenjen, nehogy a zsinaton nagy megtiszteltetésben ré
szesüljön »hitvalló« híréért; mert így nevezték őtet élénk 
vágya- és nagy buzgalmáért. De maguk helyett képviselőül 
Árisztáczestճ) küldik egy irattal, mely mindkettejük igazi 
vallástételét foglalta magában. Ez útközben épen akkor

J) 318-ban Kr. u.
2) Világosító-Gergely fia, kinek neve a zsinat aktái közt is

megvan.
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találkozott nagy Leontiussal,') midőn ez Gergelyt, a hittu
dós Gergelyճ) atyját keresztelte; mihelyt kiszállott a vízből, 
körülötte világosság fénylett, mit a sokaságból csak a ke
resztelő Leontius, a mi Árisztáczeszünk, Euthalius Edes- 
sából, Jakab Medzbinből3) és János a perzsák püspöke — 
látott, kik ugyanazon úton mentek a zsinatra.

go.
Arisztáezesz visszatérése Nicaeából; rokonainak megtérése.

Kamiban tett építmények.

Arisztáezesz elmegy a nagy Leontiussal és elérkezik 
Nicaeába, a hol háromszáztizennyolez atya volt összegyűlve 
az ,arianus-‘ok eloszlatása végett, kik ezeket átok alá vetet
ték és az egyház közösségéből kizárták; a császár pedig 
a bányákba számkivetette őket. Arisztáezesz visszatért a 
zsinatról a hiteles hitvallással és húsz fejezet egyházi ká
nonnal és atyjával meg a királylyal Válársábád4) városában 
találkozott. Az ennek örülő Szt-Gergely a zsinat kánon
jaihoz még hozzátett nehány rövid czikket nyájának további 
ellátása végett.5)

։) Cappadocia-Caesareának hírneves püspöke, ki az örmények 
apostolát: Világositó-Szt-Gergelyt püspökké szentelte.

ճ) Ez Cappadocia tartomány Nazianzus városában született, 
miért ,Názianzi‘ Gergelynek is neveztetett; előbb püspök volt Na- 
zianzusban, később konstantinápolyi patriarkha; élt Nagy Theo
dosius idejében.

3) Nisibi (Medzbin, Mesopotamiában) Szent-Jakab, Szent-Ger
gely atyúl nénjének fia.

4) E korszakban ezen város, mely Ararát tartományban a 
Khászách folyó mellett fekszik, volt az örmény királyok székhelye. 
Itt szállott le az Atya egyszülött Fia, Világositó Szent-Gergelynek 
szeme láttára; miért is a hely, a hol az örmény egyház számára 
templom épült
nek (az Egyszülött leszállása) neveztetett. Most Válársábád rom és 
olyan csak mint egy falú.

5) Gli Armeni hanno nell’ Uffizio tuttora il simbolo dei con
cilio niceno con giunta dell’ Illuminatore loro. Quanto ai canoni 
da lui aggiunti a quelli del Sinodo, nulla si sa di certo; credesi 
sian quelli da sant’ Isacco stabiliti о spiegati, i quali trovansi 
nella Collezione de’ Canoni. Monaci Arm. Storia, pag. 26З.

շի՚նեցաւ մայրն եկեղեցեաց Հայաստս/նեայց Ecsmiádzin-ուր
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Akkortájban keresztelte meg rokonát Gámszárt Övéi- 
* vei együtt a nagy Gergely. A király emelte ki őtet a víz

ből és neki — mint hű rokonának és atyafiának adja örök
ségül Ártásesz nagy mezővárosát, mely most Trászkáná- 
gérd-nek neveztetik és Sirág megyét. Gámszár a keresz
telés után csak még 7 napig élt, azután elhalt. De a ki
rály, Tiridát megvigasztalja Gámszár fiainak fejét Ársávirt; 
ezt teszi atyja helyébe, nemzetségét az ő nevéről nevezi 
el1) és a satrapák rendjébe^) emeli. Ezekhez még más aján
dékokat ad, adja Eruánt városát és ennek vidékét a nagy 
völgy végéig;3) csakhogy Ársávir törölje ki leikéből a Báh- 
láv-nak nevezett honföld emlékét és hitét sérthetetlenül 
tartsa meg. Ársávir fölötte kedvelt vidékét, mely Jérász- 
cháczornak neveztetett, saját nevéről Ársárunik-nak nevezé. 
íme elmondottam a két — párthus és Báhláv — törzs4) 
eljövetelének okait.

Ezen időtájban végezte be Tiridát, Kárni5) erőd épí
tését, melyet vassal és ólommal egymáshoz illesztett fara
gott márványból és legkeményebb kőből épített. Itt épített 
Choszrovituchd nővére tiszteletére — oszlopokkal, csoda
szép képekkel és fönséges faragványokkal ékített nyárilakot 
is, és reá íratta emlékét görög betűkkel.

De Szent-Gergely visszatér ugyanazon hegyek közé'') 
és azután személyesen senki sem látta többé — haláláig.

91.
Gergely és Árisztáczes halála. Miért neveztetik a hegy1) 

Máni barlangjának.
Tiridát uralkodásának tizenhetedik évében emelkedett 

— a mint találtam — Szent-Tadé apostol székére a mi
*) Ársáruni.
2) Rangi osztály.
3) Az Araxes völgyét, mely Jéráscháczornak neveztetik.
4) A párthusokról a II. k. 2, 3 és 68 fejezetei és a Báhlá- 

vokról a 28, 70, 73 és 80 fejezetei szólanak.
6) Kárni, Nagy-Örményország Sziunikh tartományában feküdt 

Eriván közelében; most falu.
6) L. a következő fejezetet.
7) melyről e fejezetben van szó 13
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Gergely elődünk ') és az evángeliom szerint szülőnk.ճ) Mi
után egész Örményországot megvilágosította az istenis
meret világosságával, — a bálványozás sötétségét szétosz
latta s minden tájat püspökökkel és tanítókkal betöltött — 
Gergely, ki a hegyeket, a magányt, a nyugodt szelleméle
tet szerette, hogy zavartalanul Istennel foglalkozzék, helyet
teséül saját fiát Árisztáczeszt hagyta, ő pedig Táránághi 3) 
tartomány Máni hegy odrában élt.

Most elmondom, hogy miért neveztetik e hegy Máni 
barlangjának. Ugyanis egy Máni nevű asszony, ki Szent- 
Ripszima társnőihez tartozott — mint Nune, az ibériaiak 
tanítónője is — nem sietett társnőit követni és hozzánk 
jönni, — mivel tudta, hogy minden hely Istené — hanem 
azon hegy kőszikla odrában lakott; innen neveztetett el a 
hegy Máni barlangjának; ezen barlang odrában lakott 
később szent Gergely is.

Habár itt tartózkodott,4) időről-időre mégis elétünt, kö
rüljárt az országban és megerősítette a hitben tanítványait. 
De azon idő óta, hogy fia Árisztáczes visszatért a nicaeai 
zsinatról, nyilvánosan többé senki sem látta Szent-Gergelyt. 
Papságának kezdetétől (vagyis Tiridát kormányzásának tizen
hetedik évétől negyvenhatodik évéig) harmincz évig nyilvá
nosan sehol sem mutatkozott.

Utána fia Árisztáczes következett hét évig, az az Tiri
dát negyvenhetedik kormányzási évétől egész annak ötven- 
harmadik évéig; ebben az évben szenvedett Árisztáczes 
vértanúságot. Ez tulajdonkép — mint mondják5) — szellemi

1) Elődjének nevezi Gergelyt, mert maga e mű derék írója 
is püspök volt.

2) Dzcnogh, generator.
3) E tartományban (Kiepertnél Derxene) az Euphráttól keletre 

fekszik Szébuh hegy (Kiepertnél Abusz), mely Máni barlangjának is 
neveztetik, mivel Szent-Ripszima társa Máni itt tartózkodott.

4) Világositó-Szent-Gergely.
5) »Az Isten beszéde áthatóbb minden kétélű kardnál. . .« 

Szent Pál apostol levele a zsidókhoz, IV r. 12. v.
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fegyver volt; miért az igazságtalanok és gonoszok ellen
ségnek tekintették. Ezért várakozott az úgynevezett Negye- 
dik-Örményország kormányzóságának élén állott Archelaus 
is, kit Árisztáczesz megfeddett, alkalmas napra; találkozott 
is vele Dzop kerületben és az úton karddal — megölte, 
azután futva elmenekült ciliciai Taurusba. Tanítványai a 
boldogultnak testét elvették és Éker kerületbe vitték, hogy 
azt saját mezővárosában Thil-ben eltemessék. Utána kö
vetkezett a székén bátyja Verthánesz, Tiridát ötvennegyedik 
évétől kezdve.

Miután Szent-Gergely Máni barlangban sok évig lá
tatlanul élt, a halál az angyalok sorába helyezte át. Ne
hány nyáj-őr, kik őtet halva találták, azon helyen temették 
el, anélkül hogy tudták volna ki volt. Illő volt, hogy le
gyenek olyanok, kik Üdvözítőnk születésének voltak hív 
tanúi — tanítványa elsorolásának temetői.') Sok évig vol
tak földi maradványai elrejtve, mint Mózesé az ó-korban ;... 
ez az isteni Gondviselés akaratából talán azért történt így, 
nehogy az újon megtért idegen népeknél az, az imádás 
tárgyát képezze. De miután ezen tájak hite gyökeret vert 
és megszilárdult, sok idő múlva valami Kárnig (Bárány) 
nevű szerzetes előtt kinyilvánultak2) Szent-Gergely ereklyéi, 
ki azokat elhozta és Tortán3) faluban eltemette.

Gergely — és ez mindenki előtt ismeretes — a pár- 
thus nemzet-bői, Páhláv tartományból, az Arsacida uralkodó
ház szureni ágához tartozó Ánák nevű atyától származott, 
úgy tűnt fel országunk keleti táján, mint eredet a szellemi 
nap sugaraiból, mint a szellemi nap megismerhető sugara, 
mint szabadító a bálványozás mély gonoszságától, mint 
igazi jóság, mint az ördögök előzője, mint a boldogság 
és szellemi épülés szerzője, mint az Úr házába ültetett 
isteni pálma, mely Istenünk tornáczában virít. Ilyen és

J) A kik temetnek.
2) Azt, hogy mikor történt ez a nyilvánítás, pontosan nem 

lehet tudni: az örmény legenda azt mondja, hogy a szentnek ha
lála után őt év múlva.

3) Tánárághi kerületben.
13*
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ennyi nép által sokasított meg minket aggkorában és az 
ő szellemi gazdagságával töltött el az Isten dicsőségére és 
dicséretére.

92.
Tiridát király halála és a róla szóló siralmas panaszok.

A szent, nagy, második hős-, megvilágosításunk híres
neves eszközlőjérői, Krisztus óta élt minden király közt az 
egyetlen igazi királyról szólván fönséges szavakkal kell ezt 
hirdetnem; mert arról beszélek, ki együtt munkálkodott és 
ki kalauzunk és világosodásunk szerzőjével։) egyenlő volt. 
Tetszett a Szt-Léleknek Világosítónkat a hitvallói és ezen 
felül az apostoli méltósággal kitüntetni; de ezektől elte
kintve, a király vele szóban és tettben egyenlő volt. 
Azonban én itt a király jelességeiről beszélek. Az Istenről 
való elmélkedésben és a szigorú életben mindkettő egyező 
volt; de a rábeszélő és késztető erőt kifejtő kegyelemből 
több jutott a királynak; mert egyetlenegy hit-érdeklő mun
kát sem mulasztott el. Ezért nevezem őtet megváltásunk 
első útjának és második atyjának. De mivel most a törté
nelmi előadásnak és nem a dicsbeszédnek van ideje, azért 
sorban általmegyek arra, a mi Tiridátra vonatkozik — 
annál is inkább, mivel ezen könyvem az egyes történelem- 
irók és nem kizárólag csak saját elbeszélésem szerint ál
líttatott össze.

Ez Krisztus hitére térése után minden erénynyel ékes
kedvén mindig szaporított szót és tettet Krisztusért; in
tette és rábeszélte a nagy satrapákat és a népsokaságot, 
hogy legyenek igazi keresztények és cselekedjenek úgy, 
hogy minden tettök hitet valljon.

Szólani akarok nemzetem kőszivűsége- és negédessé
géről, mely kezdettől fogva ma napig is tart; nem fogad
ják el a jót és ellenkeznek az igazsággal; veleszületett büszke
ségük és önfejűségüknél fogva a keresztény vallás terjesztésére

1) Szent-Gergelylyel.
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czélzó királyi akaratnak ellenszegülnek, de teljesítik a nők 
és ágyasok kívánságát. És mivel a király ezt el nem tűr
hette, letette a földi koronát, hogy elnyerhesse a mennyeit; 
azután gyorsan Krisztus egyik szent remetéjének helyérex) 
vonult és ott élt mint hegylakó.

Szégyen fog el, midőn e helyütt — az igazat mondva 
— szólanom kell nemzetem igazságtalansága-, gonoszsá
gáról és könyekre méltó nagyon siralmas tetteiről. — 
Hozzája ՜) küldenek és megígérik, hogy ha megtartja az 
uralmat, alkalmazkódnak akaratához. De a szent rá nem 
áll; azért italt nyújtanak neki úgy mint hajdan az athenaeiek 
Szokrátesnek bürköt adtak, vagy — az én mondásom sze
rint — a felbőszült zsidók epével vegyített italt3) Iste
nünknek. Ezen tettükkel kiöltük az áj tatosság legragyogóbb 
sugarát, mely nekik fény lett.

Ezért szólok keseregve az enyéimről, mint Pál az 
övéiről és Krisztus keresztjének ellenségeiről; de nem a 
magam szavait mondom, hanem a Szent-Lélek beszédét idé
zem:4) Rossz és törvényt sértő nép; nép, mely nem ül
tetett szivébe jót, és melynek lelke nem hitt meg Istennek. ՛') 
Arám férfiai, meddig lesztek keményszivűek ? Miért szere
titek a múlandóságot és az istentelenséget ? Nem tudjátok-e, 
hogy az Isten az ő szentéit megdicsőitette ? Isten nem 
hallgatand meg, ha hozzája fogtok felkiáltani. Haragotok
ban vétkeztetek és ágyaitokban nem bánkódtatok; mert ti 
az igazságtalanság áldozatát áldoztátok és az Úrban bízó
kat megvetettétek; azért annak hurkára fogtok kerülni, kit 
el nem ismertetek; a prédát, melyet elragadtatok, tőletek 
elzsákmányolja és ugyanazon kelepczébe fogtok esni. De 
az ő lelke örvendezni fog az Úrban és örül szabadulásá-

*) Máni helyére, a Szébuh hegy barlangjába.
2) A királyhoz.
3) A gazdag örmény nyelvben az ,ital‘ kifejezésére három 

szó van: árpumén արբոսՈi, émbéli էոՈզԱլի és chémélé խմհ/ //. Jelen 
esetben klasszikus Írónk a két első szót használta.

4) A zsoltárok- és prófétákból átvett helyek.
5) Meghinni valakinek — bízni benne.



— 198

nak és egészen magától fogva mondani: »Uram! ki ha
sonló hozzád.«

Miután ez valóban így van, vigasztalódjunk saját ve
szedelmünk felett; mert ha ezt tették a zöld fával, mondja 
Krisztus, mi fog történni a szárazzal ? Ha ez a sorsa az 
Isten szentelnek, kik Istenért a trónról alázták le magukat, 
akkor mi a mi szavunk Istenhez azon veszedelmekért, 
melyeket készítettetek azok számára, kiknek birtoka veszély 
és szegénység? Még kevés szót mondok! Ki gondoskodott 
közületek szükségletünkről ? Minő kéréseket intéztetek a taní
tókhoz, minő szavát a vigasztalás- és buzdításnak ? Ki vala 
közületek utunkban gyám ólunk és megjövetelünkkor ki adott 
nyugvást? Ki készített számunkra házat vagy szállást? A 
többit elhagyom; mert a gonosz nyelveket, a hiú kérke
déssel és féktelen csacskasággal párosult tudatlanságot nem 
korlátoztátok, hanem mivel tudomány iránti gyűlöleteteket 
esztelenségükhez tárgyul adtátok, a babyloni kemenczénél 
is jobban felhevitettétek Őket.

Miért is mindenki önmagának papja és szolgája — mint 
az írás mondja. Valamint most is vannak sokan, kik isteni 
dolgokról szólanak a nélkül, hogy azok jelentését értenék ; 
beszélnek, de nem a Szent-Lélek akarata szerint, hanem 
külső szellem l) szerint; ezért beszédeik az eszesek előtt a bá
mulat és rémület tárgyai; mert csak fecseg az olyan, ki míg 
Istenről és isteni dolgokról szól, gondolatai más egyébre 
vannak irányozva; nem ügyel arra, mit beszél, se nem 
beszél csendesen, mint a hogy taníttatott. ") Nem azért, 
hogy valaki kinn szavukat hallhassa, hanem emberi dicsért 
megsiketitő hangon szólanak az emberek füleibe. Bőbeszé
dűségük árja úgy foly, mint forrásból, mondja az öregek 
egyike, és boszontják az iszákosokat a piaczokon. Ki az, 
ha esze van, ki ezek felett ne keseregne? A ki ezekre 
nem boszankodik, akkor — mondom — még n oszolj a őket, 
hogy cselekedeteikben állhatatoskódjanak. Nem szabad К rísz-

') A világ szelleme. 
ճ) A szentirásból.
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tussal mondanom, hogy büntetésben részesülnek az ártat
lan Ábel vérétől kezdve Zakhariás ') véréig, mely a templom 
és oltár között omlott ki.

Itt azonban szavaimat bevégzem, mert beleuntam a
De a szent Tiridátról szólóholtak füleibe beszélni 

történet való-igaz. És a midőn megitatták vele a halálos 
mérget, a kegyelem világosságának sugaraitól fosztották 
meg magokat. Ötvenhat évig kormányzott.

A második könyvnek, mely Nagy-Örményország történelmének folytatásá
ról szól — vége.

Örmény patriarkha, ki Ághthámárban lakott és Oszdán városá
ban szenvedett vértanúságot Krisztusért. Ághthámár erősített hely
ség és sziget az Ághthámár (Ván) taván. Itt lakik Örményország 
négy patriarkháinak egyike. Oszdán, Örményország, Vászpurágán 
tartományában a péznuni tenger mellett feküdt.
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HARMADIK KÖNYV.

Hazánk történelmének vége.

I.

Տճճ

^ * jvíincs országunkról szóló régiségisménk; ') az idő 
^ ՝ rövidsége miatt pedig a görögökét egészen át

nem futhatom ; ezenkívül Diodor ճ) munkái sincse
nek kezemnél, hogy azokra irányozván tekinte
temet, átmehetnék az egészen úgy, hogy iratom
ban semmit, mi fontos, szükséges és feljegyzésre 
méltó, el ne mellőznék. A mennyit azonban igye
kezetem és az emlékezetességek lehetségesítet-

=3)

i) Annál több munka áll most rendelkezésünk alatt, melyek 
mind Örményország régészetét tárgyalják; ezek között a legbecse
sebb az általam is használt azon ritka mű, melyet Indsidseán Lu
kács tudós mechithárista atya irt (»Szédorákruthiun hin Hájászdá- 
néájtz, Venedig. 1822«).

ճ) Diodoros Jióőiooot; mit dem Beinamen Siculus, ο Ζικελιώτης 
aus Agyrim auf Sicilien, lebte unter Julius Cäsar und Augustus. . . 
In einem geordneten Ueberblick wollte er das bereits gewonnene 
historische Wissen zu einer Universalgeschichte zusammenstellen. 
Mit Benutzung der Hülfsmittel, die Rom ihm bot, verfaszte er die 
βψλίοηΰη Ιστορική in 40 Büchern. Lübker, Seite 267.

14
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tek, Nagy Sándortól szent Tiridát haláláig igazsághíven 
beszéltem el a hajdani és távoli idők eseményeit. 
Azért ne hibáztass, és ne gáncsolj engemet; mert azt, 
mi időmben vagy én előttem kevéssel elébb történt, hibát
lanul beszéltem el neked a harmadik könyvben, mely szent 
Tiridáttól egészen az Arsacida nemzetségnek a tróntól és 
szent Gergely utódainak a papságtól való eltávoztatásáig 
terjedő eseményeket tárgyalja; én ezen történelemben egy
szerű nyelvet használok, nehogy az olvasó a pompás irály által 
meglepessék, hanem inkább szavaim igazsága után .áhítozva 
gyakran és gyönyörrel olvassa hazánk történelmét.

2.
Eset, mely Tiridát halála után a nagy Vertháneszt és htirom

satrapiát ért.

Tiridát halálának idejében érkezett a nagy Verthánesz 
Szent-János kápolnájához, melyet atyja Dáronban építtetett. 
Itt a hegy-lakók, a satrapák késztetésére, ') lest vetettek neki 
és meg akarták ölni; de láthatatlan kéz által megakadályoz
tattak és leverettek úgy, mint Elisäus idejében az ókorban, 
vagy Krisztus Urunk idejében a zsidók, — azért épen, sérte- 
tetlenül ment által Eréghiátz kerület Thil mezővárosába, 
a hol fivére Résztáczesznek sírja volt. Itt sirt az örmények or
szága felett, hol a fejetlenség alatt a satrapák, egyik a má
sik ellen fegyverkezve, egymást juttatták tönkre. Ennek 
következtében e három satrap-ház: a Péznunich, Mánává- 
zián és Օրէս ni egymást Ölve pusztította. ")

]) Mintegy kétezer ember, kik a régi pogány bálványozást 
és szokást titkon megtartották, összegyűlt itt azon elhatározott 
szándékkal, hogy Istennek ezen szent főpapját megölje; erre ösz
tönözte őket a házasságtörő királyné is, ki ellensége volt a szent
nek. Bizanti Fáuszt, Örményország történelme, III. к 3 fejezet.

2) Erős harczot folytatott egymás ellen a Mánávázián-ház feje
delme és az Ortunok feje; sok ember esett — mondhatni ok nél
kül — áldozatul; azért Choszrov, a király és Verthánesz patriarkha 
Albián püspököt küldették hozzá]ok, hogy ez Őket kibékítse; de
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3·
Szent Gergely megöletése a barbárok által.

Nagy állhatatossággal szerzett boldog Tiridát elégté
telt a hit- és jó erkölcsöknek, különösen azoknál, kik orszá
gának távolabb levő vidékein laktak. Azért az éjszak
keleti tájak helytartói és a távol fekvő Phájdágáránnak l) 
nevezett város elöljárósága eljöttek és így szólották a király
hoz: » Ha egyenes úton hitre akarod serkenteni ezen tája
kat, küldj nekiek püspököt szent Gergely utódaiból; mert 
ilyent kívánnak nagy vágyakodással; mi bizonyosan tudjuk, 
hogy Gergely ünnepelt neveért az ő véréből származottat 
is tisztelni fogják és mindent megtesznek parancs szerint.« 
Erre ráállott boldog Tiridát és püspökül a fiatal Gergelyt, 
Verthánesznek idősebb fiát adja nekik. Előbb — tekintve 
az ifjú korának teljtelenségét — ingadozott; de mert látta nagy 
lelkét és meggondolván azt, hogy Salamon tizenkét éves 
korában uralkodott Izrael felett՜') — nagy bizalommal, az Ar- 
sacida nemzetségből való Szánátruggal együtt elküldötte.

Elérkezvén ott kitűnő, jó példa lett, mivel ősei erényei
vel ékeskedett; a szüzességben atyái felett állott és a szi
gorban olyan volt, mint egy király. Azonban, midőn Tiridát 
halálának hírét vették, Szánádrugnak és más csalfa Alvani- 
ából való férfiak cseleskedésére a barbárok T a boldogat 
lovaikkal letiporván, megölik a Vádnián rónán,4) a Kás- 
pi-nak nevezett tenger közelében. Szerpapjai elvették testét, 
kis Sziunikhba5) vitték és Ám árász mezővárosban elte-
ezek nemcsak nem hallgattak reá, hanem gúnyszavakkal illették és 
a háborút dühösen folytatták egymás ellen; most a király egy szo
morú és fájdalmas tettet tényez; Vátse hadvezérét küldi ellenok, ki 
Őket legyőzi és megsemmisíti. Bizanti Fáuszt, 111. k. 4. fejezet.

') Nagy-Örményország tizenöt tartományának egyike, hason
nevű fővárossal, mit némelyek Tiflisnek neveznek.

*) Királyok III. k, 111. r. 12.
3) Bizanti Fáuszt szerint (III. k. 5. fej.) Ibéria és Alvania ne

veztetett a massageták tartományának.
4) »Fgy vad lovat vettek elő és az ifjú Gergelyt a ló farká

hoz kötötték erősen, azután a nagy, éjszaki tenger partján, táboru
kon kívül Vádnián völgyébe űzték.« Bizanti Fáuszt, 111. k. 6. fej.

6) Tartomány.

V.

14*
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mették — Szánádrug felteszi a koronát, Phájdágárán vá
rosát elfoglalja és elhatározta, hogy idegen sergekkel egész 
Örményország felett uralkodik.

4·

Págur fejedelem kilépése az örmények szövetségéből; a s at vá
pák szándéka Choszrov-ot akarja királylyá tenni

A szent történelem mondja, hogy a zsidó népnek a 
bírák után, a fejetlenség és zavargás idejében, nem volt 
királya, hanem mindenki tetszése szerint cselekedett: ez az 
állapot állott be országunkban is. Ugyanis boldog Tiridát 
halála után Págur, a nagy fejedelem, ki Áldznik fejedelmé
nek is neveztetett, mihelyt látta, hogy Szánádrug Phájdá- 
gáránban uralomra jutott, ő maga is hasonlóra törekedett.

Habár nem lehetett király, mert nem volt Arsacida, 
mégis független akart lenni; ezért kivált az örmények szövet
ségéből és a perzsák királyának Ormizdnek nyújtott kezet. 'i 
Erre Örményország satrapjai szivükben a dolgot jól meg
fontolva, a nagy Verthánesznél összegyűltek és két igen te
kintélyes fejedelmet, Már-t, Dzop2) fejedelmét és Kák-ot, 
Ásdiánk fejedelmét a fővárosba küldték el Constantin fia-, 
Constantius császárhoz ajándékkal és ezen levéllel:

5·

Az örmények levelének másolata.

Verthánesz patriarkhától, a vele levő püspököktől és 
Nagy-Örményország minden sat apjától urunk Constantius- 
nak, legfelségesebb Caesarunknak üdvözlet.

Emlékezzél meg atyád Constantinnak királyunkkal, 
Tiridáttal kötött és esküvel fogadott frigyére és ne engedd 
országodat az istentelen perzsáknak martalékul, hanem se
gíts rajtunk sergekkel, hogy a trónra Choszrov-ot, Tiridát

՝) Ormizddel szövetkezett.
ճ) Negyedik-Örményország satrapiája,
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fiát ültethessük; mert az Isten tégedet nemcsak Európa, 
hanem minden szárazulat urává rendelt és hatalmad fé
lelme elterjed a föld végéig ; mi pedig Istentől neked 
a tieidhez több meg több birodalmat kérünk. Élj egészséggel!

Constantius ebbe beléegyezett és Antiochust, palotája 
igazgatóját küldi el egy hatalmas sereggel, a bíborral, ko
ronával és egy következő tartalmú levéllel:

Constantius levele.

Augustus-Constantius korlátlan császártól, a nagy 
Verthánesznek és minden honfitársának üdvözlet!

Egy segély-serget és azt a parancsot küldöttem nektek, 
hogy Choszrov-ot, Tiridát királyotoknak fiát tegyétek kirá
lyotokká, hogy így a jó rend helyreállása után nekem ő- 
szinteséggel szolgáljatok. Éljetek egészséggel!

6.

Antiochus eljövetele és tettei.

Antiochus megérkezése után Choszrovot ültette a trónra 
és visszahelyezte a négy tábornokot a sergek fővezérségébe, 
kiket Tiridát még éltében, gyám atyja, a Mántáguni Ártá- 
vázt halála után, ki főparancsnok és egész Örményország 
hadvezére volt — nevezett volt ki. Az első Pákárád lovag, 
a nyugati sereg vezére lett; a második, Mihrán, az ibéria
iak kormányzója és a kukárok !) herczege, az éjszaki sereg 
parancsnokává tétetett; a harmadik, Váhán, az Amádunok 
főnöke, a keleti sereg vezérségét kapta; a negyedik Má- 
nádsir,1 2) a Résdunok főnöke, a déli sereg vezéri méltóságát 
nyerte. Antiochus elosztotta és átadta nekik sergeiket; Má- 
nádsirt a déli és a ciliciai se rgekkel Assyria- és Mesopo- 
tamiába küldötte; Váhánt pedig, az Ámádunok főnökét a

1) A kukárok Nagy-Örményország lakói voltak, tartományuk 
Ibériával volt határos. Sára, Ármáisz nevű fiától vették eredetüket. 
L. Chorenei, I. к. 12 fej. 33 lap.

2) A perzsában Menucehr,
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keleti hadtesttel és a galataiak hadállományával Aterbádá- 
gán vidékére kiddé, hogy a perzsák királyával szemben őrt 
álljanak.

A kicsiny és szikár Choszrov királyt, ki különben sem 
volt harczi alak, hátrahagyta, — Mihránt ellenben és 
Pákárádot sergeikkel együtt magához vevén az összes görög 
sergekkel Szánádrug ellen megy. Ez Phájdágárán várost 
perzsa hadnéppel megtöltvén ő maga az álvánok satrapjai- 
val sietve Sapor királyhoz menekült el. Antiochus látván 
azt, hogy vonakodnak békében meghódolni, megparancsolja, 
hogy az elpártoltak hatalmát semmisítsék meg erővel; ő 
maga összegyűjti az adót és elmegy a császárhoz.

7·

Mánádsir vétkezése a nagy Jakab ellen és ennek halála.

Miután Mánádsir Örményország déli hadtestével és a 
ciliciai sergekkel Assyria vidékére ment, megütközött Pá- 
gur fejedelemmel; tönkre teszi, sergeit pedig és a segítsé
gére jött perzsákat megfutamtatja. Págur fiát Hésá-t fogolylyá 
teszi és megbilincselve Choszrovhoz küldi; a hatalma alatt 
levő tartományt könyörtelenül kardra ítéli, még pedig nem
csak a harczosokat, hanem a falusi köznépet is; sokat elfog 
Medzbin környékéről; ezek között volt a nagy Jakab püs
pök nyolcz szerpapja is. Jakab sietve Mánádsir után megy 
és azt tanácsolja neki, hogy a köznép közül elfogottakat, 
kik egészen ártatlanok, bocsássa szabadon; de Mánádsir, 
ki a király rendeletére hivatkozott, ezt megtagadta.

Most Jakab a királyhoz ment; mire még dühösebbé 
lett Mánádsir és a vidék lakásainak késztetésére a nyolcz 
szerpapot, kik bilincsekben voltak, a tengerbe vetteti. E hír 
hallatára nagy Jakab lakóhelyére visszatért boszonkodva 
úgy, mint a hogy távozott volt el Mózes Fáraó tekintete 
elől; azután felment egy hegyre,1) a honnan az egész kör-

։) Enczákiárs-Enczákiszár vagy Gábudog (ma Gábudgog) hegy, 
mely Nagy-Örményország Vaszburágán tartománynak Résdunok kerü
letében van.



nyék látszott és megátkozta Mánádsirt és kerületét.1) Ezen 
átok után Istennek büntetése nem késedezett. Miként He
rodes, úgy Mánádsir is különféle fái dal mák között halt el; 
a vizgazdag tájék termékenysége sós talajjá változott; az 
ég felettük, az írás szerint, olyan lett, mint az érezճ) és a 
felháborodott tenger ՛') kiöntött a térségekre. E hírre nagy 
V erthánesz és a bosszús Choszrov király megparancsolják, 
hogy a foglyokat bocsássák szabadon, ama férfiút pedig 
kérjék meg megbánással, hogy Isten fordítsa el haragját. 
Erre Jakab kiköltözött e világról ugyan; de Mánádsir utóda 
és fia1) igazi megbánással, bő könnyekkel és fohászkodás
sal, az ő közbenjárására maga és a tájék számára orvoslást 
nyert.
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8.

A kis 5) Choszrov uralkodása; a székhely megváltoztatása és 
egy puszta beültetése.

Ormizd, a perzsa király uralkodásának második és 
Constantius császár nyolezadik évében, ennek segítségével 
lépett Choszrov trónra. Atyja sok, de ő semmi nevezetes

') Ó (Jakab) elment és kíséretével a vas- és olomaknák he
gyére ment a Résdunokhoz. A magas hegy szétvált és láthatók
ká lettek azon vidékek, melyek ,Enczákiársz։ (Enczákiszár) név alatt 
ismeretesek. Midőn a hegy lábánál volt, nagyon megszomjűzött, 
mert már nehány nap óta mit sem éldelt. Azért imádságában Isten
hez fordult, azután térdét meghajtotta és fejét földre tette ... és 
forrás fakadt, melyből ő maga és kísérete is ivott. Bizanti Pauszt, 
111. k. io fej. — A forrásnak a nép Jakab-forrás nevezetet adott.

ճ) »/\z ég, mely fölötted van, rézzé lesz...« Mózes, V. к Deu
teronomium. 28 г. 23. V.

л) A Ván-tó. Az örmények a Ván tavát (így is: Ághthámár 
tava, a tóban levő Ághthámár sziget nevéről) tengernek nevezik. 
Լ. I. к. 11 fej. (29 lap) jegyzetét.

4) Kinek neve Zu rá.
5) Bizanti Fáuszt (III. k. 3, fejezet) e fejedelmet nem kis Chosz

rov-, hanem Godág Choszrovnak nevezi; a perzsában Cotah vagy 
Kiuteh kicsinyt, kurtát, rövidet jelent.
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tettet nem cselekedett; a tőle elvett tájak visszahódításaért 
még fegyvert sem fogott azon hadjárat óta, melyet görög 
sergekkel viselt; hanem engedte, hogy a perzsa király 
kénye szerint cselekedjen ; békét köt vele és meg van tel
jesen elégedve avval, ha a megmaradt terület felett ural
kodhatok; mialatt nemes gondolatokkal nem is foglalkozott. 
Habár kis termetű volt, de még sem volt oly kicsiny, mint 
macedóniai Sándor, kinek termete csak három singnyi ma
gas volt, mégis szellemével annyit munkált. Amaz 4 vitéz
ség és jó emlékkel mit sem törődve, madár2) és más álla
tok vadászatában gyönyörködve töltötte idejét; ez okból 
az Ázád13) folyóhoz közel egy pusztát ültet be, mely még 
mai napság is az ő nevéről neveztetik.4)

A székhelyt is átteszi ezen puszta egyik halmára, a 
hol árnyékos palotát épített volt, mely perzsa nyelven 
Tuin-nak5) neveztetik, mi halmot jelent. Ugyanis akkor a 
napot útjában Ares61 kísérte ; miért megromlott, meleg, büsz- 
hödt szelek fújtak; ezt Ásdisád lakói tovább ki nem áll
hatták, azért örömest beleegyeztek a székhely áthelyezé
sébe.

x) Choszrov.
2) Pirók.
3) Ázád örmény szó: szabad, ’ελεύθεροι. Ázád, Nagy-Örmény- 

ország, Ararát tartománynak folyója; ered Sziunikh ban, elhalad 
Tűin város mellett és Azdisát (Artaxata) mellett beszakad a Je- 
rászch-ba (Araxes). L. II. k. 4 fej. 5 jegyzetét.

4) Choszrovágiérd jelentése: Choszrov műve, építménye (eretta 
da Choszrov), melyről részletesen szól Bizanti Fáuszt (III. k. 8. fejez.)

5) Tűin (Tuvin, Tevin, Dovin) Artaxatától éjszakra; e várost 
adó-mentessé (oszdán ázád i hárgátz) és menhelylyé (menedék, me
nedékhely, asylum, khághákh ábászdáni) tette, miért e város kerü
letével együtt Oszdán Tévnoh-nak is neveztetett. Földrengés és há
borúk elpusztították; most falu.

Λ régi perzsa nyelvben devin halmot jelentett. E város a 
VII. VIII. és IX. században jelentékeny kereskedelmi város volt; 
Procopiusnál Duvios és Porphirogenetánál Tivian név alatt fordul elő.

<;) Mars bolygó.



— 209

9·

Choszrov napjaiban az éjszaki népek országunkba rontanak;
Amáduni Váhán merénykedése.

Napjaiban egyesültek az éjszaki Kaukaz lakói, ') kik 
látván gyengeségét és tunyaságát, de különösen Szánádrug- 
nak, a perzsa király Sapor titkos parancsából eredt erős 
buzdítására berohannak nagy sereggel: mintegy 20.000 
emberrel országunkba. Az örményeknek keleti és nyugati 
hadserge Pákárád vezér és Váhán, az Amáduniak főnöke 
alatt ütközött meg ezekkel; mert déli sergünk Choszrov 
királynál volt Dzoph tartományban. Mihrán megöletése után 
az ellenség éj szaki sergünket verte meg és szétkergette; 
azután Válársábád kapuihoz érve, e várost kezdé ostro
molni ; keleti és nyugati seregünk hirtelen re áj a rohant és 
innen a köves Oságánba՝i) 2) űzte és nem engedett neki időt 
arra, hogy bevett szokása szerint elszéledvén nyilait kilö
késsé ; mert a rettenthetlen lovasság őket űzve a köves és 
zordon helyekre nyomta.

Most az ellenség, akaratja ellenére ismét támadásra 
készült és a lándsások feje, egy túlságos óriás, egészen 
felfegyverkezve és vastag nemezzel födve a többi jelesek 
közül versenyre kelt ki. Midőn a vitéz örmények ezt meg
látják rá rohannak; de mit sem árthatnak neki; mert a 
lándsa, mely nemez vértjét érte, elcsavarodott. Épen ekkor 
tekintett az erős Ámáduni Váhán a székes-egyházra,;!) azu
tán így konyörgött: »Segíts nekem Istenem, ki Dávid pa
rittyájából a követ egyenesen a hányaveti Goliáth hom-

i) Ebben az időben a mászkhitok (massageták) királya, a ret
tenetes Sanesan megrozsdnsodott gyűlöletének haragját szőtte az 
egy nemzetségből eredt társa, Choszrov, Örményország királya ellen. 
Összegyűjtötte a húnnok, phokiaiak és a t. (itt még más 10 nem
zetet sorol fel Pauszt) minden seregét. .. Bizanti Fáuszt, Tik k. 7. fej.

2i Nagy-Örményország Ararát tartományának egyik erős vára. 
Aszóiig (H. 6) örmény történetíró szerint itt született M. Tiberius 
Mauritius imperator,

H) Válársábád Ecsmiádzin-nak nevezett templomára.
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lokának irányoztad és térítsd lándsámat ezen rettenetes elle
nem szeme felé.« És nem csalatkozott kérésében; mert a 
lóról leterítette a rettenetes óriást. Ez az eset az ellen
séget futásra késztette és az örmény sergeket a győzelem
ben megerősítette. Innen Pákárád Dzoph tartományba megy, 
hol hív, irigyletlen tanúságot tesz a király előtt Váhán 
merényletéről és vitézségéről. Miért a király a csata helyét: 
Oságán-t annak ajándékozá, ki önkényt lett bátor hőssé ;') 
Mihrán helyébe Málkáz Kárkiujl-t, a Korkorunik1 2) főnökét 
tette a sereg vezérévé.

io.

Choszrov halála és az örmények liarcza a perzsákkal.

Erre Choszrov, mihelyt megtudta, hogy a perzsa király 
Sapor az ő ellenségeinek kezére adott,3) a békét, mit vele 
kötött felbontja, a különös adót tőle megtagadja; az adót 
a császárnak adja és görög sergeket vivén ellenáll a perzsa 
királynak. Ezután nem sokáig élt még és kilencz évi ural
kodása után meghalt; elvették porhüvelyét és Ániban te
mették el ősei mellé. Most nagy Verthánesz összegyűjti 
Örményország minden satrapáját a sergek- és hadvezérek
kel együtt és Örményországot a Gámszárágán Arsávirre, 
mint a király után az első- és legtekintélyesebb férfiúra bízza, 
maga pedig Dirán-nal, a Choszrov fiával a császárhoz megy, 
hogy Dirán legyen atyja4) után — az örmények királya. 
A mint meghallotta Sapor, a perzsák királya azt, hogy 
Choszrov meghalt és fia Dirán a császárhoz ment, meg
hagyta fivérének Nerszehnek,5) kit Örményország királyává

1) Váhánnak.
2) Korkorunik, N agy - Ö r mé ny ország Duruperán tartományának 

egyik kerülete.
3) Kezére adni : valamiben segítségére lenni.
4) Choszrov. A görög történetírók szerint Nerszeh Sapornak

fia volt.
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szándékozott tenni, hogy nagy sereget gyűjtsön, azután ront
son be országunkba; mert azt hitte, hogy ez fejetlen.1) De 
a vitéz Gámszárágán Ársávir az Összes örmény haderővel 
ellenáll a berohanásnak s megütközik a Mérug-nak nevezett 
völgyben ;2) habár sokan estek el a nagy satrapák közül a harcz- 
ban, mégis az örmény had győzött; a perzsa sergeket meg
szalasztotta és Dirán visszatértéig őrködött az ország felett.

II.
Dirán uralkodása; a nagy Verthánesz — kinek székét sz.

Juszilc foglalta el — elköltözése e \ ilághól.

Constantin fia, Augustus Constantius uralkodásának 
tizenhetedik évében, Diránt, a Choszrov fiát teszi királylyá 
és a nagy Vertháneszszel együtt Örményországba küldi. 
Ez elérkezte után az országot csendességben bírja; a per
zsákkal szövetséget köt és nem visel háborút. A görögök
nek fizette az adót, melynek egy különös nemével adózott 
a perzsáknak is; csendességben élt mint atyja, a nélkül, 
hogy bátorságának és vitézségének jeleit adta volna. Nem 
követte az atyai erényt, hanem titkon levetkezett minden 
vallásosságból; de nagy Verthánesz miatt nyíltan nem 
szolgálhatott a gonoszságnak.

Verthánesz tizenöt évet töltött a püspökségben, azután 
a más világra költözött Dirán harmadik évében. Ennek pa
rancsára elvették és eltemették holttestét Thordán faluban 3) ; 
mintha jósló szemmel előre látta volna, hogy sok idő múlva 
atyja ereklyéi is ezen a helyen fognak nyugódni. Székét 
fia Juszik,4) ki az atyai erények hű követője volt, foglalta 
el Dirán negyedik évében.

-) ... hogy országunknak nincs vezető-kormányzója.
2) Örményországban.
3) E falu Nagy-Örményország Párcér-Hájktar tományában

՛*) Juszig vagy Húszig név nem a görög Hesichios-ból szár
mazott, hanem az örmény hujsz (remény) szónak kicsinyitője.

feküdt.
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12.

Sapor harcza Constantius ellen.

Sapor, az Ormizd fia ') Dirán királyunkkal szoros ba
rátságot kötött annyira, hogy saját sergeivel is segítette és 
az éjszaki berohanó népektől, kik egymással egyesülve a Dsor h 
szoroson — ki-átjöttek és az álvánok tartományában négy 
évig laktak — me szabadította. Sapor, miután sok más 
királyt meghódított és sok barbár népet vett magához 
segítségül, a földközi tartományokban és Palaestinába ron
tott. De Constantius, ki Caesarrá Juliánt tette, fegyvert ra
gadott a perzsák ellen és megütköztek; azonban mind a 
két rész meggyőzetett, mivel mind két fél harczosai közül 
sokan hullottak el; egyik sem fordított a másiknak hátat, 
míg végre egyezkedésre került a dolog; kevés esztendőre 
békét kötöttek. Constantius Perzsiából visszatérte után hosz- 
szas betegségbe esett és meghalt Mopszvesta-/) Cilicia 
egyik városában uralkodásának huszonharmadik évében. Az 
ő napjaiban tűnt íel a világos kereszt boldog Cirill előtt.4)

’) Az örmény szövegben nincs meg a ,fi’ szó, hanem csak 
ennyi: Որւ/ղղԱւմս, itt a hűin ián rag megfelel a magyar nak, nek 
sajátító ragnak; tehát Ormizdnak fia vagy Ormizd Sapor-ja. Leg
több örmény családnak nem volt vezetékneve; azért így nevezték 
egymást: Aszvádur, Chácshádéri vértin — Chácshádurfia Aszvádur, 
Oszgihád, tusztér Szakági — Izsáknak leánya Aranka; vagy a verti 
(fi) és tusztér (leány) elhagyásával röviden csak így : Száhág Há- 
rágái — Hárágának (értsd fia) Izsák, vagy Hárágának Izsákja. — A 
vég i az örmény névragozás sajátító esetének raga. Legtöbb eset
ben a vezetéknév hiányát egy másik névragozás egyes sajátító 
esetének ján ragával pótolták, mely ián, ián egy jelentésű a fentebb 
mondott i raggal. — A Semirámmal (Sámirám) megütközött Ará 
örmény király szintén Ará nevű fiát híres történelem Írónk (Cho- 
renei Mózes, I. k. 15 fejezeti így nevezi: Aráján Ará — Arának Ará
ja; ugyanez a jelentékeny író (1. k. 19 fejezet) a mondott királyfit 
így is nevezi: Arái vérti Ará — Arának fia Ará; miből látszik, hogy 
mind a két elnevezési mód már a legrégibb idő óta van használatban.

-) L. a 11. k. 65. fejezet (160 lap) 3. jegyzetét.
3) Némely történelem-írók szerint Mopsucrena, Tarsus közelében.
4) Chilinek a püspöki székre emeltetését Isten szembeöltő 

csodával dicsőítette meg. Mert Jeruzsálem fölött a koponyák hegyé-
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Ι3·

Dirán Juliánhoz megy és túszokat ad.

Ezen időben kormányzott Görögországban az istente
len Julián. Ez megtagadta az Istent, bálványokat imádott, 
üldözést és zavart támasztott az egyház ellen, 
módon igyekezett a keresztény vallást kiirtani; de nem erő
szakkal bírta rá a népet, hanem csalással vezette a rossz szel
lemek imádására.') Midőn azt2) az Igazság3) a perzsák 
ellen fegyverre szólította, Cilicián át Mesopotamiába ment; 
de a határőrző perzsa sergek az Euphráton lévő sajkahid 
köteleit elvágták és megvédték az átkelést. Azonban Dirán 
királyunk Julián elejébe megy, megtámadja a perzsák se
regeit és megszalasztja azokat; azután, hogy kedveskedést 
tegyen az istentelen Juliánnak, számos lovasságával át is 
viteti; miért ettől nagyra becsültetett.4) Dirán azon kéré
séhez, hogy ne vigye el őtet Perzsiába magával, mivel nem 
képes lovagolni, hozzájárult ugyan Julián, de sergeket és 
túszokat kért. Dirán megkímélte második fiát, Arsacest 
és oda adja harmadik fiát Tiridátot feleségével és fiaival 
és Diritot, ki fia volt az elhalt Ardásesz elsőszülött fiának. 
Julián a túszokat elfogadja és azokat azonnal Byzanzba küldi. 
Diránt országába bocsátja és átadja neki táblára rajzolt

Különféle

tői az olajfák hegyéig, tehát mintegy három óra negyednyire nyúló 
fénylő kereszt csillámlott és pedig fényes nappal 351-dik évi május 
7-dikén reggeli 9 órakor. E csodálatos látmány feltüntekor Je
ruzsálem valamennyi lakosai megrémülvén házaikból, a piaczokról, 
s foglalkozásaiktól a templomba siettek és mindannyian Jézus Krisz
tust Istennek vallották, s dicsőítették. Zsihovics Ferencz, Szentek 
élete, 11. rész, Eger, 1863, 225 lap.

J L. Eutropiust լ 10. könyv) és Amm. Marcellinust (24 és

ճ) Juliánt.
3) Justitia.
4) Nagy tiszteletben részesült. — Sozomenos (VI. k. 1. fejez.) azt 

mondja, hogy Julián kérte fel az örmény királyt (ki ennél hibásán 
Arsaces vagy Africusnak neveztetik; Arsaces Diránnak volt fia) 
levél által, mely Fabriciusnál elő is fordul (7. köt. 82 lap.)

25 kJ
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képét, melyen volt néhány daemon kép is; megparancsolja 
neki, hogy a templomban keletre állítsa fel; mert — úgy 
mond — a római birodalom adófizetői mind így tesznek. 
Erre Dl·án elfogadja és magával hozza a képet; de nem 
jutott eszébe, hogy az, ki így tőrbe esik, a rossz szellemek 
képeit imádja.

14.
Szent Juszik és Dániel vértanúsága.

Dirán Dzop vidékébe ’) érkezvén királyi templomába 
akarta a képet tenni. De szent Juszik azt kiragadta a ki
rály kezéből és földhöz vágta, azután megtaposva össze
törte és a dologban rejlő cselt vele megértette. Dirán azonban 
nem hallgatott reá, mivel félt Juliántól; mert, mint a királyi 
kép szentetlenítőjeճ) a halálnak nézett elébe. Mivel e körül
mény még nevelte lángját gyűlöletének, mMylyel szent Juszik 
iránt volt, ki őtet rossz viselkedése miatt folytonosan feddette; 
azért megparancsold, hogy bikacsékkel3) addig verjék, míg 
a korbácsozás alatt lelkét ki nem adja.

Ennek vértanúsága után Dirán, Dánielt az öreg pa
pot,4) szent Gergely tanítványát és helyettesét, ki őtet át
kokkal illette, megzsinegeltette.5) Tanítványai elvették és el
temették az ő remetelakában, mely Hátziátz-tráchd-nak!!)

։) Vidék : közigazgatási bizonyos terület A régi magyaroknál némi
leg eltérő jelentésekkel: »Hogy ki ne űzné őket a vidékből« (extra 
regionem. Müncheni cod. Mark. V.) »Hogy eltávoznék vidékekből.« 
(Ut discederet de finibus eorum. Ugyanott.) A bécsi codexben eléjön 
,tartomány’ jelentésben. »Ki országolt Indiától fogván száz huszonhét 
vidékeken« (super centum viginti septem provincias. Hester I.)

2) Eltipró, gochogh, profanator.
:i) Bikacsék, bikacsök (őrm. csálod) a bikának nemző vesszeje, 

mely megszáradva korbács gyanánt használtatok, törökül: bugha siki.
4) Ki nemzetiségre nézve szirus volt.
5) Zsineggel megfojtatta.
e) Hátzi örm. szó, jel. kőrisfa és tráchd is örm. szó, jel. nagy 

kert, gyümölcsös; Hátziátz-trachd kőris kert, Eschengarten, giardino 
di frassini. E helység Örményország Duruperán tartományában fe
küdt.
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neveztetik. Később szent Juszik testét elvitték Thor dán fa
luba és eltemették az atyja teste mellé. Hat évet föltött a 
püspökösködésben.

IS-

Zorá, ki elpártolt az örmény sergekkel Juliántól, nemzetségé
vel együtt kiirtatott.

Szent Juszik megöletésének híre és minden satrapának 
morgása') eljutott Zorához, a Résdunok fejéhez, ki Máná- 
dsir helyett a déli örmény hadsereg parancsnoka és Dirán 
rendeletéből sergekkel Julián kíséretében volt. Midőn ez 
azt a hírt hallá, így szólott sergeihez: »Ne engedelmes
kedjünk olyannak, ki Krisztus imádói közé botrányt vet, a 
ki annak szentéit megöli — és ne vezettessük magunkat 
ezen istentelen király által«. Miután a sergeket magának 
megnyerte visszatér és megerősíti magát Demoriszbanճ), 
míg megtudja, hogy mit tesznek a többi satrapák is. De 
Julian hírnökei ő nálánál előbb érkeznek meg Tiránhoz, 
következő levéllel:

Julián levele Diránhoz.

Julián császár-, Inachus3) ivadéka, Árámázd4) fia-, és 
a halhatatlanságra előre elhatározott-tól,5) Dirán-, a mi 
helytartónknaküdvözlet.

r) Morgásnak mondatik általán minden panaszkodó kikelés, 
beszéd, melyet az alattvalók, a felsőbbség eljárása ellen maguk kö
zött tesznek. Magy. akad. szót. IV. köt. 613 1.

2) Démorisz — Gortrikh: Nagy-Örményország Gordsek tarto
mányának egyik kerülete.

3) Inachida vezeték-névvel neveztetett az argosi Inachus-, az 
uralom megalapítójától származott kilencz első fejedelem.

4) Az örmény Zeüst Aramazd-nak nevezi; pogány isten.
5) Dságánákériál, előre v. eleve elrendelt, vorherbestimmt, prae

destinatus.
6) Tartomány-kormányzó, procurator.
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A hadinép, melyet velünk küldöttéi, követve parancsnokát, 
tőlünk elpártolt. Mi számtalan seregünkkel üldözhettük és fel
tartóztathattuk volna; de ezt nem tettük két okból; először, 
hogy a perzsák ne mondhassák rólunk azt, hogy a se rge
ket erővel és nem saját akaratjukból viszszük magunkkal 
és másodszor, hogy hivségedet megkísértsem. ’) Ha amaz 
a te akaratod ellenére cselekedett, te őtet nemzetségével 
együtt ki fogod irtani úgy, hogy csak bár egy maradékot 
is hagytál volna; de ha nem így, á) Rászra3) esküszöm, ki 
nekem az uralkodást és Athenere,4) ki a győzelmet kegyel
te,5! hogy visszatértemkor győzhetetlen haderőnkkel té
gedet és országodat elpusztítom.«

Dirán ezt hallván megijedt; miért nejeinek első őrét, 
kinek neve Hájr1') volt, eskü mellett Zorához küldi, hogy 
ezt hívja a királyhoz... Azalatt Zorá katonái 
szintén megvolt nemzetünk szokásos türhetetlensége — 
látván, hogy a satrapák mind hallgatásban vannak, mind
nyájan haza széledtek. Az egyedül maradt7) Zora akarat
lanul a királyhoz megy. A király Zorát kézre keríti; Ághtá- 
már8) erődjét is elfoglalja és nemzetségéből mindenkit ki
pusztít; csak egy fiút, Zoi áh, Mehendág nevű fivérének fiát 
mentette meg futással a dajka. A király Zorá helyébe h 
Szághámut-ot, Ándzid 10) urát tette.

kikben

’) Kisértésre (mai divatttal, próbára) teszen. „Akará ütet há
borúságnak bűzével megkísérteni« (Góry-codex). Akad. szót IV. 
köt. 266. 1.

2) Értsd : teszesz.
3) Pogány isten, a görögöknél A rész, kiről azt tartották, hogy 

a Zeus (Jupiter) fia; háború istene.
4) Athene, a fő pogány istenek egyike; ezt a latinok Miner- 

vá-nak nevezték.
5) Snorkh : isteni aiándék, — ebből snorhém ige: kegyel, aján

dékoz, kegyeivel eláraszt.
6) L. a. II könyv VII. fejezet 85 1. 9. jegyzetét.
?) Az örményben egy szó: miájnátzéál.
*) A Van tó szigetién épült Ághtámár nevű erődről van itt szó 
,,) A déli örmény hadsereg parancsnokává. 

lv) Magas-Orményország kerülete
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l6.

Juszik fiainak halála, Phárnersze következése a püspöki
széken.

Örményország satrapjai arra kérték Diránt, hogy Ju
szik helyébe emeljen a püspökségre egy érdemes férfiút; 
mert ennek fiai, dicséretlen erkölcseik miatt, méltatlanok 
voltak ezen apostoli székre. Különben is épen azon napok
ban érte el ezeket: Báb-ot és Áthánágenesz-t a rettenetes 
és a hallásra iszonyatos halál; mindkettőt ugyanazon he
lyen villám sújtotta a nélkül, hogy felnőtt és a püspökségre 
alkalmas sarjadékot hagytak volna hátra. Athánágenesznek 
Nerszesz nevű ifjú fia pedig, ki Caesareában volt tanulás 
végett, a mondott időtájban Byzantba ment volt, hogy egy 
Ászpion nevű nagyfejedelem leányával házasságra lépjen. 
Minthogy Gergely családjából egy férfiú sem volt életben, 
Phárnersze-t, ki Dáron (kerület) Ásdisád városából való 
volt, választották és telték főpappá Dirán tizedik évében. 
Ez négy évig bírta a püspöki széket.

17·

Sapor Diránt, lei meghívására ment hozzája, megcsalja és
megvakítja.

Mindezen esetek után az istentelen Julián gonoszte 
tei büntetéséül bélsebben meghal Perzsiában. A serg 
visszaindulnak Joviánnal, az új uralkodóval, azonban ez út
közben meghal a nélkül, hogy elérkezett volna Byzantba. 1) 
Sapor, a perzsa király üldözi őket és csalárdúl magához 
hívja Diránt, kihez ezt a levelet irta:

J) L. Ainmiant (XXV könyv), Zosimust (III k.) Eutropiust 
(X. k.) Socratest Rhodosból, ki a római polgárháború történetét 
irta meg (III. 22.)

15
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Sapor levele T i r á n h ο z.
»A Mázdejesn-ok hőse, l) a nap társa,2) Sapor, a kirá

lyok királya, boldogságunkról emlékező szeretett testvérünk
nek, Dirán-, az örmények királyának sok üdvözletei.

Valóban, arra a meggyőződésre jutottam, hogy szere- 
tetedet irántam szilárdul megtartottad ; mert nem jöttél el 
a császárral Perzsiába, hanem még a hadsereget is, me
lyet ő tőled kapott, visszahívtad. Az első, a mit tettél, 
tudtommal az, hogy nem engedted ötét országodon által- 
menni; a mit ö bizonyosan megtett volna. Miért is had
seregem elővédé megfélemlett és téged okolva visszatért. 
En ezen megbosszankodva vezérükkel bikavért3) itattam. De 
országodnak semmi kárt sem teendek, esküszöm a nagy 
Isten-, Mihér-re 4) csak siess látogatásomra, hogy a közjóra 
nézve valamit kigondolhassunk.«

A mint ezt elolvasta Dirán, az eszetlen elment hozzája; 
mert az Igazság vitte őtet a megtorolás helyére. Mihelyt 
Sapor őtet meglátta, a se rgek előtt szóval megfeddette és 
szemeit megvakítá; úgy járt mint hajdan Szedékiász. Talán 
így lett megbosszulva azon szent férfiúért, a') ki által orszá
gunk megvilágosíttatott, ki az evángeliom szavai szerint »a 
világ világossága« lett/') kitől Dirán megfosztotta Örmény- 
országot. О is megúsztatott a világosságtól, miután 11 évig 
kormánykodott.

') A szövegben »máztézántz. < Máztézn =Vermezti tzégh (Ver
ni ízt ivadéka). Vermizt—Tiosz=Zeüsz (Jupiter). Máztiezn a régi per
zsában vagy zendben így íratott mázdejesn, mi ezt jelenti : 
Árámázd (Jupiter) tisztelője, imádója.

ճ) Sapornak ehhez hasonló czime Ammiannál (XVII) is előfordul : 
»Rex regum Sapor, particeps Syderum, frater solis et lunae, Con
stantio Caesari, fratri meo salutem plurimam dico.«

:i) A mérgezésnek ezen neme a régieknél, különösen a per
zsáknál szokásos volt. Lásd Plutárchot (Themistocles), Strabót, 
Herodotot.

4) Mihr (nap, örményül árékág) a perzsák istene: Mitrás. Kö
zönséges esküforma a régi perzsáknál; előfordul Xenophonnál is: 
μά τον Μίθραν.

5) Juszik és az öreg Dániel, L. Bizánti Pauszt. III. 20.
՝) Máté V, 14.
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ι8.

Sapor Arsacest teszi királylyá. Berohanásai Görögországba.

Sapor Díván helyébe ennek fiát Arsacest tette király
lyá ; mert tartott tőle, nehogy az örmény sergek, tervei ki
vitelében akadályára legyenek. Jónak látta1) azt, hogy ne
mes tett által biztosítsa magának az országot; meghódí
totta a satrapák rendjét is, a mennyiben mindnyájoktól tú
szokat követelt. Ámáduni Váhán, az örmény keleti had
sereg parancsnoka helyébe kegyeltjét, a Sziuni Vállinágot 
tette és erre bízta Örményországot; ő maga pedig üldözte 
a görög sergeket. Bithiniába érve itt több hónapot töltött 
haszontalanul; csak egy oszlopot állított fel a tengerparton, 
melyen oroszlán, az utóbbinak lábai alatt pedig könyv volt 
látható. Jelentése ez: »A mintáz oroszlán a legerősebb az 
állatok között, úgy a királyok között a perzsa király a leg
hatalmasabb ; a könyv, a mely a tudományt foglalja magá
ban, a római birodalmat jelképezte«.

19.

Miként veti meg Arsaces a görögök királyát.
Ezen időtájban lázadtak az éjszaki népek a perzsa 

király, Sapor ellen. Valentinján, ki Görögország felett ural
kodott, a földközi tartományokba sergeket küld és elűzi a 
perzsa hadtestet. Azután Arsaces királyunkhoz ir levelet.

Valentinián levele Arsaceshez.
Valentinján Augustus császár, és korona-tróntársunk 

Valens Caesar, Arsacesnek, Örményország királyának, üd
vözletei !

Emlékezned kell azon károkra, melyeket nektek az is
tentelen perzsák okoztak és azon jótékonyságra, mit a régi 
időktől fogva korodig mi gyakoroltunk; azért azoktól tá
voznod és hozzánk csatlakoznod, seregeinkkel egyesülve

ձ) szükségesnek tartotta
15*
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azok ellen harczolnod és megnyugtató levelek kíséretében 
parancsnokaink által országodból az adót átküldened kell. 
Ha így cselekszel: testvéreid és azok, kik velők számkive
tettek, szabadokká lesznek. Légy boldog és engedelmes 
mindenben a római uralom iránt.«

Arsaces erre felbosszankodott, nem válaszolt a levélre, 
hanem megvetette a rómaiakat. De teljes szívvel Sapor 
pártjához sem állott, hanem öntetszővé lett és dicsőségét az 
evés-ivásba és az énekesnők meghallgatásába helyezte. Lát
szatra Archillesnél erősebb és vitézebb volt, valóságosan 
azonban a sánta és csúcsos fejű Thersziteszhez ]) hasonlított. 
Megtagadta2) főnökeit, míg el nem vette dölyfösségének ju
talmát !

20.

Szent Nerszesz és jó intézkedései.
Arsaces kormányzásának harmadik évében Örmény- 

ország patriárkhája nagy Nerszesz, ki fia volt Athánáge- 
nesznek, ez Jusziknak, ez Verthánesznek és ez szent Ger
gelynek. Miután Byzantból visszatért és Caesareán át Ör
ményországba jött, atyjái által tett intézkedéseket:í) mind 
megújította, melyekhez még másokat is csatolt, ki ide4) a 
Görögországban, kivált pedig a székvárosban látott szép 
fegyelmet behozta. A püspököket és a világiakat mind 
gyűlésre hívta össze és ,canon’-i határozattal, könyörüle- 
tességet rendelt és így kitépte a szívtelenség gyökerét, mely 
országunknak természetes szokása volt. Ugyanis a bélpok- 
losok elűzettek, mivel a törvény tisztátalanoknak tartotta, 
és a rühtől eilepettek kikergettettek, nehogy betegségük 
másokra is ragadjon. Ezeknek menedéke a puszták és a 
magányok valának, takarójuk sziklák és csadajok ;)) és nyo
morukban senkinél sem találtak vigaszt. Még a bénákon

J) Csúf külsejű görög volt, kit Achilles ölt meg.
A Vonakodik másnak tenni, adni (adót), engedni valamit.
ή Reform-törvények: gárk ughghuthiántz, կարք ուղղութեան#.
4) Örményországba г
5) Csalitos, cserjés, cziheres erdő.
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sem segítettek; az ismeretlen utazók és idegenek vendég
látásban nem részesültek.

Nerszesz tehát minden tartományban *) nyilt és a tá
voleső helyeken, a görög kórházak helyett, szegényházakat2) 
építtetett, hogy ezek a testileg szenvedőknek vigasztalására 
legyenek . . . Ezeknek3) mezővárosokat és földbirtokokat 
adott, melyek mezei termesztményekkel, tejet adó, legelésző 4) 
állatokban és gyapjúban bővelkedtek, hogy ezen szegények 
mindennel ellátva, ne legyenek kénytelenek lakásaikból ki
jönni. 5) Λ főfelügyeletet Chát-ra bízta, ki Gárin rétségei- 
ről6) való, és az ő szerpapja volt. Megparancsolá azt is, 
hogy minden faluban az idegenek számára vendéglők, az 
árvák és öregek számára ápolóházak állíttassanak, hogy 
ezek a vagyontalanokról gondoskodjanak. Épített társas
házakat, T) zárdákat és a puszta és lakatlan helyeken a re
meték számára czellákat.8) Ezekben atyákul és felügyelő
kul tette Sághidá-t, Epiphániust, Ephremet, a Szélgunok 
nemzetségéből származott Kintet és nehány más egyént.

A satrap nemzetségek között két dolgot szüntet meg ; 
először a házasódást a rokonok között, melyet kötni szoktak, 
hogy sajátságos nemesi rangjukat megtarthassák; és a vét
ségeket, 9) mit pogány szokás szerint a holtak ellen 10) el
követtek. — Ezentúl országunk lakói nem mint durva bar
bárok, hanem rendes polgárokúi tekintettek.

') Kávár, provincia.
a) Aghkhádánotz աղքատանոց: szegények háza.
3) a szegényházaknak
4) Bő legelőn jóllakottan lassan-lassan tovább haladva itt-ott 

keresgélve legel.
5) Koldulás végett, miként Bizánti Fáuszt (IV, 4.) mondja.
,;) Márk: mező, rét; v. ö. a német Mark-kai. Más codex, 

különösen Aszóiig örmény történelemiró és Bizánti Fáuszt szerint 
Márkátz; falú volt Gárin (Arzerum, törökül Erzerem, ^rzerum) ke
rületben. A szövegben így »i márkátz Gárnoh«; ezen jegyzet szerint 
lenne : Gárin, Márkátz helységéből való.

7) Jéghpájránotz եղբայրանոց confraternite, Congregationsháuser.
8) Chérdsith: խրմիթ lakás, ház.
9) Vét az, ki valakinek árt, bántalmat, sérelmet okoz.

l0) Az arcz megkarczolása, bevágások, gyásztáncz és más ha
sonlók. L. Bizánti Fáusztot V. 31.
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21.

Arsaces Fivérének, Tiridátnak megöletése, szent Nerszesz el
menetele Bvzantba és a túszok visszakozása.

Szigorú és felette rettenetes volt Valentinián az igaz
ságtalanok iránt; így öletett meg sok fejedelmet a rablás
ért, Rodanust pedig, az erőszegettek főnökét elevenen éget
hette meg, mivel ez háromszori parancs daczára sem tette 
jóvá egy özvegy asszonynak a tőle elrabolt vagyont. ') 
Ugyanazon nap érkeztek vissza a követek is, kiket Örmény- 
országba küldött volt. Ezek Arsaces elbizottságáról szól
ván még inkább felbosszantották; különben is, ekkor szivé
ben már forrt a harag indulatja, ezért megparancsolá, 
hogy Tiridátot, Arsaces fivérét, az ifjú Kénél atyját öljék 
meg. ֊)

Erre Theodosius nagy sereggel indul Örményország 
ellen. Midőn az ország határához ért, Arsaces megijedt: 
elejébe küldi nagy Nerszeszt, hogy ez békéért esedezzen, 
adja meg a megtagadott adót egészen, ezenkívül fényes 
ajándékokkal menjen el a császárhoz is. Nerszesz útra kelt 
és Valentiniánt, ki őtet fölötte nagyra becsülte, békére bírta ; 
— a kikért túszokat is kinyerte, visszatértekor pedig egy 
Olympia nevű szüzet, a császár rokonát, hozta magával 
Arsacesnek nőül. A császár szívességet mutatott az ifjú 
Kénél·5) iránt ennek atyján, Tiridáton elkövetett igazság
talan halálért, midőn neki consuli méltóságot és sok kin
cset adott. Dirith4) azonban reá irigykedve folytonosan 
rosszat forralt ellene és csak az alkalmas napra várakozott.5)

1) Ezt az esetet terjedelmesen előadja Páskál krónikájában, 
301 ; Málálá és Cedrenus.

-) »Király haragját hamar halál követi.« (Magyar közmondás.)
:1) A király fivérének fia.
4) A király apui nagybátyjának fia.
5) Az irigy kedés oka nem annyira a nyert új méltóság, mint 

inkább Kénél ritka szép felesége, a gyönyörű Páránczém volt, ki 
iránt Dirith szerelemmel viseltetett. L. Bizánti Fáuszt, IV. к 15. 
fejezet.
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22.

Miként kapott össze Arsaces Kénel-lel. Dirim halála.

Kénél az Árákádz hegy aljában fekvő Guás fi várába 
ment, megvakított nagy atyja-, Diránhoz, ki ekkor még é- 
letben volt. Dirán keserűen megsiratta Tiridát fiát, a Ké
nél atyját, mert annak haláláért önmagát okozta. Azért 
Kénéinek adja minden vagyonát, falvai és tanyái2) birtok
lását3) és meghagygya, hogy ugyanazon Guás várában lak
jon. Kénél Páránczém-et, ki a Sziuni nemzetségből eredt, veszi 
nőül, menyekzőjét királyilag 4) ülte meg; minden satrapának 
bő ajándékot ád. Megbecsülte őket, miért ezek gyermekeiket 
átadták neki. О azokat elfogadta, ékszerek- és fegyverek
kel nagyszerűen felruházta; ezért még nagyobb szeretet- 
ben részesült.

De Dirith itt már ürügyet talált az árulkodásra. A 
királyhoz megy Vártán barátjával, a király fegyvernökével, ’) 
ki a Mánigonián családból való volt, és így szól: »Nem 
tudod, hogy Kénél azon gondolkodik,*5) hogy tégedet meg
ölvén, helyetted ő uralkodjon? íme, oh király! a tett bi
zonyítéka. Kénél letelepedett az Ararátra, a te, a királyok 
uradalmába és a satrapák szivét már bírja. A császá
rok is, kik szintén azt szándékozzák, neki consuli méltósá
got és sok kincset adtak, melylyel a satrapákat rászedheti.« 
Vártán a király előtt a napra') esküdött és így szólott: 
»Füleimmel hallottam, midőn mondotta Kénél, hogy: nem 
engedhetem el atyúl bátyámnak a büntetést atyám halálá
ért, mely miatta történt «

fi Örményország Ararát tartományában.
fi Tászdágiérd: major, paraszttelek, jobbágy telek, jobbágyhely,

Meierhof.
:fi tulajdonjogát 
4) Királyias pompafény.
fi Zinágir: fegyverhordó, lovászmester. A fejedelmeknél a fő- 

lovászmester egyik főrangbeli személy az udvari méltóságok között.
6) azon töri eszét, 
fi életére
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Arsaces hitt ennek és ugyanezt a Vártánt küldötte el 
Kénéihez, kihez így szólott: »Miért telepedtél le az Ararátra 
és hágtad által atyáink törvényét?« Mert az volt a szokás, 
hogy csak egyedül a király és fiai közül az, ki a király 
utódának tekintetett, lakott az Araráton; a többi Ársácidák 
Hásdiánk, Ághiovid és Arpéráni vidékeken laktak és a ki
rályi kincsből 4 rendelt asztalpénzből -) és járadékból éltek. 
»Most vagy a halált választod, vagy eltávozol az Ararátról, 
és a satrapák fiait is elbocsátod.« A mint Kénél ezt hal
lotta, a király parancsa szerint cselekedett és elment Á- 
ghiovid- és Arpéráni vidékére. De ennek nagyapja, Dirán 
kemény szemrehányást küldött fiához, Arsaceshez, miért a ki
rály parancsára főkomornokjai által titkon megfőjtatott és 
ugyanazon Guás várban temettetett el a nélkül, hogy atyjai 
sírhelyére méltattatott volna. Talán így fizettetett vissza a 
kölcsön, Dániel, az istenes férfiú meggyilkoltatásáért. Az 
írás szavai szerint: »A milyen mértékkel mért, olyannal 
mértek neki is.«

23.

Arsaces megújult gyűlölete Kénél ellen és ennek megöletése.

Ezután a király a Mászisz gerinczére ment, hogy ked
velt megyéjében, Gokájovidban ;i) vadászszon. A vadászat na
gyon bő volt: egy óra alatt annyit lőtt, mennyit előtte egyetlen 
egy király sem. Bor mellett vigadva dicsekedett is ezzel. 
Most Dirith és Vártán ismét megújítják a rágalmazást mond
ván, hogy Kénél ugyanazon nap nálánál sokkal több va
dat lőtt az ő Sáhábiván4) nevű hegyén, mely anyúl nagy
apjától, a Kénuni Kénéitől szállott reá. — Azért a következő 
levelet küldi hozzája a király.

') Arkhunikh : királyi kincs.
2) Rodsig, egyszerű szó, évpénz (apanage, olv. apanázs) a 

herczegnek kiszabott évpénz, asztalpénz. ad panem.
) Gokájovid (Gokáhovid, Govkájovd, Gok, most .Szártháph’.) 

Nagy-Örményország Ararat tartományának egyik kerülete a Mászisz 
hegy gerinczén ; határos Dzághgodén kerülettel.

l) Sáhábiván, Ararát tartomány Dsághgodén kerületében fek
szik; most Áládágnak neveztetik, mi a törökben »tarka (foltos, 
bonta) hegyet« jelent.
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Ars aces levele Kénéihez.

Arsaces, Nagy-Örményország királya, Kénél fiamnak
üdvözletei!

Keresd fel a vizek mentében elterülő Dzághgátz (Vi
rág) hegyen az erdő-gazdag helyeket és tégy készülete
ket számomra, hogy oda érkeztemkor királyhoz méltó va
dászatot találjak.«

A levél után Arsaces gyorsan útra kelt; mert azt hitte, 
hogy Kénéit készületlenül fogja találni; azért tehát őt, ki 
nem cselekedendett a parancs szerint és a királytól ezt az 
örömet irigyelte — megkötöztetheti. De miután látta, hogy 
olyan készületet a vadászatra és oly mennyiségű vadat 
még soha sem talált, az irigység és gyanakodás gondola
tától kínozva, ugyanazon Vártánnak megparancsolá, hogy 
ezen a vadászaton ölje meg Kénéit; a tettnek azonban az 
a színezete legyen, hogy vadra akart lőni, de esetleges
ségből elhibázott lövéssel őtet találta. Mihelyt Vártán a 
parancsot megkapta, azonnal teljesítette is azt; de nem 
annyira a király parancsa miatt, mint inkább barátja Di- 
rith kedvéért. Arsaces a satrapákkal Ághiovid völgyébe 
szállott le és eltemetteté Kénél testét Zárisád2) királyi vá
rosba és hogy ártatlannak tartassék, nagyon megsiratja azt.

24.

Miként merészkedett Arsaces Kénél féleségét nőül venni - 
leitől született Báb.

Habár Arsaces azt hitte, hogy gonosztettét titokban 
követte el, mégis az, mi a mindentlátó Isten szeme Jől 
el nem rejthető, a világ előtt is nyilvánossá lett: a hono
sok megrettenésére; így történt ez Dirán és Kén^l halálá-

ձ) A Sáhábiván hegyet (1. a 224 oldal 4. jegyzetét) Dzágh
gátz-nak is nevezték.

ճ) Örményország Duruperán tartomány Ághiovid kerületében 
feküdt; e városban, mely több ízben elpusztittatott, Bizánti Pauszt 
szerint 11.000, más codex szerint 24.000 ház volt.
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val is. Megtudta mindenki; értésére esett nagy Nerszesz- 
nek is, ki megátkozta ') Arsacest és a gyilkost;2) azután 
eltávozott és sok napot töltött el gyászban, mint Számúéi 
Sául miatt. De Arsaces ezt sajnálva meg nem bánta, ha
nem szemtelenül elbitorolta a meggyilkoltnak kincseit és 
örökségét; ezeken kivűl még annak feleségét Pháránczém-et 
is nőül vette, kitől Báb nevű fia született.3)

Ez a Pháránczém egy hallatlan, képzelhetetlen és az 
olvasó irtozatára méltó gonoszságot követett el. Ugyanis 
egy méltatlan pap4) által az élet gyógyszerébe 5) halálos 
mérget tétetett és Olympiának, Arsaces első feleségének adatta 
be, kajánolva méltóságát megfosztotta életétől. így biztatta fel 
Arsacest Vállinág megöletésére, hogy helyébe atyját Anti- 
ochust6) tegye.

%5-
Dirith megöletése.

Mihelyt Sapor az éjszaki népekkel békében volt és 
háborúit mindenütt bevégezte, haragját, melylyel Arsaces 
iránt viseltetett, kitörni engedte azért, hogy ez annyi éven 
által a császárnak és nem nekie adózott. Most Arsaces 
Dirith-ot és az ő kedves Vártánját küldi el hozzája méltó 
ajándékokkal, hogy békét kérjenek. De mivel Sapor bosszút 
akart állani az elmúlt harczokért, a görögök ellen indult és fel
szólította királyunkat Arsacest is, hogy az összes örmény

’) Meszrob történelemiró mondja, hogy a szent pap e sza
vakkal átkozta meg azt: Arsaces, ki megölted unoka-testvéredet 
Kénéit, ölessél meg te is saját kezed, a te fegyvered által, mint 
Sául, vagy mint Herodes, és halálod után megsiratva távozzál el 
e világról.« XIII.

ճ) Zárith szbánmánén: a gyilkosság végrehajtóját.
:i) Meszrob (Örm. történelemiró) mondja, hogy két fia szüle

tett : Báb és Tiridát.
4) Neve: Mércsnig (hangyácska). Biz. Pauszt IV. 15.
5) ostya
") Biz. Fáuszt, Meszrob és mások ezt Antog-nak nevezik, mely 

örmény név nem egyjelentésű Antiochussal.
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sergekkel kövesse ötét. Arsaces azonban nem akart ő maga 
elmenni, hanem mentekezve egy kis serget küld Saporral.

Arsaces Dirithre megharagudván, megfosztja ezt méltó
ságától ; mert azt hitte, hogy az L) ennek *) a görögök iránt 
érzett gyülölségéből eredt késztetésére történt. De még 
nagyobb haragra ingerelte a királyt fegyvernöke Vászág, 
ki fivére iránt egy ifjú ágyas miatt féltékenykedett. Ezért 
a király szóval bántotta és szemrehányással alacsonyitotta 
őket; de mivel ezek ilyen megalázást és megszidást el 
nem tűrhettek, Sapor pártjára szándékoltak menni. Erre 
Ársák (Arsaces) még ádázabb lett és megparancsolja ugyan
azon Vászágnak, hogy hatalmas sereggel siessen utánok 
és bárhol találja, ölje meg őket. Vászág ezt3) késedelem 
nélkül végrehajtotta, habár Vártán fivére volt. így kért 
Kénél ártatlan vére az istentelen Dirithre Nerszesz átka 
szerint41 ítéletet és Vártán ra az ő édes testvére5) által 
— halált.

26.

-¾por meg veretese Tigránágiérd ") mellett.

Sapor Tigránágiérd városunkhoz érkezett; a város 
polgárai egy gyűjtött sereggel azonnal ellent is állottak 
neki; mivel Antiochus a Sziuniak főnöke, ki Arsacesnek 
apósa és a városnak parancsnoka volt, megparancsold, hogy 
Sapor előtt zárják be azt. Nemcsak a bekelést7) tagadta 
meg tőle,8) hanem követet sem küldött hozzája, sem az 
övét el nem fogadta. Egy erős ütközetben a perzsáknak 
nagy száma pusztul el és Sapor megvert hadserge visz- 
szatért Médzbin-be. Miután Sapor a fáradságos és rövid

*) Sapor indulása a görögök ellen
ճ) Dirithnek
:i) a parancsot
4) L. a 22Ó oldal (24-ik fejezet) 1. jegyzetét.
5) Vászág
(i) Tigranocerta
7) Bekel, valahová bemegy, bevonul, betakaródik, bemarsol.
*) Antiochus
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kipihenés után új erőre kapott, *) megkísértette bevenni 
Tigránágiérd-et; de ezt előcsapatjai és kémei nem enged
ték meg, azt ürügyölvén, hogy e miatt a görög ügy fogna 
csak szenvedni. Erre Sapor tovább megy, de Tigránágiérd 
lakóihoz következő tartalmú levelet ir:

Sapor levele Tigránágiérd városához.

»A Mázdejesn-ok -) hőse, Sapor, a királyok királya 
a tigránágiérdiekhez, kiket már nem kellene sem az Arikh és 
sem az Anárikh 3) közé számlálni. Tőletek elkezdve minden 
szomszédos városba békésen és törvényt tisztelő nyíltság
gal akartam bevonulásomat tartani. Ha ti tigránágiérdiek, 
kik az elsők vagytok, nem mondom támadás által, hanem 
utazásom kezdeténél nekem ellentálltok, akkor tőletek 
ugyanezt más város meg fogja tanulni. De visszatértünk
kor haragomban úgy foglak titeket tönkre tenni, hogy ti 
kettős elrettentő például fogtok a merész engedetleneknek 
szolgálni.«

27.

Miként épült és dulatott fel Arságávánx). Áni megvétele.5)

Arsaces merészkedett egy esztelen tettet elkövetni : 
A Mászisz hegy másik lejtőjén egy helységet épített, mint 
a vétkezők gyűhelyét és azt a parancsot adá, hogy azok

*) megújult.
2) L a 218 oldal (17-ik fejezet) r. jegyzetét.
:՛) Ári (արի) örmény szó, jelentése: vitéz, bátor, férfias. Árikh- 

nak (vitézek, bátrak, férfiak, Allemann) nevezték magukat a perzsák 
és médok ; míg a többi (más j<ÜlsŐ դրսի ujq դէրրոեԱ Սնար իր կ աս էին 
térszi ázkérun ánárikh gészein) nemzeteket Ánárikh-nak (անարից) 
nevezték. Ánári örmény szó: félénk, bátortalan; itt az »án« szócska 
megfelel a görög a privativumnak (u ΰανατοξ)) vagy a német un-nak 
(ungesuiid) vagy a latin in-пек (inmortalis). Az árja vagy perzsa 
nemzethez nem tartozó =Ánári.

4) Arsagopolis
5) Megvesz --erőhatalom mai magáévá tesz.
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ellen, kik ide menekülnek és itt letelepednek, az igazság 
törvényei alkalmazásba ne vétessenek. Hamar megtelt — 
mint egy tenger — az egész völgy emberekkel ; mert a 
letét-őrök, adósok, rabszolgák, gonosztevők, rablók, gyilko
sok, feleségelhagyók vetődtek ide, mivel itt senkitől sem 
üldözve felügyelet nélkül éltek. Habár a satrapák ez ellen 
több ízben panaszoltak, Arsaces még sem hallgatott reájok, 
míg keservükkel Sapor-hoz nem fordultak. Ez Görögor
szágból visszatértekor parancsnokai közül egyet elküld egy 
örmény hadosztállyal, hogy — ha lehet — fogják el Ar- 
sacest; de ez előlük, az ibériaiak segítségével, Káukázus 
tájaira menekült.

A perzsa hadvezér bejön Örményországba és a sat
rapák segédkezésével Áni várát elfoglalja és elveszi az ott 
talált királyi kincseket s a királyok tetemeit is. Nem tu
dom, hogy ezt Arsaces kigúnyolásáért, vagy talán egy 
pogány jóslat következtében tette. A satrapák azonban a 
tetemeket elkérték, elvették azokat és Ágh ez ') mezőváros
ban, mely az Árákádz-nak nevezett hegy tövénél fekszik, 
temették el. Mivel a pogányok és hívők tetemeit egymás
tól megkülönböztetni nem tudták, mert a feldúlók2) azokat 
összekeverték 
mellé Válársábád városában eltakarítani.

Az örmény satrapák egyesülvén Árságáván királyi vá
rosra 3) rohantak, hol a férfiakat és nőket — a csecse
mők kivételével — kardra hányták ; mert mindnyájan bosz- 
szúsak voltak szolgáikra és a bűntettesekre. Habár nagy 
Nerszesz erről korán tudósíttatott, de azért a mészárlás 
előtt oda nem érkezhetett; a gyászeset után a megölettek 
gyermekeit elkülönítve találta, hogy fogságba vitessenek, 
mintha távoli ellenség gyermekei lettek volna ! Nagy Nerszesz 
ezeket megszabadítván megparancsolá, hogy kosarakban4) 
egy istállóba vigyék; egyszersmind gondoskodókat és dajkákat

]) Álz; Ararat tartományban.
2) perzsák
3) Ararát tartomány Gokájovid kerületében.
4) vort: szőlőtö, kosár, szatyor.

tartották méltónak a szentek sírjainem
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rendelt nekik. Ezek idővel helységet alakítottak, melyVortkh- 
nak լ) (kosarak) neveztetett.

28.
Tigránágiérd elfoglalása és teljes elpusztítása.

Midőn Sapor Tigránágiérdhez érkezett, ennek lakói 
másod ízben is bezárták a kapukat, hogy ellenálljanak neki 
és a kőfalakra mászva ezt kiálták: »Húzódj vissza Sapor, 
nehogy most másod ízben az elsőnél is nagyobb bajt okoz
zunk neked a harczban. Oh ti vitéz örmények, felelt 
Sapor, kik Tigránágiérd kőfalai közé erősen bezárkóztatok 
és fenyegető hangjaitokat küldöttétek ki,l 2 3) tudjátok meg, 
hogy vitéz férfiakhoz úgy illik, hogy nyílt mezőn és sza
bad helyen harczoljanak és csak asszonyok dolga bezár
kózni félelemből a bekövetkező harczoktól.« Ezt mondván
az elfogott görög katonákhoz fordult és így szólott: »Ha 
fegyvereitek ségitségével elfoglalom e várost, titeket csa
ládjaitokkal együtt szabadon bocsátlak.« Erre a perzsa se
regnek megparancsolja, hogy rohanja meg a várost és a 
falakon levőket nyilazza le.

A görögök nagy erővel szamarakat;i) vetettek a falakra. 
Ez a kerekes gép, melyet három-három férfiú tolva visz, 
alul bárdokkal, kétélű csoroszlyákkal és hegyes kajmokkái 
van ellátva az alapok aláaknázására. Ezek elpusztították a 
Háikán4) Tigránes által épített és megerősített falakat5) 
és egészen lerombolták; a kapúk felgyujtattak. A város,

l) Valószínű, hogy Vorkh, Ararat tartományban, Árságáván 
közelében feküdt.

ճ) ki hallat
3) Kerekekkel ellátott, kerekeken járó gép.
4) A Háik nemzetségből való.
5) L. az I. k. 30 fejezetének első bekezdését és 2, jegyzetét. 

— II Tavernier osservó sulié mura di questa cittá una iscrizione 
deli' imperatore Costanzo. E infatti Ammiano, Teofane ed altri 
storici le dicono erette da lui. Ma dovendosi prestar piű fede al 
nostro, convien dire che quella sia stata una rinnovazione, come 
pur quella di Tigrane II, raccontata da Strabone, da Vlutarco. e 
da aim. ivionaci Arm. Mech. Storia, pag. 311.
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melybe kövek, nyilak és dárdák szórattak, mindenfelől égett; 
a miénkek megsebesülve ijedtökben hátat fordítottak. A 
sergek mind berohantak és a perzsák keze addig nem 
szűnt meg a gyilkos vasat vérbe mártani, míg a megöltek 
kiontott vére az alapokat el nem borította. A görögök keze 
egy szempillantás alatt elhamvasztotta a faépületeket. Sa
por azokat, kik a vérfürdőt kikerülték, foglyokul Perzsiába 
vitte; Örményországban levő csapataihoz pedig futárokat 
küldött és megparancsolja, hogy a Szíuni-ház egészen ki
végeztessék.

39·
Arsanes liarcza satrapjai ellen; Báb (túsz) elutazása Byzantba.

Ugyanazon népek újra fellázadtak Sapor ellen; de a 
görögök tovább is békében maradtak úgy, hogy béke és 
lázadás egymást váltották fel. Azok nyugalmat élveztek, 
ezeknek lázadása alatt és ezek voltak nyugalomban, míg 
azoknak lázadása tartott. Egyiknek vége képezte a másik
nak kezdetét. Azalatt Valentinián egy Bergitiumx) nevű 
várban megbetegedett és elköltözött e világról; az uralmat 
fivére 1 2) vette át. Valens mihely a gothok ellen viselt győ
zelmes harczából szerencsésen visszatért, Mesopotamia- és 
Örményországba sergeket küldött, mivel ezek segédcsapato
kat adtak volt Sapornak.

Arsaces megérkezik egy ibériai sereggel, összegyűjti 
kevés párthivét és harczra kel a satrapákkal; mert bosszút 
akart rajtok állani Árságáván város elpusztításáért. De ezek 
is egyesülnek Nerszeh, a Gámszár fiának parancsnoksága 
alatt és harczolva ellentállanak Arsacesnek. A heves harcz-

1) Rhodos! Socrates történelem-írónál Βεργίτίων (Hist. Eccl. 
IV. 31); Orosius Pálnál, ki történelmét a világ kezdetétől 410-ig 
Kr. u. dolgozta ki (Historiarum libri VII. adversus paganos) Bri
git ium és Amm. Marcelnél (XXX) Bregitium. Bregenz (Tirol, Vor
arlberg) im Alterthume Bregentium oder Brigantia, gehörte zu Vin- 
delicien und war lange Zeit der Standort einer römischen Besa
tzung gegen die Germanen. Meyer, Conversations-Lexicon, dritt. 
B. Seite 956.

2) Valens
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ban sokan hullottak el mind két részről; mert vitézek har- 
czoltak vitézek ellen és egyik fél sem akart vereséget szen
vedni. így állottak a dolgok, midőn a császári se rgek meg
érkeztek. — Arsaces látván azt, hogy Sapor, Valens és 
saját satrapjai is: ellenségei, mindenkiben elcsüggedve több 
ízben küld kérőket nagy Nerszeszhez; megigéré, hogy el
hagyja a gonoszság minden útját, az ő akaratja szerint él, 
szörzsákban és hamuval vezekel, csak jöjjön el, eszközöljön bé
két és szabadítsa ki a görög sergek kezei közül. Hasonló módon 
a satrapák is több ízben egymásután felkeresték1) e tárgyra vo
natkozó kérésükkel. A püspökök is összegyűltek és könyörögtek 
neki, habár aggódtak egyházi állásának elvesztése miatt.2) 
Nagy Nerszesz végre ráállott, közibök jött és békét hozott létre. 
Mindenki, a király úgy, mint a satrapák hallgattak reá; csak 
Meruzsán, az Árdzerunok feje és ennek sógora Mám gonián 
Váhán, nem gondolva Nerszeszszel, pártoltak el és Sapor- 
hoz mentek át. A többi satrapák mind abban egyeztek 
meg, hogy ha a király ezután az igazság útján jár, őszin
tén fognak neki szolgálni; ez volt közöttük a megállapo
dás. Nagy Nerszesz el is ment a görög sergekhez kérvén 
azokat, hogy országunkban több kárt ne csináljanak, ha
nem vegyék az adót és tuszúl az Arsaces fiát: Bábot a 
satrapok fiaival együtt és térjenek vissza. Ezen megnyu
godott a szelíd és nagy Theodosius hadvezér és visszatért 
a túszokkal a császárhoz, kihez vitte volt nagy Nerszeszt 
is és Arsaces levelét, mely így hangzik:

Arsaces levele Valensliez.
Arsaces, Nagy-Örményország királya- és az örmény 3) 

nemzet minden satrapjától urunknak, Valens Augustus 
császárnak és fia Gratiánnak4) üdvözlet.

1) Nagy Nerszeszt
2) Habár aggasztotta őket a gondolat, hogy a közvetítés egy

házi állásának elveszthetésébe is kerülhet.
;í) A szövegben így: արս/քիան árámián az Armen tőből ; 

az örmények által gyéren használt szó.
4) Csak udvariasságból nevezi a levél írója Gratiant Valens 

fiának; Gratian, Valens fivérének volt fia.
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»Ne gondolja Fölséged, hogy gyűlöletből lázadtunk fel, 
vagy magunkat fölötte erőseknek tartva küldöttünk egy 
csapatot Görögországba rabolni; hanem értésünkre esett a 
nagy zavar, mely közöttetek támadt, azért félve Saportól — mert 
senki sem volt, ki minket kezei közül kiszabadíthatott volna — 
segítettünk neki egy gyenge sereggel. De én: Arsaces nem 
mentem el vele, mivel megtartottam a hűségemet irán
tad. Ezért el is pusztította országunkat és vitte a lakosokat fog
ságba, de sőt atyáink tetemeit is kiásatta a sírokból. Ésmost 
higyjetek küldötteinkben, tartsátok meg régi barátságtokat 
irántunk szilárdul, és mi azt őszinte hódolattal fogjuk viszo
nozni.«

De Valens a levelet el sem olvasta, nagy Nerszeszt 
maga elébe sem bocsátotta, hanem számkivetésbe küldötte, 
a foglyokat pedig mind felkonczoltatta.

30.
Nagy Nerszesz számkivetése egy lakatlan szigetre. A szám- 

üzötteket a Gondviselés gondoskodása táplálja.
Ebben az időben Byzantban a püspöki széken a Szent- 

Lélek tagadó1) Macedonius ült. Midőn a császári parancs 
megjött, hogy Nerszeszt, ki2) megcsalta és megsértette a csá
szárt, számkivessék, nehányan a szakadár Arius követői 
közül hozzá közeledve mondák: »Ha velünk vallasz,;ϊ) meg
szabadít atyánk Macedonius.» Mivel erre rá nem állott — 
számkivettetett. Erős téli széllel hajóztak, miért a hajó egy 
puszta sziget1) felé hajtatott és széttört. Ekkor a hajósok 
a naszáddal nem mertek tovább vitorlázni, hanem elcsüg
gedve itt maradtak, nyolcz hónapig a liget gyökereivel éltek. 
De az isteni Gondviselés a tengerből elevenen kivetett hallal 
táplálta őket.

!) ՀողԼմարտ hokemárd — hokujn szérpoh tem géruogh, a 
Szent-Lélek ellen harczoló.

ճ) képzetök szerint
:i) Ha elfogadod a mi hitvallásunkat.
4) Mint némelyek hiszik, e kis sziget a Márványtenger mel

lett feküdt.
16
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De Báb a többi túszokkal együtt elfogadta a vallásté
telt, miért is Macedonius őket szabadokká tétette.

31·

Arsaces a satrapákat megöleti. Chat püspök magaviseleté.

Nagy Nerszesz eltávozása után Arsaces megsértő az 
egyességet, melyet a satrapákkal kötött és bosszút állott 
ezeken Árságáván városáért, A satrapák közül sokat meg
öletett; különösen a Gámszárágán nemzetséget távolította el az 
útból, mivel irigyelve sóvárgott azoknak ÁrdákerszL) váráért 
és Erovántásád szabad városukért. Azon ürügy alatt tehát, hogy 
őket
tisztelni, elhagyatott palotájába Armávirbe hívta és itt a férfi
akat, nőket, még a gyermekeket sem véve ki, mind megölette. 
Senki sem szabadult meg közülök, csak Arsávir fia Szbán- 
tárád. Ugyanis Ársávir második felesége, ki „arsacida“ nő 
volt, ezeknek birtokain Dáron és Hásdiánkh vidékén lakott 
szomorúan a ty uh bátyja Nerszesz miatt; így kerülte ki az 
életveszedelmet. Midőn azonban a szomorú hirt2) hallá, Sá
vár s és Kázávon fiaival és egész háznépével Görögországba 
futott.

mint rokonait —- méltóságokkal akarja meg-

Nagy Nerszesz Görögországba menetelekor Pákrávánt 
és Ársárunikh püspökévé Chát szerpapját szentelte fel és 
visszatértéig reá bízta az ország egyházi kormányzását. Ez 
a Chát mindenben hasonlított nagy Nerszeszhez, de sőt a szegé
nyek gondozásában azt még felülmúlta. Magtárai ’’ ) csodásán tel
tek meg, mint Illés4 és Elizeus idejében. Midőn a királyt dor-

') Strabonál Arragera XI. 529 I Ptolemaeusnál Artaegarta V, 
13. Vi Héjasnál Artogera és Ammianusnál Artogerassa. Nagy Ör
ményország, Ararát tartományának egyik vára.

) Az örményben both (egyszerű szó) : szomorú hír, irtóz- 
tató, rettentő hír.

3) Ոտbúnւրան sédémárán : élcthaz, gabonatár.
-1) A veder liszt el nem fogyott és a korsó olaj meg nem 

kevesült. Királyok 111 k. 17. r 10 v.
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gálta rettenetes, szigorú és rettenti:etlen volt. Mit sem talált 
benne a sátán, *) csak azt, hogy gyönyörködött a czifra ruhában 
és lókedvelő volt; ezért hibáztatták és olcsárolták is, hogy 
csak ellene szólhassanak azok, kiket megfeddett. Miért is 
örökre letette a czifra ruhát, kámzsába2) öltözött és sza
máron jáit halála napjáig.

32՛
Arsaces hurczoltatja a boldog Ghát-ot és megköveztetni 

akarja, mivel ez azt vétkeiért megfeddette.

Arsaces az egész Gámszárágán nemzetség megöletése 
után megparancsolá, hogy azok holttesteit hurczolják el és 
temetetienül dobják a kutyáknak eledelül; ő pedig, mintha 
nagy győzelemmel lett volna megkoronázva, napjait jólét
ben töltötte. Azalatt azoknak javait՛1) mind Ármávirbe gyűj
tötte és halmozta össze; ekkor két mély és igen széles 
gödröt4) ástak Náchdsáván’) faluban és szekereken hoz-

x) Szádánáh : ellenkező), veszekedő, ördögök főnöke; héber 
nyelven szitán, szátájel, arabul saitán, törökül sejthán.

2) Cháráznázkézd (darocz ruha). A kámzsa rokonai az arab 
kamiza, újlatin camisia, franczia camisole, chemise; <jzláv kamyzola, 
olasz kamisia, német Hemd, régi felső német hemmat, hemide. 
Akad. szót. III. köt. 358 lap,

3) Hámpár համբար:
4) Az általom használt kiadásban (Venedig, 1827.) chor (árok, 

fossa), más codexekben հօր (gödör) fordul elő.
5) Az örmény hagyomány szerint a vízözön 5000 év előtt 

történt; s bármennyire újabb korbeliek legyenek is történetíróik, 
mindamellett a tartományban (Örményországban) igen messzire 
megy föl annak emlékezete ; a zsidók történetírója József egy ottani 
(örmény) várost említ, mely kiszállás helyének neveztetik; s az 
Ararát hegy tövében mai napig is megleli az utas Náchicseván 
várost, mely szónak értelme ugyanazt teszi (Príma condescensio, 
նախիչելան). Cantu i. köt. 162. 1.

Ptolemaeus (V 13) Nachsuana-nak nevezi.
Ipse (Noé) cum generatione sua simul egressus sacrificansque 

deo cum suis epulabatur. Hunc autem locum Armeni egressorium 
vocant. Illic enim arcae solutae reliquias nunc usque provinciales 
ostendunt. Flavii Josephi antiquitatum judaicarum lib. I, cap V. 
pag. 8 Basiliae MDXXIIII.

10*
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ták ide a Gámszárágánok mezővárosának javait. Midőn a 
szekeresek egy gödör szélén elszórt, állatok marczangolta 
emberi csontokat láttak — és kérdezkedésökre megtudták, 
hogy ezek uraik csontjai, azokat szekereiken összegyűjtötték, 
gyékénynyel befödve elvitték és ugyanazon gödrökben elte
mették. A mint Arsaces ezt megtudta, a szekereseket egy 
gödör felett volt bitófára akasztotta fel.

Chát, ki az első alkalommal·) nem volt jelen, de most 
épen idején érkezett meg, ezért elkezdette a királyt szemre
hányások között dorgálni. Arsaces azért megparancsold, hogy 
hurczolják el és kövezzék meg. De Chát leányának sógorai,i) 2 *) 
kik a nagy satrap nemzetséghez, a vitéz és hatalmas 
Ábáhuni-házhoz tartoztak — kardot rántottak és majd nem 
halálra sebesítették meg azokat, kik őket megfogák; Chát-ot 
kezeik közül kiszabadíták és vidékeikre mentek . . és Arsaces 
nem mert ellentállani, mert tartott tőle, nehogy ezért az 
összes satrapák fellázadjanak.

33·

Nagy Theodosius uralkodása; a Szent-Lélek tagadók miatt
tartott zsinat.

Valens, ki már e földön Örökös tűzre való példát adott, 
Adrianopolisban, érdeme szerint, lángok között halt meg.:i) 
A koronát Theodosius vette el. Ez alapjaiig lerontatta a már 
szent Konstantin által bezárt Napnak, Arte mid-4) és Aphrodi
tének Byzantban ί volt pogány templomait. Epen igy rombolta 
le Damaskusban a templomot is és abból szentegyházat csinál-

i) Első mészárlásnál.
) A szövegben տազր dákér. A menyasszony vőlegényének 

fivérét dákérnak nevezi (pheszin jéghpájré dákér g’észui hátszín) 
az örmény.

3) Elégett.
4) Лцгцаc, Diana. 
δ) Byzantium.
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tatott; hasonlókép Heliopolis1) városának templomát, a nagy 
és híres, három kőhalomból épült libánoni templomot is.

Theodosius visszahívta a szent atyákat mind, kik az 
igaz hit՜) miatt voltak a fém bányákba száműzve; ezek kö
zött nagy Nerszeszt is, kit magához vitetett Byzantba és 
ott tartotta nagy megtiszteltetésben mindaddig, míg az isten
tagadó Macedonius istenkáromlásaival szemben az igaz val
lás ki nem világlott. Ez;1) a Szent-Leiket nem vallotta Isten
nek, nem az Atyával és a Fiúval imádásra és dicsőítésre 
méltónak, hanem az isteni természettől idegennek, teremt
ménynek, szolgának és inasnak,4) ihletnek és nem személyes 
lénynek. Következő szent atyák gyűltek össze Byzanth ki
rályi városba: Damasus Rómából, Nectarius Konstantiná
polyból, Timotheus Alexandrából, Melitus Antiochiából, 
Cyrillus Jeruzsálemből,11) Gergely Nyssából,7) Gelasiuss)

1) Heliopolis, ‘ Ηλιον πόλις die griechische Uebersetzung des 
jetzt noch geltenden Namens Baalbek, d. i. Stadt des Baal, Stadt 
in Koilesyria am Fusze des Libanon (daher η προ: τώ y/ιβάνω un
weit der Quelle des Orontes, Hauptsitz der Verehrung des Baal, 
den die Griechen bald mit Zeus, bald mit Helios identificirten. An
tonius Pius liesz hier einen prachtvollen Jupitertempel bauen. Die 
herrlichen und groszartigen Ruinen der Stadt können denen von 
Palmyra an die Seite gestellt werden. Lübker, Seite 425.

-) Ուղղափարութ՚ուԵ ughghápháruthiun= igazhitűség (Rechtgläu
bigkeit).

ΰ) Macedonius.
4) Lótó-futó, ide-oda küldözni való, inaló szolga, cseléd : bás-

doneáh.
5) Constantinapoly, Konstantinápoly, Constantinapolis, hajdan 

Byzantium, törökül Stambul, Istambul az az a hívek háza.
ti) Kihez csatlakozott szent Nerszesz, Nagy Örményországból.
7) Neocaesarea, Nmwuaáona j. Niksar die durch Grösze und 

Schönheit berühmte, erst spät gebaute (daher vor Plinius 6, 3,3. nicht 
genannte) Hauptstadt des Pontos Polemoniakos am Lykosflusse. (Pon
tus azon részét, mely Iristől Pharnakiáig terjedt, a rómaiaktól An
tonius Polemon, Mithrídat unokája kapta, miért e rész Pontus Pole- 
miacusnak neveztetett.) Lübker, Seite 673.

8) Két codexben Basilius.



238 —

Caesareából, Gergely Nazians-ból') Amphilochus Ikoniumból2) 
és más püspökök, összesen 150 atya, kik Macedoniust és 
a Szent-Lélek tagadókat hit-átok alá vetették és az anya- 
szentegyház kebeléből kizárták.

34·

Arsaces akaratlan elutazása Saporhoz, a honnan többé vissza
nem tér.

Sapor, ki újra szabad volt a háborútól, Arsaces 
ellen ennek rokonát, a Báhláv eredetű Álánáozánt kül
dötte nagy sereggel; Arsaces előle elfutott, mert a satra- 
pák közül sokan — kik utálták Arsaces királyukat — nem 
segítettek neki, hanem Alánáozánnak nyújtottak kezet és 
önkényt mentek át Saporhoz, kitől tisztségekkel elhalmozva 
tértek vissza országukba. Arsaces most szorultságában köve
tet küld a perzsa sereg fejéhez, ki (a király nevében) így 
szólott: »Te vérem és testvérem, miért üldözesz engemet 
ilyen ádázul? Tudom, hogy akaratlanúl jöttél ide, mivel 
Sapor parancsát, ki rokonod ellen küldött, nem akartad 
megsérteni; engedj szabadulnom bár egy idő-pillanatra ezen 
poztázástól, míg kipihenve átmehetnék Görögországba. Ezért 
neked adom birtokúl országomat és még sok jótétemény
ben foglak én, mint őszinte rokonod, részesíteni.»

Álánáozán visszaküldi a követet a következő felelettel: 
»Ha nem kímélted meg rokonaimat, a Gámszárágánokat, kik 
nálamnál közelebbi rokonaid ; mert részesek lettek vallásod
ban ՝’) és országodban laktak; hogyan remélhetsz kíméletet

x) Լ. II, K. 89. fej. (192. lap) 2. jegyzetét. Nazianzum ezelőtt 
szép város vala ázsiai Natoliában, most omladékiban fekszik. Ama 
híres Nazienzenus Gergely Sz. Atyának születési helye; ezen hely
től veszi titulusát 1 örmény érsek. Hübner-Fehér György, Lexicon, 
1816, harm, darab 584. 1.

2) Urbs Cappadociae. Cic
3) Գեն tén örmény szónak jelentése: pogányok vallása (hé- 

thánoszátz hávádkh); pogány vallásnak nevezte a perzsa a keresz
tény vallást.



A veszélyek, melyek Sapor által érték Örményországot ;
Arsaces halála.

Miután az örmény satrapák, kik a helyett, hogy véd
ték volna Arsacest, Sapornak nyújtottak kezet — észrevették, 
hogy ez feleségeiket is kikéri, úgy mint azokéit, kik Arsaceshez 
hívek maradtak és azt is látták, hogy Álánáozán elment és a se
reg, mely amaz ügy elintézése végett jött, kicsiny, — egyesül
tek egymással és visszaüzték azt aztán elvették feleségeiket és 
gyermekeiket és elfutottak Görögországba. Pháránczém ki
rályné nem ment el térje hívására, hanem a kincsekkel 
együtt Árdákersz՜) várába zárkózott, remélvén, hogy így — 
fiát Báb-ot is értesítette erről — Sapor kezei közül kime- 
nekszik. Erre Sapor felbosszankodván, Arsaces lábait vasláncz- 
czal összekötözted és Chuzsásztán h tartomány Anhus nevű 
várába viteti. Árdzruni Meruzsán és Mámigonián Váhán 
híthagyókh által pedig nagy sereget gyüjtét és őket Örmény

1) A perzsa udvarba.
2) Ezen igen erős vár Nagy-Örményország Ararat tartomá

nyában feküdt.
;i) Élám országnak, mely Assyria és Persia között feküdt, 

egyik tartománya volt Chuzsásztán, (Susánásztán, vagy Khuszisztán), 
melynek fővárosa Szuza. E tartomány Ánhus váráról van itt szó, 
hová a perzsa királyok azokat szokták elzárni, kik nagy hibát kö
vettek. A foglyok nem is mertek gondolni a szabadulásra, erről 
említést sem tettek ; azért neveztetett e vár Anhusnak, mely ör
mény szónak jelentése emhtettlen (non tricordato), Procopiusnál a 
hires. Λ ifiig (քօօւղոօր. Biz. Fáuszt ezt a várt Antmesén perzsa név 
vei nevezi (V. k. 7. fej.), mi egy jelentésű az Ánhus-sal,

4) Krisztust tagadók.
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tőlem, ki vallás- és hazára nézve idegen vagyok és vájjon 
jótetteid reményében, melyeknek elérése még bizonytalan, 
elveszíthetem-e azokat, melyeket királyomtól kaptam?»

Arsaces most végső szorultságában akaratja ellenére 
Sapor-hoz megy, ki őtet bezáratta és erővel kényszeritette, 
hogy írjon feleségének, Pháránczémnek, hogy jöjjön az ud
varba.1) Sapor megparancsold, hogy az országnagyok is 
mind jöjjenek el Pháránczémmel.

U
i



— 240 —

ország ellen küldi; ezek eljöttek és Árdákersz várát meg
támadták. De habár mit sem tehettek a hozzáférhetlen 
erődítés miatt, mégis Isten haragja Arsaces-en volt. Ugyanis 
a várőrség nem akarta bevárni Báb tudósítását, hanem 
önkényt és kényszer nélkül adta meg magát. Elfogták őket 
és a kincsekkel és Pháránczém királynéval együtt Vssyriába 
vitték és ott szekérruddal átszúrva megölték.

Ekkor jött a parancs Sáp őrtől, hogy minden város 
erősítéseit lerontván egyen élj ék és vigyék fogságba a zsidó 
törvényhez hív zsidókat, kik Doszb1) Van helységében éltek, 
hová őket Résduni Bárzáphrán vitte volt el Tigrán2) idejé
ben. Sapor ezeket Ászpáhánban3) telepítette le. Foglyokká 
tették azokat a zsidókat is, kik Árdásád és Válársá- 
bádban laktak; ezek — kiket ugyanazon Tigrán király 
telepített volt ide — szent Gergely és Tiridát napjaiban 
Krisztus hitére tértek; köztük volt Zuithá, Árdásád papja 
is. Meruzsán és Váhán Saporhoz mentek és árulkodtak 
Zuitha, Árdásád papja ellen. »Ez csak azért jött el — 
dák — a foglyokkal, hogy őket buzdítsa a kereszténység 
törvényeinek szigorú megtartására.» Sapor Zuithát megki- 
noztatta, hogy hagyja el a keresztény vallást; de mivel ez 
vonakodott, vértanú halált szenvedett.4) A mint Arsaces mind
ezt a sok balesetet és nyomort hallá, szándékosan, úgy mint 
Saul, megölte magát.·’) Harmincz évig kormányzott.

mon-

36.

Meruzsán gonosz tettei; Báb Örményország királya lesz.

Arsaces halála után Sapor nagy sereget gyüjtetett, Me- 
ruzsánt Örményországba küldötte és reája bízta az országot.

4) Ván (Semirám) városa Vászburágán tartomány Doszb kerüle
tében van.

'2)L. a II. könyv 19. fejezetét.
3) Persia régi híres városa.
4) Gádarétzáv,
5) L. Bizánti Pauszt, V. k. 7. fejezetét.
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Nővérét Ormeztuchd-ot neki adja nőül, ad tulajdoni jogot1) sok 
falu és uradalom felett Persiában és még az örmény trónt 
is neki ígérte azon feltétel alatt, ha a satrapákat meghó
dítja és az országot a Mázdejesn hitvallásra téríti. Erre 
rááll ott, eljött Örményországba, a satrapák feleségei közül 
sokat elfogott és azokat abban a reményben, hogy azok 
férjei majd visszatérnek, más-más várba záratta. Igyekezett 
rajta, hogy minden keresztény épületet lerontson. A püspö
köket és papokat az adó ürügye alatt elfogatta és Persiába 
vitette. A talált könyveket mind elégette és parancsot adott, 
hogy a görögöt ne tanítsák,2) hanem csak a perzsát; ezen
kívül megtiltotta még azt is, hogy senki se merjen görö
gül beszélni, vagy görögből fordítani és mindezt azon szín
lelt okból tette, hogy az örményeknek egyáltalában ne le
gyen ismeretségük és baráti viszonyuk a görögökkel; tény
leg pedig azért, hogy megakadályozza a kereszténység 
tanulását; mert akkor Örmény betűink még nem voltak és 
az egyházi könyvek görög betűkkel írattak.

Mihelyt megtudta nagy Nerszesz azt, hogy mily sok 
szerencsétlenség érte Örményországot és Arsaces meghalt, 
megkérte Theodosius császárt és segélyért könyörgött. Ez 
Bábot, az Arsaces fiát királylyá teszi és hatalmas sereget ad 
a vitéz Terentius vezérlete alatt. Nagy Nerszesz magához 
veszi azon satrapákat, kik Báb párthívei voltak, valamint 
azokat is, kik ennek trónöröklését ellenezték és az elmenekült 
Gámszárágán Szbántárádot; ezek szövetségében Bábot Ör
ményországba viszi. Megérkezésükkor a gonosz Meruzsánt 
Örményország korlátlan birtoklásában találták: ezt kiűzik 
és az országot uralmukba veszik. Meruzsán azonban meg- 
hagyá a várparancsnokoknak, hogy a satrapák nejeit a 
várfalakon akaszszák fel és a feloszlásba ment holttesteket 
hagyják ott a bitófákon, hogy azokkal a madarak táplálkozzanak.

1) Írott tulajdoni jogot, okmányt
2) ne tanítsák (tanulják) a görög՛ írást, olvasást, tudományt,
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Czirávban törtónt nagy ütközet- és a gonosz Meruzsán meg-
öletéséről.

M után Meruzsán Sapornak Chorászán1) tartományban 
értésére adta, hogy Theodosius támogatást nyújtott 
Bábnak, Sapor megparancsolja, hogy minden perzsa sereg 
menjen Meruzsánnal Örményországba harczolni. De Báb 
és Terentius is tudósították Theodosius császárt, Sapor 
azon parancsáról, mely a palotaőrség kivételével minden 
sereget ellenünk küldött. Erre a felséges Theodosius azt a 
parancsot adja a nagy grófnak2) Áddének, hogy menjen 
az összes görög sereggel Báb segítségére; és azok .közül, 
a kiket elvihet, senkit se hagyjon hátra; de sőt a városok 
gyalog-őrségét is, mely selyem sárkányt h visel, vigye ma
gával.

A háború azon völgyben fejlődött ki, mely Czirávnak4) 
neveztetik; a két homloksor egymáshoz közeledett. A vitéz 
örmény satrapák fiai önkényt rohantak előre a csatába 
Szémpád lovassági tábornok vezérlete alatt, ki a Pákráduni 
házból való Pákárádnak fia volt. Előjöttek az egykorúak’) 
a perzsa seregekből is és egy nagy ugrással a homloksorba 
mentek. Elszéledtek mindenfelé. Mihelyt a perzsa ifjak fu
tásnak eredtek, a miéinkek azonnal üldözésükre indultak; 
és miként a forgószél, mely az erdő fáit lelevelezi, úgy 
vetették magokat lándzsáikkal gyorsan ménjeikre és földre

1) Chorasmia, (Nord. Ariana; baktrische Provinzen) die weite 
Ebene des unteren Oxuslandes, noch jetzt Chwärizm genannt. Ihnen 
benachbart, im IX. Bezirk bei Herodot, waren die Caspier. Kiepert, 
Historisch. Atlas, Seite /.

2) Médz gomsz, v. ö. a latin comessel, örményül ughégitz, 
széghánágitz jév párczágitz, médz ischán, zorávár ; törökül bej, 
mirza.

3) Lobogóra selyemmel tűzdelt jelvény.
֊i) Nagy-Örményország Ararár, tartományának Pákrévánt kerü-

5) Hámádikh, coaetanei; a perzsa ifjúság.
leiében.
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terítették a hideg holttesteket a nélkül, hogy azok homlok
vonalaikhoz1) visszatérhettek volna. De a mikor a perzsák 
minket körülfogni akartak, ezek՜) a paizsos görögök mögé, 
mintegy erős városba húzódtak, és így minden veszteséget 
kikerültek, mert Gorgonius, a gyalogság vezére mintegy 
paizsfallal vette volt körül Báb homloksorát.

A görög seregek fegyverei aranyból és ezüstből és lovaik 
felékesítve valának. Úgy látszottak, mint egy kőfal. Legtöb
ben, látszat szerint, kőkeménységű ívhúrt és bőrfegyverzetet 
viseltek; fejeikről jelvényül hosszú ló sörény lobogott, mint 
a lombos fák levelei. A forgó sárkányokat, melyeket iszo
nyatos szájnyílásukon át a szél fuvalma felduzzasztott,1) mivel 
sem tudom összehasonlítani; csak azt mondom, hogy a 
mint a gyémánthegy a tengerbe ereszkedik le, úgy rohant 
a görögök egész homloksora a perzsa seregekre. Azok 
külseje, oldalaslag nézve, olyan volt, mint egy hatalmas 
messze kiterjedt folyóé és valóban a pánczélosok kinézése 
hasonlított is a víz színéhez.

A mint nagy Nerszesz mind ezeket látta, a Nebád4) hegy 
csúcsára ment és ég felé emelte kezeit s könyörgött .... 
és mint Mózes, az első látnok, azokat addig le nem eresz
tette, míg a második Amálek le nem győzetett.

Midőn a nap, seregünkkel szemben, feljött, a fémfödte·՜1) 
paizsok úgy csillogtak, mintha sötét felhőből eredtek volna, 
és a seregekből satrapáink pánczélos hősei úgy ugrottak 
elé, mint fénysugarak; ezt látva megijedt a perzsa sereg 
és csaknem a miénk is; mert a kelő napba szembe nem 
nézhetett. De mikor összeütköztek, árnyékoló felhő volt

]) tábor.
2) az örmények
:i) V. ö. Ammian (XVI.) ezen szavaival : Eumque post antegressos 

multiplices alios, purpureis subteminibus texti circumdedere dracones, 
hastarum aureis gemmatisque summitatibus illigati, hiatu vasto per
flabiles, et ideo, velut ira perciti, sibilantes, caudarumque volumina 
reliquentes in ventum.

4) A Cziráv völgy közelében. A görög földleirók Niphatis-nak

5) béghéndzábád : réz-ércfödte.
nevezik.
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felettük és a mieinkek oldaláról erős szél főtt a perzsák 
felé. Csataközben Gámszárágán Szbántárád egy nagy csapat
tal találkozott, a melyben volt a hős Serkir, a leghiek1) 
királya, ki a közép hadosztály elejét elszántsággal a harcz- 
terébe vonta. Szbántárád rárohan, keresztül tör a seregen 
és — mintha villám sújtotta volna, úgy terítette földre a hőst; 
azután az oldalékoti) 2 *) megrohanva a sereget megszalasztotta. 
És így a felső segélytől megerősített, egyetértő összes gö
rög és örmény seregek az egész térséget megtolták az ellen
ség holttesteivel és üldözték a megfutamodott egész mara
dékot; a csatatérről elüzöttek közt volt Urnájr, az álvá- 
nok királya, kit Mámigonián Vászágnak fia, Muségh sebesitett 
volt meg.

De a gonosz Meruzsán, mivel lova megsebesült, a 
futókat nem követhette; az örmények hadvezére Szem- 
pád utána eredt, eléri és egész kíséretét szétdarabolja; 
a nyomorultat pedig egy nádas partján Gokájovidban ՛*) el
fogja. És mivel hitte, hogy nagy Nerszesz ezt4) szabadon 
fogná bocsátani, azért nem viteti a táborba, hanem egy, a 
gonosz kivégzésére alkalmas helyre, hol nomádokat talált, 
kik tüzet élesztettek volt és kiknél hús sütésre vas-nyárs 
is volt; ezt megtűzesítette, kör-alakú lag meggörbítette, iz
zóvá tette és így szólott: »Én megkoronázlak Meruzsán; 
mert arra törekedtél, hogy Örményország királya légy és 
rám tartozik, mint lovaghoz, téged, örökölt jogomnál fogva, 
megkoronázni.« És azt, mihelyt oly izzó lett, mint tűz, 
Meruzsán fejére tétette; így veszett el a gonosz. Ezen idő
től kezdve, Báb alatt, békében volt az ország.

i) Ausserdem wohnten im östlichen Caucasus die Legen, von 
den älteren Autoren (Herod. VII. 72) Λίγνβς, von den Armeniern und 
Iberiern Leki genannt, jetzt Lesgier. Kiepert, Seite 10.

'2) A felállított hadsereg oldalrésze (hadtudomány.)
3) Լ. III. k. 23. fej. 3 jegyzetét.
4) Meruzsánt
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3&.

Miként itatott Báb szent Nerszeszszel halálos szert, ki 
életét bevégezte.

Miután a háborúk megszűntek és az ország elcsen
desedett, nagy Nerszesz a királyijai és a satrapákkal ígé
retet tétet, hogy mindig az igazság útjain fognak járni, 
hogy így tetteik is keresztény hitükről tanúskodjanak; kü
lönösen a királyijai, hogy ne hasonlítson atyjához, ne kö
vessen el igazságtalanságot és zsarolást, hanem viseltessék 
méltalommal és atyai gondozással a satrapák iránt; ezek 
pedig Bábot meg nem vetve, ellene fel ne lázadjanak, hanem 
őszinteséggel szolgáljanak neki. Ekkor adta vissza Báb a 
király, Gámszárágán Szbántárádnak mindazt mit atyja Arsaces 
tőle elragadott volt: Sirág és Ársárunik kerületet nem azért, 
hogy így jóvá tegye atyja Arsaces igazságtalan fösvénységét, 
hanem a hős Szbántárád fáradozásainak jutalmáúl, ki a 
leghiek királyát megölé. A többi satrapák elrabolt javait 
is visszaadta. Nem mutatkozott gazdagság után sovárgónak, 
sőt inkább bőkezűnek.

De mivel a fajtalanság csúnya szenvedélyének hódolt: 
nagy Nerszesz erősen megdorgálta; Báb e miatt azt rossz szem
mel kisérte és ellene gonoszát is terveit; azonban Theodosius 
császár iránti tekintetből nyíltan neki nem árthatott. Azért 
szent Nerszeszszel titkon halálos szert itatott és így éle
tének véget vetett; ez a püspöki széket 34 évig bírta. 
Boldog Nerszesz Egeghiátz kerület (Jhách L) falujában 
halt meg. A király, Báb elvette a holttestet és Thil mező
városban temette el; de a történteket titokban tartotta.

39՛

Izsák'1) székfoglalása és Báb megöletése Theodosius által.

Midőn Báb, a király látta, hogy egész Örményország 
gyászol boldog Nerszesz miatt, hamarjában — a szükséghez

Kák.
2) Az örményben Száhág.
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képest — keresett, és talált is egy az Albianus nemzetsé
géből és családjából való Szakág nevű férfiút, ki nem ál
lott messze a dicsérettől; չ) ezt tette Nerszesz helyébe a 
caesariai nagy érsek nélkül,-) Szakág négy évig bírta a 
püspöki széket.

De midőn Báb meghallá, hogy nagy Theodosius Bi- 
zantból Róma felé indult és táborával már Thessaloniába nyo
mult, — hogy a beszállásolás miatt közte és a polgárok 
között villongás és aztán csata támadt, — hogy a császár 
győzött és a polgárok közül 15.000-et megölt; azon hitben, 
hogy a zűrzavart kiterjeszti, az engedehnet megvetéssel 
megsértvén saját vesztére rohan és Terentiust sergével együtt 
elűzi, ő maga pedig harczra készül. De a vitéz Terentius 
nagy Theodosius parancsára visszatér, szokott jó szeren
cséjével észrevétlenül rátámad a táborra;i) és némelyeket 
karddal megöl, másokat megfutamtat; és habár az erős és 
rettenthetetlen Kénél, az Ánczév-ok 4) feje és Báb keleti had
ser gének vezére, vitéz ellentállást tanúsított, mégis a győz
tes Terentius, kardjának egy ütésével ketté hasitá fejét, 
Báb királyt pedig elfogá; most Báb a római hadvezért arra 
kérte, hogy ne foszsza meg életétől, hanem vitesse a csá- 
czár elejébe; a vitéz Terentius megkönyörült rajta és ké
résének engedett. Vas-bilincsekben vitetett nagy Theodo
sius elébe, de hűtlenségéért bárd-ütés alatt halt meg.’) 
Nyolcz évig kormányzott.

]) Dicséretes, dicséretreméltó, a kit dicsérni érdemes.
2) Szent Gergely utódai Nerszesz-ig, Caesariában (Cappadocia) 

szenteltettek fel (consecrare), mint Bizánti Fáuszt mondja (III. k. 12 
fejezet), János örmény történelemiró (VI) szerint Arsaces király a 
püspököket és satrapákat mind Válársábád városába gyűlésre 
hívta össze, a hol Nagy Nerszeszt patriarkhai czímmel tisztelték 
meg; ennek utódai ezután nem a caesariai érsek, hanem a ha
zai püspökök által neveztettek ki (ordinare).

3) Báb táborára.
4) L. 11. k. 62 fej. (155 lap) 1. jegyzetét.
5) Bizánti Fáuszt szerint (V. k. 32 fej.) két, legiobeli katona 

karddal ölte meg Bábot, ki Ammiannál Fara név alatt fordul elő.
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40.

Váráztád uralkodása és rabsága.

A nemeslelkű és nagy Theodosius császár uralkodá
sának huszadik évében Báb helyébe az ugyanazon Arsa- 
cida-házból való Váráztád-ot tette Örményország királyává. 
Ez a Váráztád évekre fiatal, bátor, emberkedő, termetes, 
erős, a vitézség minden tettében gazdag és a nyillövésben 
igen ügyes volt. Sapor futása idejében ment volt a császár 
udvarába és itt vitézül viselte magát; azután Pisában 
meggyőzte az öklészeket4) és visszatérvén Görögországba, 
Heliopolisban2) délben egy oroszlánt szaggatott szét. Di
csőségét az olympiai játékok alatt a bajvívók5) elismerték 
és ünnepelték. A longobardok nemzete ellen tanúsított 
férfias vitézségét a szent Tiridátesével merem összehason
lítani ; mert öt harczost, kik az ellenség közül rohantak volt 
reá, egymásután megölt kardjával és egy várhoz jutva a 
falon tizenhét férfiút lőtt meg nyilával és a megsebesítet
teket egymásután taszította le a mélységbe, mint az erős 
szél a korán-ért fügéket.

Ez4) országunkban Sapornak ötvenötödik évében ju
tott uralomra; első harczát syriai haramiákkal vívta meg 
Táránághi °) szorosaiban, megfutamtotta és üldözte őket. 
A mint ezek az Euphrát hidján átkeltek, maguk után fel
szedték annak fáit, de ő megérkezik és az Euphráton egy 
ugrással 22 röfnyit15) ugrik, tehát nagyobbat ugrott, mint

M Pérnámárdig: Boxer, Faustkämpfer, pugilato. Bajvívó, ki 
szorított ököllel bökdösve, lökódve verekedik. Kulyakoló, kujakoló.

2) Az örményben Արէզ քաղաք (árékágán khághákh) mi 
annyit tesz, mint a Nap városa ( Ηλιον πόλις).

3) athleták
4) Váráztád
5) Magas-Örményország egyik kerülete. L. a 99. lap. 5. jegyz. 
G) Özsőb »Krónikájáénak örmény fordításában gánkun վա՝ս- 
röf és a görög szövegben πονς láb fordul elő; azért a röf(քուս

alatt tágasb értelemben lábat kell érteni. Jelentékeny írónk va
lamint e »Krónika» örmény fordítását, úgy a görög hibás olvasást is 
kiigazította (rß1 52 helyett χβ 22-öt olvas.)
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lakoniai Khionie.1) És ime itt egy új Achilles volt látható, ki a 
Szkámánder folyón՜) úszott! Ettől megijedtek a rablók, 
fegyvereiket levetették és megadták magukat.

Gyermekkorában férfiasságot szitt magába, férfias volt 
a trónon :i) is, ki nem vetette magát alá a görög se rgek 
felsőségi rendeletéinek. Miért is Sápokhoz követeket küld, 
hogy ez adja neki nőül leányai egyikét, és ő ezért Örmény- 
országot adja. Erről értesültek a görög hadvezérek és tu
dósították a császárt is. Mire Theodosius, a császár meg- 
parancsolá, hogy fogják el őtet, ha ő önkényt meg nem 
jelenik a császár hivatására. Váráztád kényszerülve bár el
megy a császárhoz abban a reményben, hogy ez előtt meg
hazudtolhatja a róla hallott hírt. De a császár nem mél
tatta az elfogadásra, hanem vasbilincsekbe verten Thule- 
ra,4) az Ocean egyik szigetére viteti. Négy évig uralkodott.

*) Khionie, görög nő volt, ki hófehér fényétől nevezett ,Khio- 
nie'-nek (%nőy, οίνος, r; χιόνιος, νιη, ον : hófehér). Ez sebes futó és 
gyors lábú volt; ennek futását hasonlította össze az író Váráz- 
tádéval.

8) Szkámánder, (Σκαμανόρος) Kis-Ázsía Troász tartományának 
folyója; Homer szerint két hideg és egy meleg forrása volt, az 
Ida lábánál (Ilias. 22. 147).

3) Vitézséget szívott ifjúságában, vitéz volt kormánykodása
alatt is.

4) Tibi serviat ultima Thule. Virgil, Georgica lib. I. 30. — 
Thule eine berühmte, von Pytheas entdeckte Insel des nördlichen 
Meeres, die derselbe von den Orkaden aus in sechs Tagesfahrten 
erreichte. Man hielt sie seitdem stets für den nördlichen Punkt der 
ganzen bekannten Erde, obgleich man keine nähere Kenntnisz von 
ihr verlangte; und diese Ansicht scheint auch ihr Name zu be
stätigen, da Tiel oder Tiule (τε'λος: Ziel) im Gothischen das äu- 
szerste Land bezeichnet. Ptolemaeus (II. 3, 32) ist der einzige Schrift
steller, der, obgleich er gewisz unter seiner Thule nichts Anderes, 
als jene von Pytheas entdeckte Insel versteht, sie doch weit süd
licher, nur etwas nördlich von den Orkaden ansetzt, so dasz sie bei 
ihm eher die Stelle der gröszten unter den Shetland-Inseln, oder des 
heutigen Mainland als die Stelle von Island einnimmt, für welches 
sie die meisten Neueren (nament). Männert I. 1, S. 67; Humbold, 
Krit. Unters. I. S. 267.) halten. Nach anderen Ansichten wäre sie 
ein Theil von Norwegen und zwar das heutige Thile oder Thile-
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Váráztád uralkodásának1) második évében Záven, ki 
ugyanazon Albianus családjából való volt, lett Örményország 
patriarkhája, ki e méltóságot négy évig bírta.

41.

Arstices és Vágliárság uralkodása.

Ezután nagy Theodosius Váráztád helyébe Örmény- 
ország királyaivá Báb két fiát Arsacest és Vághárságot 
tette ; mert úgy gondolkozott, hogy mind a kettő nem fog 
elpártolásra egyesülni. A herczegek anyját visszatartja ma
gánál,2) őket pedig elküldi helytartóival, megbízható férfiakkal 
és egy sereggel. Mihelyt eljöttek, birtokukba vették az orszá
got és uralták azt; Persia ellen férfiasán folytattak háború
kat, azután megnősültek. Aisaces, Pápignak Sziunik főnöké
nek,8) Vághárság pedig, ki ugyanazon esztendőben meg is halt, 
Izsák lovag leányát vette nőül.

Arsaces második évében Örményországban a patriarkhai 
méltóságra Ászburáges, az Izsák és Záven rokona jutott. 
Ez Öt évig bírta a partiarkhai széket

Nagy Theodosius hadjárata alatt Milanóban megbete
gedvén — meghalt. A trónt4) fiainak hagyta hátra: Arca- 
diusnak a byzantit és Honoriusnak a rómait, kik épen nem 
voltak méltók az atyai erények dicséretére és az örökségre.

mark, oder Jütland, dessen Spitze Thy oder Thyland heisze (Malte- 
Brun, Geogr. univers. 1. p. 120), oder eine der Orkney-Inseln, viel
leicht auch Mona (Bredow, Unters. St. 1. S. 12.). Freund’s Schüler- 
Bibliothek, Vergil’s Werken, Heft 8. S. 11.

ձ) Bizánti Pauszt (V. к. 37. fej.) azt mondja : »Elűzték Váráz- 
tádot országából: Örményországból. О Görögországba ment és ott 
élt haláláig.»

2) Bizánti F. szerint (V. 37) a királyné Zármántuchd is vissza
tért hazájába.

3) Bizánti Fáuszt azt mondja, hogy Mámigonián Mánuel leá
nyát vette nőül.

4) a birodalmat
17
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42.

Örményország ketté osztása két Arsacida király alatt, kik 
két nemzetnek: a perzsáknak és görögöknek szolgáltak.

Miután Sapor észrevette, hogy Arcadius nem egé
szen igazságos, békealkút köt vele; mert ennek atyja-, 
a nagy Theodosiustól legyőzetett és megveretett volt. Ar
cadius is rááll a békére, kivált hadvezérei tanácsadására; 
mert habár Isten a boldogult Theodosius éltében győzelmet 
adott volt, mégis a hadvezérek kifáradtak és elunták már 
a folytonos háborúk fáradalmát. Azért önkényt abban álla
podtak és egyeztek meg, hogy Mesopotamiát és Örmény- 
országot határszabás által két államra oszszák. Arsaces ennek 
következtében ott hagyja ősei tulajdon királyságát: Ararátot 
és az egész perzsa jutalékot és elment, hogy országunk 
nyugati tájait, melyek a görög részhez tartoztak, kormá
nyozza, nemcsak anyjáért,1) ki a császári városból való volt, 
hanem azért is, mivel ő is jobbnak tartotta, kevésbbé nagy 
tartomány felett uralkodni és keresztény fejedelemnek szol
gálni, mint nagygyal2) bírni és a pogányok jármába jutni. 
Vele mentek a Sapor birtokába jutott országrész satrapjai 
feleségeik- és gyermekeikkel együtt; mindegyik ott hagyta 
javait, falvait és épületeit/1)

Erre Sapor fölbosszankodván ezt írja Arsacesnek : »Miért 
idéztél elő háborút köztem és a császár között az által, 
hogy országrészem satrapcsaládtagjait is el vitted ?» Mire 
Arsaces ezt a feleletet adja: »Mivel nem tűrhették el, hogy 
perzsa felsőbbség alatt éljenek, velem jöttek; de ha te reám 
bízod részed kormányzását, mint a császár a magáét, ak
kor kész vagyok tégedet úgy tisztelni, mint a császárt; ha 
ez neked nem fog tetszeni4) és a satrap ok önkényt vissza
térnek, én őket meg nem akadályoztatom.

1) Biz. Fáuszt (V. 37.) Arsacida uralkodónének nevezi, ki 
Konstantinápolyban született, neveltetett; örmény neve Zármántuchd.

2) nagy országgal 
a) tászdágérd.
4) ha ajánlatom nem lesz kedvedre
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Sapor ezt hallván, az ő részében Örmény királylyá 
valami Choszrovot tett, ki szintén az Arsacida családból 
származott; az ő része satrapjaihoz pedig, kik Arsacessel 
mentek volt el, következő tartalmú levelet irt:

Sapor levele a satrapákhoz.

Én a hősök vitéze Sapor, a királyok királya, az örmény 
satrapáknak, kiknek birtokai osztályrészem uralma alatt 
vannak, sok üdvözletét!

Habár nem nemeslelkűleg cselekedtetek, midőn uradal
maitokat elhagytátok és reátok szükségem nincs; még is 
mint jó fejedelem részvéttel viseltetem irántatok és orszá
gaitok iránt. Aztán meggondoltam azt, hogy a nyájak nyáj
őrzők és a nyáj őrző к jó főnök nélkül el nem lehetnek ; azért 
királyotokká tettem Choszrovot, ki a ti vallásotokhoz tarto
zik és a ti ősi uralkodóházatokból való. Térjetek tehát 
mindnyájan vissza uradalmaitokhoz és bírjátok azokat, mint 
ezelőtt. Én esküszöm a tűzre, a vízre és halhatatlan őseim 
hírnevére, hogy ezt csalárdság és gonoszság nélkül teszem 
és szavamat megmásíthatatlanúl megtartom. Azoknak a 
házait pedig, kik parancsomra nem hallgatnak, falvaikkal 
és épületeikkel együtt az államjavakhoz csatolom. Éljetek 
boldogul!1)

43·

A satrapák visszatérnek Armeniába, mindegyik elfoglalja 
saját uradalmát; két királynak szolgálnak.

Midőn meghallották azon satrapák, kik a perzsák részé
nek kerületeiben bírtak javakkal, hogy Sapor keresztény 
Arsacidát tett királylyá és annak, kezökbe adott, esküvel 
erősített írott levelét is látták, elhagyták Arsacest és vissza
tértek lakóhelyeikre. Csak három ifjú, kik együtt nevekedtek 
volt a királylyal és ennek rokonai voltak, nem tért vissza : 
Tárá, fia Pápignak, a Sziuniak órának, ki apósa volt Arsaces- 
nek; Kázávon,2) Szbántárádnak fia, Sirág és Ársárunikh ura

2) Voghcs léruk, Ողջլերուք: jó egészségét! 
2) Izsák. 17*



j) Kártmán, Nagy-Örményország Udi tartományának egyik 
kerülete; a kártmánok, Arám fiainak egyikétől eredtek.

"-) Árávéniánkh örmény nagyfejedelemség (nácháráruthiun) 
melynek őse, Váhákén fia : Áráván volt.

3) irigy, másé után vágyakodó,
4) Izsák
6) L. a 41-ik fejezetet.
ti) szándék
7) Arávéliánkh, Nagy-Örményország egyik fejedelmi családja, 

mely az alán királyleány, Száthinig közeli rokonától vette eredetét.
8) Áskátár
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és Beroz, ki a kártmánok1) nemzetségéből való volt. Ezekkel 
egyesültek még a Kénunok nemzetségéből Ádád, az Ámá- 
dunok nemzetségéből Génán, a Mogok nemzetségéből Szurá, 
Arávénián՜) Részdom és néhány ismeretlen egyén. Ezért 
Sapor parancsára, Choszrov ezeknek jószágait az államkincs
tár számára foglalta el; a fiú birtokait pedig nem engedte 
át az atyának, sem a fivérét a fivérnek.

De volt nehány olyan satrap is, kiknek birtoka a 
görögök részében volt Arsaces alatt. Milyen volt pl. Izsák 
lovag, ki Arsaces fivérének, Vághárságnak volt apósa— mégis 
Choszrovhoz igyekezett általmenni. Erre az Izsákra kancsal 
szemmel3.՛ nézett Arsaces, kit felesége folytonosan azzal 
bizgatott fel, hogy az4) veje hagyatékából5) királyi ékszerrel 
bir. Aztán meg rokonai, kik Szébér kerületben laktak, ha
mis vádat emeltek ellene, ezért Arsaces király kínozta is 
őtet, ki törekedett Arsaces köréből elfutni és Choszrovhoz 
átcsapni. Mint ügytársai és elhatározásának'') pártfogói vol
tak : Uhorchoruni Szűrén, Árávélián") Váhán és Áschátár,8) 
a Timágszián nemzetségből. De eltávozásakor ezek nem 
követhették azt, mivel Arsaces seregei által megakadályoz
tattak. A színeskedés leple alá rejtőzve tehát alkalmas napra 
várakoztak.

44·

Miként becsülte Choszrov Izsák lovagot; ennek vitéz tettei 
a, vánántok nemzetségéből való rablók ellen.

Chorszov fölötte örvendett Izsák lovag eljövetelén s 
seregei hadvezérévé tette, visszaadta neki az atyai birtoko-

-
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kát és földekkel együtt más várakat is ajándékozott neki 
azoknak örökségeiből, kik, mint a perzsa tartomány részből 
valók, Arsacesnél maradtak. Ezen napokban lázadtak fel 
némelyek a vánántok nemzetségéből Choszrov ellen. Ezek 
el nem menekültek senkihez sem, hanem erdeik fenyvesei 
és Dájkh1) szikla szurdékai közé húzódtak, a honnan rab
ló berohanásaikkal mindkét örmény királyságot zavarták 
és az országot nyugtalanságba tartották. Ezek ellen ment 
Chorszov vezére, Izsák lovag, kik közül sokat megölt, a többit 
negyedik Örményország tájaira futamtatta. — Ezek ugyanis 
nem vetődtek a chaldaeusok'2) országába, hogy ott a görögöknél 
keressenek menedéket, sem nem mentek által Arsaces ki
rályhoz, hanem néhány rablónál, kik negyedik Örményország 
tájain, Syria határszélein tartózkodtak, igyekeztek menhe- 
lyet találni; mert a vánántok a rablást szívesen űzték és 
kívánatos merészségüket igazságosnak is tartották. Izsák 
ezek ellen ment és messze elűzte őket Mánánághi3) 
határáig.

45·

Arsaces kincseivel Choszrovlioz jenek Szűrén, Vállán és
Ascliátár.

Chorchoruni Szűrén, Arávelán Váhán és Timágszián 
Áschátár alkalmas időt találtak arra, hogy Arsaces kincseit 
Áni erődből elvegyék és azokat Dzoph tartományba vigyék. 
Hatalmukba ejtették ugyan azokat és Choszrovhoz által 
is akartak menni; de el nem juthattak hozzája, mert Má- 
migonián Száméi, Arsaces meghittje négy sereggel iildözé-

չ) Nagy-Örményország egyik tartománya. Határai keletről a 
kukárok tartománya, nyugatról Éker, éjszakról Georgia és délről 
Ararát tartomány.

2) Itt Chaldea alatt — Cholkist, mely Georgia és a Fekete
tenger (Pontus Euxinus) között feküdt, kell érteni.

3) Mánánághi, Magas-Örményország egyik kerülete; itt van 
az Antitaurus is.
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sökre sietett és megfutamtatta őket Mánánághi kerület erős 
barlangjába, melynek bejáratát nem lehetett könnyen feltalálni, 
mert csak az oldalán, a lejtő felé volt egy kis kijárása. A 
barlang ajtaja1) előtt függélyes, egyedül álló szikla volt és 
felette szikla-eresz, mely a mély völgy örvényébe nézett. 
Λ mi innen leesik, az irtozatos rohammal szakadatlan kör
forgással rohan lefelé, mivel nincs mi megállítsa. Azért 
Száméi kétségben és zavarban volt a hely hozzáférhetlen- 
sége miatt. Arsaces erről értesíthetett is, kinek rendeletéből 
vasfoglalatú szekrényt készített, bátor férfiakat tétet bele 
és lánczokkal a mélységbe, a barlang nyílásához leereszteti. 
De ez sem ártott azoknak,2) mert azt2) hosszában sűrű 
csalit védte.

Míg ezek itt foglalkodtak, véletlenül ide érkezett Izsák lo
vag, Choszrov egész seregével, melylyel a rablókat üldözte volt. 
Elhagyja tehát ezeket és azok ellen megy, kik a barlang
nál harczoltak; elűzi őket és megszabadítja Szurent, Vá- 
hánt és Aschátárt a kincsekkel együtt és azonnal Chosz- 
rovhoz küldi őket. Choszrov vesz a kincsekből, kifogja a 
Sapor részét is és ennek parancsára ezeknek falvakat, szép 
és méltó helyeket ad azoknak örökségeiből, kik a perzsa 
részből Arsacesnél maradtak. — Ez volt a háborúnak, mely 
Arsaces és Choszrov között lefolyt, kezdete.

46.

Arsaces, ki harczban Choszrovtól legyőzetett, betegségben
meghal.

Sapor és Arcadius, Choszrov és Arsacesnek hadaikban 
kezet nem nyújtottak és segélyadással védelmükre nem kel
tek, de nem is tartóztatták őket vissza. Miután a követek 
a sikereden alkudozást befejezték, Arsaces összegyűjti sere
geit és Choszrov ellen megy. Choszrov is elindult К éghám 
tenger melletti — Mursznak nevezett — táborhelyéből,

5. դուռն, turcn (örmény), &νρα (görög), der (perzsa), 
dvara (szánszkrit) és Thür (német) szókat. 

ճ) de evvel sem mehettek semmire
3) a barlangot

') V.
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Arsaces ellen, hogy ez be ne törjön országába; de ezt nem 
jókor tette,1) mert Arsacest már álladalmába benyomulva 
Vánánt kerületben találta.

Erevel-nek nevezett térségen2) találkoztak egymással; 
nagy hévvel küzdöttek, Arsaces serege megveretik, hadve
zére Sziunikhi Tárá a harczban elesik, Arsaces pedig keve
sekkel megfutamodik. Vitéz Izsák lovag, Choszrov vezére 
űzve üldözi őket. Azon nap Kazávon, a Szbántárád fia rend
kívüli vitézi tetteket ") vitt véghez; több ízben visszatért 
támadólag, elszélesztette az üldözőket és Arsacesnak időt 
szerzett az eltávozásra.

Choszrov haza tért, Arsaces pedig Egéghiáczba ment, 
itt szárazbetegségbe esett és ugyancsak aszkórban meg 
is halt. Egész Örményország felett öt évig uralkodott, az 
ország felében pedig két és fél évig. Ez után a görögök 
az ő részükbe már többé nem tettek királyt, hanem ezen 
tájak satrapjai fejévé lett a vitéz’ Kázávon; az ő országré
szükbe a görögök kormányzókul grófokat tettek.

47·

Boldog Meszrob.

Meszrob, ki Dáron (tartomány) Hátzég4) helységéből 
való, nagy Nerszesznél nevekedett és tanult, ennek kimú
lása után a királyi udvarban titoknok lett. A magányos élet 
után vágyakodott, miután látta, hogy az örmény királyság 
végéhez jutott; a zavart՛’) türelme próbakövének tekintette. 
Valaki1’) azt mondotta volt: »Az ide-oda hányódott hajó a ki-

x) nem épen akkor, midőn legjobb; későn. 
ճ) Nagy-Órményország Ararát tartományában, Biz. F. (IV. 22.)

Herevélnek nevezi.
8) kísérlet, midőn valamihez némi koczkáztatással fognak;
4) Hátzégátz áván, örmény helység Dáronban.
5) az országban uralkodott zavart
ti) Szent-Nilus apát, egyházi író az ötödik századból. Ezen idé

zet »Intelmek a lelki életre* czimű művéből, mely ugyanazon szá
zadban szépen lefordíttatott örményre ֊ vétetett.
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kötőbe siet: az előrelátó lélek magányt keres» ; így futott 
ő a világi gondtól. Megvetvén a földi méltóságokat, a 
mennyeiekért sóvárgott. Koghthán1) vidékére ment lakni, 
miután a remete életet választotta, . . . hol egy pogány ide 
menekült felekezetet, mely Tiridát uralkodása óta mostanig 
elrejtve maradt, de az Arsacida királyság elenyészte alatt 
kinyilvánodott, a kerület Sápith nevű fejedelmének segítsé
gével elfojtott; ekkor, mint szt. Gergely idejében, csudák is 
történtek:՜) ördögök űzettek el, melyek látszó testtel a mó
dok tájaira vonultak. Nem kevesebbet tett a Sziunikban 
is, e tartomány Vághinág nevű fejedelmének segítségével. 
Boldog Meszrob tanítói tisztjének gyakorlása alatt1) nem 
kevés fáradalmat szenvedett; mert ő tanító és fordító is 
volt egyszersmind ... és ha más akkor tanított, midőn ő 
nem volt jelen, a nép azt — tolmács nem létében — 
meg nem értette. Miért js elhatározta, hogy rajta lesz 
azon, hogy az örmény nyelv számára Írásjegyeket találjon 
fel.4) Ezen gondos munkája közben különféle kísérletekkel 
bajoskodott.

48.

A satrapák, kik Arsacesnél \oltak, visszatérnek Choszrovhoz.

Miután látták az örmény satrapák, hogy a görögök 
nem adnak nekik királyt és nehezelték azt, hogy vezető 
fő nélkül legyenek: elhatározták, hogy önkényt alávetik 
magukat Choszrov királynak. Ezen ügyben következő tar
talmú levelet írtak hozzája:

A satrapák levele Choszrovhoz.

Kázávon hadvezér és a görögrész minden örmény 
sat, apja, urunk Choszrov-, az Ararát vidék királyának üd
vözlet.

4 Kolten. Լ. И. к 61, fej. (153. lap) 4. jegyzetét.
2) mutatkoztak
3) Vártábédel: tanítás, az Ur igéjének hirdetése.
4) hogy ezek által később a Szentirást örményre lefordíthassa.
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Ismered uram ragaszkodásunkat királyunk Arsaces em
léke iránt, a melyet ki bithatatlanul halála napjáig megőriz
tünk ; most el vagyunk határozva ugyanazon őszinteséggel 
neked is szolgálni, ha szerződésszerűen e háromra kötele
zed magadat. Először, hogy feledd el1) vétkünket, mi ab
ban áll, hogy kényszerítésre és nem készakaratból indítottunk 
hadat ellened. Másodszor, hogy add vissza nekünk a per
zsa részben levő minden örökségünket, a melyeket az állam
javakhoz csatoltad. Harmadszor tedd lehetségessé, hogy a 
császártól szabaduljunk meg; nehogy lakásaink — miután 
mi ezen részben javakkal bírunk — elpusztíttassanak. Ezt 
az egyezkedést és feltételeket ird le és erősítsd meg kereszt
tel. Mihelyt ezt látjuk, azonnal szolgálatodra sietünk. Élj 
boldogul urunk egészséggel !

Choszro\r levele a satmpákhoz.

A férfiak hőse :2) Choszrov, az örmények királya, Kázá- 
von hadvezérnek és minden satrapjainknak üdvözlet! Nagyon 
fogtok örvendeni azon, hogy jól érzem magamat, valamint 
én is örvendek azon hírnek, hogy ti is jól vagytok. Kiván- 
ságtokra ezt az esküvel erősített szerződést küldöm hozzá
tok, mely szerint: Először vétketekre nem fogok megemlé
kezni, melyet ti nem is tartottatok véteknek, de sőt hálá
tokat és hűségteket Arsaces királyotok iránt megtartottátok; 
reményiem — hogy irántam is ilyenek lesztek. Másodszor 
elkobzott örökségeiteket visszaadom, azon javak kivételé
vel, melyeket egynek-másnak már elajándékoztam. Λ kirá
lyok ajándékait, illetlenség nélkül, visszavenni nem lehet, 
kiváltképen azért nem, mivel azok atyám: Sapor ur, a kirá
lyok királyának levéltárában már lajstromozva vannak ; de 
azért veszteségfeket kárátlanítom ') az államjavakból. Harmad-

*) ne emlékezzél többé vétkünkre,
2) Az örményben -#ա1 ա՛րտն/, khács áránczh : az örmény kirá

lyok és uralkodók czime, úgy mint a ógörögöknél a »-ϊβαοτο/« és 
a rómaiaknál az »Augustus.»

3) kipótolom



— 258 —

s/or megszabaditlak titeket a görög helytartóktól, vagy a 
császárral folytatandó háború által, vagy békés úton.

Tégedet pedig Kázávon, mint saját véremet és közeli 
rokonomat nem a régi, hanem az új atyafiság miatt, mely 
Arsacida Ársánus anyádtól ered, atyai Gámszárágán nem
zetségedből kiveszlek és anyádéba, az én saját nemzetsé
gembe helyezlek át és Arsacida névvel tisztellek meg.»

Ennek láttára Kázávon azonnal visszavitte a satrapá- 
kat mind Choszrovhoz, a hol teljes diszélylyel1) megtisz
teltetvén, minden kívánság és ígéret teljesedésbe ment. De 
Mámigonián Száméi kézre kerítette Choszrov levelét és a 
a satrapák levelének mását, elvált ezektől és Arcadius csá
szárhoz ment. Ugyan is ez saját atyját Vártánt,2) ennek 
hittagadásáért és saját anyját Dádsádurhit megölte; mivel 
ezért a perzsák- és anyái bátyjaitól, az Árzerunoktól félt, nem 
mert a görögöktől elválni. Arcadius elhalmozta jótétemé
nyekkel és a levelek hellen betűkkel írott mását՛') levéltárába 
tétette, hogy a lázadó nemzetség emléke fenmaradjon ; a 
másolat máig is meg van.

49·

Choszrov egyedül uralkodik Örményországban; a patriarkhai 
széket nagy Izsák bírja.

Miután Choszrov az összes örmény satrapák feletti 
uralomra jutott, — mire vágyakodott is — Arcadiushoz 
küld, és kéri őtet, hogy bízza reá Örményország görög 
részét és ő ígéri, hogy ezen helységekért, melyeket majd 
birtokba vesz, oly hiánytalanul fogja az adót fizetni, mint a 
hogy eddig fizették helytartóinak. Arcadius, mivel félt, hogy 
az egyesült örmény satrapák el fogják tőle ezen részt venni 
és a perzsáknak adni, megegyezői eg teljesíti Choszrov 
kérését.

ձ) fényes pompa
-) Árzeruni Tamás örmény író ezt Váhán-nak nevezi.
i) A levelek örmény nyelven, de perzsa betűkkel voltak írva.



MostChoszrov, miután Л szburágesz patriarkha1) meghalt, 
ennek helyébe Izsákot, fiát a nagy Nerszesznek tette. Nerszesz 
Athánágenesznek, ez Jusziknak, Juszik Verthánesznek, Ver- 
thánesz pedig szent Gergelynek volt fia. Ez2) minden erény
ben hasonlított elődeihez, im as zerete tével pedig még felül
múlta őket. Hatvan tanítványt teremtett magának a szpudeok4) 
mintájára, kik, mint szerzetes férfiak, bűntörő köntösben4) cili- 
ciummal, vas-ővvel és mezetláb mindig vele jártak; ezekkel 
folytonos szolgálatban úgy megtartatta a szabályokat, mint 
megtartották azok, kik a pusztában éltek, és úgy foglala
toskodott a világban, mint azok, kik abban élnek.

Midőn Meszrob az örmény betűk feltalálása tárgyában 
hozzája ment, úgy találta, hogy ez՛3) azokért nálánál is so- 
várgóbb. Sok eredménytelen erőködés után újra az imád
ságban kerestek segélyt, midőn azokért Istennek könyörög
tek. Egymástól elváltak, Meszrob magányába ment; szi
gorú életmódhoz kezdettek és még jobban sanyargatták 
magukat.

— 2 Γ)0 —

x) Jébiszgoboszábéd.
2) Izsák
3) Σπουδαίος görög szóból: szorgalmas, törekvő. A Szpudeok — 

kik »Acoemeták»-nak is neveztettek — szerzetes rendje a görögök
nél nagyon magasztalt volt. Acoemeták, görög nyelven annyit tesz, 
mint álmatlanok, a kereszténység első századaiban egy igen szigorú 
fcgyelmíí rend szerzetesei viselték ezt a nevet, kik három osztályban 
(chorusban) egymást felváltva, éjjel nappal szakadatlanul isteni szol
gálattal foglalkoztak. Az 5-dik században keletkeztek Konstantiná
polyban s az Irenarionban, közel a városhoz fekvő kolostorban volt 
öszpontosulásuk. Szabályaikat később több más kolostor is felvette, 
melyek között a római Studius által 460-ban alapított és Studium 
nevet nyert kolostor a legbefolyásosabb és leghíresb volt. A 6-dik 
században az Acoemeták nestorianus elveik miatt egyházi átok alá 
estek. Alapítójuk: Alexander, szirusi származású volt, ki 430-ban 
halt meg, s kinek nevéről e szerzetesek Alexandrinusoknak is hi
vattak. Egyetemes magyar Encyclopaedia, I. köt. 367. 1.

, á) darócz, szőrzsák
5) Izsák
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5o.

Choszrov elfogatása és fivére Vérúmsapor1) trónralépte.

Sapor megharagudott Choszrovra, mivel ez szoros ba
rátságban volt Arcadiussal és az ő parancsa nélkül ültette 
a nagy Izsákot püspökségbe; miért fenyegető szemrehá
nyást küldött Choszrovhoz, ki dölyfös gőggel válaszolt és a 
követeket megvetéssel bocsátotta el. De azonnal beszélt 
Arcadiussal, hogy ez bontsa fel a békét Saporral, őtet pe
dig segélyje sereggel; mert ő ezért megszerzi neki2) az 
egész országot. 4 Sapor оrszágnagyjainк4) titkos feladására 
fiát Ardasirt egy nagy sereggel azonnal Örményországba 
küldi. Arcadius vonakodott Choszrovval szövetkezni. Mivel
Choszrov, más idegen népet, mely neki segélyt nyújthatott 
volna, nem talált, Ardasirnak pedig sem ellen nem állhatott, 
sem előle el nem menekülhetett azért hozzája ment.

Ardasir ezt trónjáról megfosztotta és helyébe Ü fivérét 
Verámsapor-t tette; és azután, sem a nagy Izsákot, sem 
a Choszrov által felemelt satrapákat nem hagyta meg 
méltóságukban, hanem mind elmozdította őket. Végre meg
parancsolta, hogy a görögök részében is hasonló eljárást 
vegyenek alkalmazásba.1') Jelentékeny sereget hagyott hátra, 
ő maga — sietve Ktesifonba7) ment, de tekintettel atyja 
öregségére — magával vitte Choszrovot, kit az Anus-nak 
nevezett várba tett le; ez öt évig uralkodott. Elvitte Kázá- 
vont is, mivel tartott bátorságától és megparancsoló, hogy 
ennek, valamint fivérének Sávársnak és Amáduni Bárkévnak

x) Az örményben : Verám-Sábuh.
2) részére megnyeri
:i) Örményországot.
4) 'Ասոապետ náhábéd : nemzetségfő. Fárbi Lázár körülményesen 

elbeszéli satrapjaink ezen bujtogatását,
5) a trónjától megfosztott Choszrov

fi) Homályos szöveg; inkább így: A görög rész alkalmazkod
jék első rendeletéhez, az az fizesse az adót minél hamarább.

7) Az örményben Diszpon. Babylonia négy tartományának 
egyike, mely Ninive és Babylon között a Tigris jobb partján feküdt, 
hasonnevű várossal.
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házát a koronajavakhoz csatolják. Ugyanis ezek ketten hétszáz 
fegyveresükkel kilesték a kedvező időt, hogy az utazó se
reg1) elvonulása alatt királyukat Choszrovot kiszabadítsák; 
de ez nekik nem sikerült, mivel Choszrov lábai lánczra 
voltak verve. A heves csatában, mely ekkor támadt, Sávárs 
és Bárkév fia Mánuel és még sokan megölettek. A fogoly- 
lyá tett Bárkév Ardasir elébe vitetett, ki azt, mint egy töm
lőt felfuvatta és folytonosan Choszrov szemei elébe tétette.

5i-

/Vágj՜ Izsák Kiesi ionba utazik, honnan tisztelettel és ajándé
kokkal tér vissza.

Kiváló szentek voltak a mi első patriarkháink és ezen 
ország püspökei; forrásai a világosságnak, kiknek sora fiú
ról fiúra szállott le nagy Izsákig, kivel a férfiág kihalt; 
ennek volt egy Száhágánus nevű leánya, kit Mámigonián 
Hámázászb-hoz adott nöűl. Örményország vitéz hadvezére: 
Izsák lovagnak՜) halálakor kérte"’) Choszrov királyt és en
nek lánczra veretése után fivérét Verámsaport, hogy helyébe 
tegye Hámázászb-ot. De Vérámsapor vonakodott ezt a ki
rályok királya nélkül tenni; mert jól emlékezett arra, hogy 
fivére Choszrov hasonló dologért sokat szenvedett.4) Miért 
is szent Izsák ennek0) levelével leányának sürgetésére Ar
dasir, a perzsák királyához ment, ki atyjának 70 évi ural
kodása után a trónt négy év óta birá.

Ez Izsákot nagy tiszteletben részesítette híres Báh- 
lávi származásáért és mivel Isten, szolgáit a hitetlenek előtt 
becsülésre és tiszteletreméltóvá teszi — minden kérelmét 
teljesítette; nemcsak azt, mi vejét Hámázászbot illette, ha-

J) Gáráván, կարաւան az örményben is használt perzsa szó (ki
árván vagy kiárbán), mely utazó sereget jelent.

2) lovassági tábornok
3) Izsák patriarkha
4) Lásd a III. k. 50-ik fejezetét.
5) Vérámsapor
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nem azt is, mi a Gámszárágán és Ámáduni nemzetségből 
életben maradiakra — kik elillantak és elrejtőztek ismeret
len helyeken — vonatkozott. Ezért kérte őt —Isten is ezt 
parancsolja — hogy kegyelmezzen nekik és az atyák vétkeit 
annál is inkább ne tulajdonítsa a fiáknak hibául, mert a 
vétkező atyák ezért már úgyis halált szenvedtek.

Erre Ardasir meghagyja a túlélőknek életét és elkob
zott házaikat is visszaadatja; de atyáik méltóságát nem 
adja meg, hanem hátrahelyezte a satrap о к után az utolsó 
osztályba. A Hámázászb nemzetséget, mely Mámigonián 
ház volt,1) az örmény satrapák közt az ötödik rangfokozatra 
emelte és mindezt beíratta levéltárába is.

Mert szokás szerint ez a két zsinórmérték2) szolgál sza
bályul. Midőn új király lépett a trónra, azonnal megváltoz
tatták a királyi kincstárban talált pénzt és ennek képét 
verték reá ; a levéltár régi könyvelését1) nem vetették el, 
hanem azon azt a jelentéktelen változtatást tették, hogy 
arra ráírták az új uralkodó nevét. Ha valaki sok évig volt 
a trónon és új népszámlálást eszközölt, az előbb tett vál
toztatást figyelmen kívül hagyták, hogy az újra csak ráiras- 
sék. Ardasir rövid élete miatt rá nem értek más népszám
lálást csinálni; azért azokat, mit elődei megváltoztattak, az 
ó neve alatt jegyeztette be. így íratott be a Hámázászb- 
nak adott satrapi fokozat és méltóság az uradalommal, a 
falvak- és birtokokkal együtt. Mivel ez főparancsnokságra, 
az örmény sergek felett, vágyakodott, királyunk-, Vérámsa- 
porhoz következő bocsátmányt irt:4)

Ardasir levele Verámsáporhoz.
A Mázdejesnok hőse Ardasir, a királyok királya Verám- 

sapor fivéremnek, Örményország királyának sok üdvözletei.

ձ) Dohm: nemzetség-ág, ház.
2) Zsinórmérték átv. értelemben határozott szabály, irány, mód, 

példa, mely szerint valamit czélirányosan tenni, véghez vinni, mely
hez alkalmazkodni kell (norma). Akad. szótár VI. k. 1265. lap.

:!) Kir: írás ; v. ö. kir (örmény szó) és ír (magyar szó).
4) հրովարտակ, hérovárdág, edictum.
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Megkaptam Izsák püspök érdekében küldött iratodat. 
Megemlékeztem szolgálatairól őseinek, kik a Szuren-Páhláv 
nemzetség fejei voltak és ősöm meg druszám1) Ardasir ural
mában megnyugodtak. Ezek jobban szerették ősömet, mint 
rokonaikat, kik nem elégedvén meg azzal, hogy ellenük 
Persiában harczoltak, a te országodba jöttek és elődedet 
Choszrovot megölték; de az emberölésért életükkel lakol- 
tak. Azonban a gyilkos՜; fia, Gergely Tiridátnak, ki beteg
sége miatt életét és trónját vesztette, meggyógyítván őt, ezt 
visszaadta, ezenkívül — még sok jót tett. Azért parancsomra 
tedd Iszák hites fiát՛1; Hámázászbot a sergek hadvezérévé 
és nemzetségének add a satrap ok közt az ötödik rangfoko
zatot; a falvak és birtokok pedig, melyeket elődeid adtak 
atyáinak, adassanak családjának vissza. Vissza kell adni a 
vétkező nemzetségeknek is házaikat, melyek az államjavak
hoz csatoltattak, hogy azokat maradékaik félelem nélkül 
használhassák; de közülük egyet se emelj azon méltóságra, 
melyet atyáik bírtak. így jegyeztettem ezeket levéltáramba. 
Élj egészséggel !

Mihelyt visszajött nagy Izsák és az Ardasir adta ajándé
kokat mind elintézte, meghalt ardasir, a perzsa király; 
utóda lett Verám, ki Gérman4)-nak is neveztetik. Ez, ki tiz 
évig uralkodott, megtartotta a barátságot Örményországgal, 
királyunkkal Vérámsaporral és a nagy Izsákkal. Verám és Ar
cadius között béke jött létre. Vérámsapor kormányzott 
országunkban, de mind a két királynak hódolt, a mennyi
ben a perzsa rész adóját Verámnak, a görög rész adóját 
pedig Arcadiusnak fizette.

ձ) Համ՛անուն, hámánun, névrokon, névtárs, ját, drusza, alter ego
nomine.

2) Ánák
3) Hites régies ért. vérrokonságba fogadott s mintegy hit által 

összekapcsolt, fogadott fiú, adoptivus.

4) Vagy Germán-sáh, mivel előbb régi Karamánia Germán 
tartományában uralkodott volt.
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52.

Dtíniel-féle betűk.

Abban az időben Arcadius megbetegedett; aztán rette
netes földrengés és tűzvész történt Byzantban a nagy Já
nos1) miatt. A görög birodalom zavargásban volt és a ser- 
gek egymás és a perzsák ellen harczoltak. Azért Verám 
megparancsolá Véramsapor királyunknak, hogy menjen le 
Mesopotamiába, csendesítse ezt le, hozza rendbe és tegyen 
mindkét helytartónak igazságot. Ez elmegy és mindent 
rendbe hoz; de a titkár nagy gondot okozott neki; mert 
azóta, hogy Meszrob a királyi udvartól eltávozott, nem volt 
ott többé alkalmas iró,-) mivel a perzsa betűket használták.l * 3 4) 
De megjelent1) egy Bábel nevű pap a király előtt, ki igéré, 
hogy az örmény nyelvre Dániel püspök, az ő rokona terve 
szerint alakít betűket. A nélkül, hogy evvel törődött volna 
a király, visszatér Örményországba, hol a nagy Izsák- és 
Meszrobnál találja egybegyülve mind a püspököket, kik az 
örmény betűk feltalálásában fáradoztak.5) Ezt értésére is 
adták a királynak, ki elbeszélte nekik a szerzetes szavait. 
A mint azok ezt meghallák, kérésükkel unszolták a királyt, 
hogy viselje gondját ezen fontos ügynek.'5)

Azért követül országunkból egy tisztes és hív embert, 
а К hátun nemzetségből való Váhrids-t, ki fölötte lelkesült

l) A syr nemzetiségű Aranyszájú szent János egyháztanár és 
konstantinápolyi patriarkha volt Arcadius császár idejében. János Eu- 
doxia császárnétól üldöztetvén, ki űzetett székéből Kis Örményor
szágba, hol Gománá nevű örmény városban halt el, és itt is temet
tetek el. Innen testét előbb Konstantinápolyba, később Rómába vitték.

a) titkár
;j) A kormány e korszakáról szóló minden örmény történelem- 

íróból látszik, hogy ekkor örmény nyelven írtak, de a perzsa azaz 
a zend betűket (főleg a perzsáknak meghódult részben) használták; 
az egyházi iratok sirus, nem ritkán görög betűkkel írattak.

4) mutattatott be a királynak
5) fáradozik » szándékol valamit.
(i) legyen gondja ezen fontos ügyre.
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ezen dologért, küldötte amaz Bábelhez. Ez a követtel el
megy Dánielhez, ki ötét megtanította a régtől fogva felta
lált és a görög abc mintájára rendezett írásjegyekre; visz- 
szaérkezte után Izsák és Meszrobnak adta át azokat. Ezek 
megtanulták azokat és a gyermekeket is meg akarták azokra 
tanítani; de kevés idő1) alatt átlátták, hogy ezen tökéletlen 
és kölcsönzött abc rendszer betűi elégtelenek az örmény 
szavak szótagjainak teljes kifejezésére.2)

53·

A felső0) kegyelem adta Meszrob-féle írásjegyek.
Azután maga Meszrob ment el tanítványaival Mesopo- 

tamiába Dánielhez; de az elsőnél ő sem talált többet. In-

1) két év
2) Azt, hogy milyenek voltak a Dániel-féle betűk, biztosan 

nem tudjuk. Némelyek azt hiszik, hogy azokat Dániel találta fel; 
mások mondják, hogy azok saját örmény régi betűk voltak, melyek
ből hiányoztak a hangzók, — és azért használatlanok voltak. Mó
zes, ki első tesz említést a Dániel-,éle betűkről »ezeket régen ta
lált betűknek» nevezi (vághéncsuczh kedéál nésánákir dáritczh, վաղըս- 
իսց ղտեալ ՛Նշան աղի η. տաոից: Ш. к. Հ2. fej.) Ezzel egyezőleg Eárbi 
Lázár így szól; »Örmény nyelvünknek meg voltak saját jegyei» 
(betűi). Goriun »Meszrob tanítványainak egyike, ezt mondja »Ezen 
(Dániel-féle) betűk, melyeket a régi irodalom elhagyott (elfeledett), 
most ismét életre hivattak.»

Aggiungasi ehe Filo strato , Philostratos, Φιλόοτρατο ) serittore 
greco del III. sec. porta essersi presa in Panfilia una pantera con collana 
d’oro al collo armen iis inscriptus litteris, hoc sensu: 
Rex Arsaces Deo Nisaeo (Nisaeus campus, Gefilde in der 
persischen Provinz Rhagiana). Regnabat nempe temporibus 
illis in Armenia Arsaces. (Vita Apollon Thian I. II. c II). E lo 
storico Vartano dice: »Che fossero anticamente carattcri armen i, fu con-‘ 
fermato a’ di di Leone re ; ché fu trovata in Cilicia una monata. scrittovi 
in lettere armene il nome de' re idol atri Aicani.» E it P. Ingigian 
attesta aver visto in una collezione di monete antique nel 1788, di 
rnolte tenute per incerte dal Sesti ni, le quali portavano in una parte 
un ara fra due magi, nel Г altra un re d’oriente con at tor no lettere 
armene ben conservate: q ,s՛, Կ, ecc Checché ne sia, gli é 
certo che que’ carattcri che Daniele vario, erano insufficienti a ren
dere i suoni tutti della lingua: onde furono smessi. Patri Armeni 
Mechit. Storia, pag. 356.

3) Az isteni 18
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nen átmegy Edessába valami Platon nevű pogány szónok
hoz és levéltár-őrhöz. Ez örömmel fogadta. Platon elsajátított 
az örmény beszédből annyit, mennyit hallásból eltanulhatott; 
de sok sikertelen kísérlet után végre bevallá a szónok elég
telenségét; azért egy Epiphanius nevű igen tanúit férfiút 
nevezett meg neki, ki előbb az ő tanítója volt, később az 
edessai könyvtárból a tudós könyveket magához vevén el
ment és kereszténynyé lett. Keresd fel ezt — mondá1) — 
és kívánságod teljesülni fog.

Ekkor Meszrob Babil'us püspök segítségével átutazta 
Phoeniciát és Számoszba՜) érkezett. Azalatt azonban Epipha
nius meghalt; de hátrahagyott egy Ruphanus nevű tanít
ványt, ki a görög szépírásban csodálatos gyakorlottsággal 
bírt és Számoszban magánkodó remete életet élt. Hozzája 
ment Meszrob, de itt is elmaradt az eredmény. Most az imád
ságban keresett menedéket és íme nem álmában álmodást, 
sem ébrenlétében tüneményt, hanem szive rejtekében látott 
lelki szemeivel feltűnni egy jobbot, mely egy sziklára ezen 
betűket irta: /«.//. Հ, //,//,«, *, melyek kőre jegyezve úgy néz
tek, mint hóra húzott vékony vonalak. De nemcsak ezek 
jöttek elé, hanem minden egyes részlet is összegyűlt Mesz
rob lelkében, mintegy edényben. Azután felemelkedett imá
jából és megteremtette betűinket Ruphanussal, ki a Mesz
rob betűinek az írásra nézve alkalmas alakot adott és az ör
mény elemeket, a görög szótagok módjával egyesítette. Azon
nal fordításhoz fogott; eszélyesen előbb a»Példabeszédek« ;i)- 
hez kezdett. О és tanítványai: Jégéghiáczhik János és 
Báchini József0) lefordították mind a huszonkét hiteles11) köny
vet és az Új-szövetséget örményre; egyúttal fiatalabb tanít
ványait az írás mesterségre is megtanította.

‘) Platon Meszrobnak
) Goriunnál Számosata; város Mesopotamiában.

: j Ó-Szövetség: Szentirás.
4) Jégéghcczh, közönségesen Եղն կայ 

ország egyik tartománya az Euphrat mellett. (Jéznig).
՛՛) llághin, Negyedik-Örmény ország egyik tartománya. 
(i) authentikus

Magas-Örmény-զաւար
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Az örmény, ibériai és az alván betűk.

Arcadius halála után fia, a kis Theodosius jutott a 
trónra ; ez szintén barátja volt országunk- és királyunknak: 
Vérámsapornak; de az ő terület-részét nem bízta reája, 
hanem helytartói által maga kormányozta azt; békét kötött 
a perzsák Házgérd királyával. Ezen időben jött el Mosz- 
rob és hozta el nyelvünk írásjegyeit, ki Vérámsapor és 
nagy Izsák parancsára eszes, helyes kiejtéssel bíró, kellemes 
szavú és hosszú lélekzetü fiúkat gyűjtött; minden kerü
letben iskolákat állított és a perzsa birtokrész minden 
táját tanította, kivévén a görög birtokrész lakóit, kik mint
egy viszonzásúl azért, hogy a caesariai szék rendelkezésétől 
függtek, görög és nem assyr betűket használtak.

Azután Meszrob, Csághá nevű hellen és örmény nyelvi 
tolmács társaságában az ibériaiak országába ment és ezeknek is 
szerzett a magasból neki adott kegyelem által írásjegyeket; 
erre királyuk Págur és püspökük Mózes is elősegélték.1) 
Itt a kiválasztott gyermekeket két osztályra osztotta és taní- 
tókúl hagyta tanítványai közül ( horczém2) Der-t és Dároni 
Musé-t.

Innen Alvaniába ment Árszvághen király és Jérémiás 
patriarkhához; ezek örömest elfogadták tanítását és kivá
lasztott gyermekeket adtak neki. Meszrob magához hivatta 
Benjámint, az alkalmas tolmácst, kit a fiatal Vászág, a Sziu- 
nok fejedelme, Ananiás püspöke közbevetésére azonnal elbo
csátott; ezek segítségével készített a kárkárok torokhangú, 
kemény, bárbár és durva nyelvének számára is írásjegyeket. 
Vezetőül tanítványát Jonáthánt hagyta hátra, egyúttal né
hány papot is tett a királyi udvarba; ő maga visszatért 
Örményországba, hol nagy Izsákot fordítással elfoglalva 
találta; assyrből fordított, mert itt a görög'1) hiányzott. Ugyanis

') Elősegél segédkezet nyújtva előmozdít
a) Chorczen (Chorczhénátzi) negyedik Örményország sati apiája

és kerülete.
18*d) iromány
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Meruzsán égettette el az országban talált görög könyveket; 
de Örményország felosztása után a perzsa helytartók sem 
engedték meg saját birtokrészükben senkinek, hogy a gö
rög írást megtanulják, hanem csak az assyrt.

55·

Choszrov másodízben jut Örményországban trónra és utána a
perzsa Sapor.

Véramsapor huszonnégy évi uralkodása után meghal, 
maga után tíz éves Árdásesz nevű fiát hagyta. Ekkor megy 
a nagy Izsák, a perzsa királynak: Házgérdnek udvarába, hogy 
kérje a bilincsekbe vert Choszrovot, ki Ardasir halála óta 
— Verám napjaiban— Ánhus nevű várban szabad fogságban 
tartatott. Házgérd teljesítvén a kérést Ghoszrovnak vissza
adta a trónt; elbocsájtotta Örményországba. Choszrov ki
kérte Héráhád-ot, a Kázávon fiát is, ki atyja halála óta 
a feledés1) várából elvitetett és még távolabbra, mint Szágász- 
tán'fi száműzetett; de Choszrov már nem láthatta többé, 
mert másodízben csak egy évig uralkodott.

Choszrov után Házgérd nem örményt, hanem Sapor-t, 
az ő fiát ültette a trónra, azon hívtelen szándékkal, hogy 
így a satrapák mindig viszonyban lesznek vele közlekedés/1) 
kölcsönös ajándék-adás, lakomák és vadászati élvek által; 
az idegeneket pedig rokonítás és sógorosítás által közelít
heti magához és így végre lehetséges lesz őket1) Masdejesn 
vallására elterelni.1 * 3 4 5) De a dóré nem tudta, hogy az Ur a

1) Örményül: Anhus, mely az örmény (սքսյիշևլի) ánhiséli-nek 
(nem emlékeztető) összevont alakja.

'J) Szágásztán (törökül Szedsiszthán vagy Sziszthán) Persiának 
tartománya, keletre Aszpáhántól, Hintment nevű folyó mellett fekvő 
Szágásztán fővárossal. E nagy tartományba (Szágestán, Szigistán) mely 
Korassantói keletre fekszik, szokták napjainkban a perzsiai száműzöl - 
teket küldeni.

3) Egyes személyek összeköttetése, mely által ügyeiket, dol
gaikat egymással tudatják (conversatio).

4) az örményeket
5) elcsábítni, elvetemítni,
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pogány о к terveit megsemmisíti, ha ideig-óráig azok sikerül
nek is. Mivel Hámázászb meghalt, Izsák pedig nagy gyász
ban volt, senki sem gyűjtötte össze az örmény sergeket; 
azért könnyű volt Sapornak — ki magával hozta Héráhád-ot 
és a többi száműzötteket — országunkba bejönni; de nem 
nyerhette meg a satrapák sziveit, mivel mindnyájan gyűlöl
ték ötét. Vadászat és játék közben sem tisztelték ötét kirá- 
rályilag.

Egykor erősen üldözött egy vadszamárcsoportot, mia
latt hoporjas és köves helyekre ért; hátrálni kezdett Sapor; 
de Mog-i1) Adom gúnyolódva ezt mondá neki: »Előre, előre 
perzsa istenfi, ha férfi vagy.» Mire az: »Menj csak te 
előre; mert a manó dolga neki menni a köveknek.» Más
kor ismét nádasokban vadásztak tűzzel vaddisznókra; Sapor 
nem mert a sűrűségbe berohanni, mert köröskörűi tűz volt; 
hanem mindenfelé irányozva tekintetét, ide-oda lovagolt... 
. . . — Most ismét így szólt Adom : »Perzsa istenfi! íme 
atyád és istened, miért félsz?« Mire Sapor azt felelte : »Hadd 
el a tréfát, ugrass által a tűzön és én követni foglak; mert 
lovam, ha elől kell mennie, ágaskodik.» Nem sokára újra 
ingerkedik vele Adom és így szól: »Itt is kövek vannak, hogy 
nekem elől kell mennem ? —Es hate a mog-iakat ördög
faj zato к пак nevezed, én a Szászánokat asszonyszívűekl 2 3)-nek 
nevezem.« Erre megsarkantyuzza lovát és keresztül száll a 
tűzön, mintegy virányon és megmenti Saport. De mivel 
jól tudta, hogy Sapor ezt el nem fogja nézni, általkelve 
a mog-ok tartományába megy. 4

Más ízromban pálczajáték közben Arzeruni Sávászb 
kétszer elvette Sap or tói a labdát4). Mire ez megüti Árze- 
runit pálczájával, és így szól : »Ismerd meg tenmagadat.»

l) Mogátzi, Mogh. Nagy-Örmény ország egy kis tartománya, 
Álcznikh tartománytól és a Tigristől keletre, közel a Taurushoz.

-) ւխամարզ génámárt: anyámasszony-ember, félénk, gyáva.
3) Armenia egyik (hegyes) tartománya.
') Testgyakorló játék, a törököknél most is van ehhez ha

sonló játék
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van — monda az — ismerem magamat, mint Száná
szár1) családjából származott királyfit és van hatalmam, ne
vem jogánál fogva fivéreiddel a király párnáját megcsókol
tatok« De mivel e szókat igen megvető hangon ejtette ki, 
a lóversenytérről villámsebesen eltávozott.

Máskor egy öröm ünnepély alkalmával Karimám Chosz- 
rov félittason Sapor jelenlétében, mint forró szerelmes, neki
eredt egy ügyesujjú hárfás nőnek. Ezért Sapor meghara
gudván megparancsolja, hogy fogják el és zárják egy te
rembe. De ez kurta kardjára ։) teszi jobbját4), mint egykor 
Pákráduni Tiridát; aztán elhaladt és haza ment a nélkül, 
hogy a királyi tisztek közül valaki merészelt volna reá kezet 
tenni; mert tapasztalásból már előbb ismerték ezen férfiút.. . 
Ennek elbeszélésére a te kérésed vezetett engemet.

Úgy

56·

Az, a mi Sapornak Örményországból való eltávozása után 
történt; az ez után beállott fejetlenség.

Sapor négy évig uralkodott méltatlanéi; de hírét ve
szi, hogy atyja megbetegedett, azért sietve elutazik, azon 
ban helyetteseid hagyott tábornokának meghagyja, hogy 
Örményország nagyjait fogja el és vigye Persiába. A1 íg
érkezett el Sapor Ktesifonba, atyja Házgérd meghalt, tizen
egy évi uralkodása után. Ugyanazon nap az udvar embereinek 
cseleskedése Sápért is megölte. Most a hadvezérségre föl
emelt vitéz és dicső Dsidsirági Nerszesz összegyűjti az ör
mény satrapákat a katonasággal együtt és megütközik a 
perzsa sereggel; megverik ezeket a csapatokat, Szbántum 
Áberszám ezeknek fővezérei is megölte ; az életben marad
tak csakis szabadulásukról gondolkozván ön fejűi eg giszéled
tek; az erdőkbe és várakba kódorogtak el, mikor is Vánánt

ձ) L. az I. könyv 23, fejezetét.
2) Kártmánátzi
:i) վաղակատր, vághágávor: kurta kard, az örményben egyszerű

szó.
4) jobb kezét



271

lakói mindnyájan rettenthetlen lelkűeknek mutatták magu
kat vitézségük által. így, zavar és rendetlenség miatt, 
országunk három évig1) fejetlenség állapotában volt, feldú- 
latott, elpusztult; miért is az adófizetés megszűnt, a közutak 
elvágattak, minden rend megváltozott és megbomlott.

Ezen napokban Persiában második Verám lépett a 
trónra; ez bosszút akart állani országunkon; azért békét 
kötött a görögökkel és nem nyúlt azoknak részéhez.

57-

Meszrob küldetése Byzantba; öt levél másolat.

Nagy Izsák látván mind azt a szerencsétlenséget, mely 
a perzsa birtokrészt érte, országunk nyugati tájaira, a gö
rög birtokrészbe ment; de nem fogadtatott méltólag. Azért 
Meszrobot és Vártán unokáját Byzantba küldötte Theodo
sius császárhoz egy levéllel, mely így hangzott:

Izsák levele Tlieodoshishoz.
A békeszerző császár-, uram-, Theodosius Augustusinak, 

Izsák, Örményország püspöke, üdvözletét az Urban!
Tudom, hogy nyomasztó helyzetünk híre Felséged kö

nyörülő füleibe jutott; azért reménykedve résztvevő jóté
konyságodban, jöttem és kerestem menedéket lábaidnál2.) Egy
házmegyémben szives fogadásra nem találtam, az odavaló 
kormányzók tilalma következtében. Annyira üldöznek enge- 
met, hogy még a betűket՛'1) sem fogadták el, melyeket azon 
férfiú hozott, kit jótékonyságodhoz küldöttem, és a ki Assy- 
riábari is sok szükséget szenvedett. Méltóztassék tehát in
tézkedni, hogy egyházmegyémben tekintélyben tartsanak 
és elrendelni, hogy minket és tanításunkat fogadjanak el. 
Éljen boldogul!

1) Aszóiig π-et mond.
2) Görögországban.
3) örmény
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A császári város1) püspökéhez is következőleg irt: 
Izsák levele Atticushoz.

Izsák, Örményország püspöke, tanítónknak Atticusnak, 
ezen leereszkedő՜2) udvar püspökének üdvvel áldást!

Bízva szentségedbe küldöttem el országunk tanítóját: 
Meszropot és Vártán unokámat, hogy te, mihelyt ezektől 
szorult helyzetünk bajait meghallod, mint igazán szerető 
testvér, közbenjárásod által a nagy császárnál segíts rajtam. 
Élj boldogul!

Anatolius hadvezérhez is következőkép irt:
Izsák levele Anatoliushoz.

Izsák, Örményország püspökétől, a vitéz hadvezérnek 
Anatoliusnak üdvözlet.

Hálával tartozom Istennek azért, hogy tégedet nekünk 
menedékül adott; miért is tudatlak, hogy szorultságunkból 
szabadító eszköz keresése végett Meszrob tanítónkat és Vár
tán unokámat a királyi udvarba küldöttem ; kérem hős vi
tézségedet, hogy segéld elé útjokat. Élj boldogul!

A mint Anatolius ezt 3) látta, azonnal emlékezett 
Meszrob erényének elterjedt híréről; azért jó fogadást készí
tett számukra, sőt futár által írásban értesítette a császárt 
is, kitől parancsot kapott, hogy a követeket nagy tisztelet
tel azonnal küldje el hozzája. Anatolius a tanítványok soka
ságát, kiket Meszrob magával hozott volt, Leo főnökükkel 
együtt, Mitileneb városában Acacius püspöknél hagyta, Mesz- 
robotés Vártánt pedig Kénithre, Tercsán3) püspökére bízza, 
kiket nagy tisztelettel ő maga is elkísért. Mihelyt Byzantba ér
keztek, a nagy császár elej be vitettek. Megnyerték mind azt, 
a mit reméltek és még azt is, a mit nem reméltek, azután 
visszatértek a következő levéllel:

l) Konstantinápoly.
3) աշխար՞,twínun. áschárhámud örmény jelző jelentése: a vi

lág első (udvara), eleje, kezdete, elseje.
3) a levelet
4) Mytilene die gröszte und wichtigste Stadt der Insel Les

bos an der Ostseite, jetzt Metelin. Lübker, Seite 669.
") Tercsán (Գէ/րջան) Magas-Örményország kerületeinek egyike, 

határos Táránághi-val, az Euphráttól keletre ; hasonnevű fővárossal. 
— Goriun iró a püspökét Kint-nek nevezi.
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Theodosius levele Izsákhoz.

Theodosius császár, a rómaiak Augusztusa és Caesárja, 
nagy Izsák püspöknek üdvözletét!

A levelet felolvastattam és tisztában1) vagyok avval, 
mit hozzám írtál. Fölötte hibáztattam azt, hogy egész szív
vel pogány királyhoz szítottál és bár annyira rá nem értél, 
hogy levéllel magadat előttem ismeretessé tegyed. Főleg 
pedig neheztelek te reád, hogy megvetvén a városomban 
lévő tudós férfiakat, néhány assyriainál kerestél tudományos 
felfedezéseket. Miért is alattvalóimtól՜) meg akartam vonni 
tanításodat; de mivel Meszrob később elbeszélte, hogy mester
séges találmányának befejezése1) a Magasságbelinek kegyelme 
által eszközöltetett, megírtam,4 hogy azt tanulják meg azon
nal mindnyájan és hogy tégedet, mint igazi tanítójukat, 
azon tisztelettel, mely a caesariai érseket megilleti, fogad
janak el; a költségek és fentartás a kincstárból fognak fe
deztetni. Azt is megparancsoltam, hogy Örményországnak 
azon részébe, mely nekünk jutott, várost építsenek, mely 
menedékül szolgáljon nektek és seregeimnek. Kedvedért hi
tes0) fiadnak fiát Vártánt hadvezérré tettem, Meszrobot pe
dig az első tudorok közé írtam be.

A nagy püspök Atticus is következőleg iit:

Atticus levele Izsákhoz.

Atticus-, Konstantinápoly független6) püspökétől, sze
retett testvérének és tiszttársa-7) Izsáknak, Örményország 
püspökének üdvözlet az Úrban !

x) Világos előttem, a mit könnyű felfogni, átlátni; kétség-

ճ) Örményország azon lakóit érti, kik a görög részben éltek. 
— Alattvalóimnak el akartam tiltani tanításodat.

3) Itt a feltalált örmény betűkről van szó.
4) megrendeltem,
5) örökbe fogadott ,

*') inkhnákluch, ámoxerpaXoc, independens
7) áthorágitz, phárágitz, = tiszttárs, ügytárs, ügyfél, collega.

télén.



Nyugati részünk tanítása; általános csendesség. Ardásir
uralkodása.

Meszrob és Vártán vezér visszaérkezésükkor Anato
lius hadvezért határunk4) közelében találták. Ez a császári 
parancs átvétele után még nagyobb fürgeséggel és buzga
lommal látott a dolog végrehajtásához. Ugyanis a fejedel
mek,0) az ország kittinőbb férfiai mind és az egész papi 
rend együtt mintegy isteni szózatra, egy helyen összegyül-

։) itvágyadat
2) A szövegben porporidon (görögül βορβόρε.ης), minek jelen

tése: sáros, piszkos, mocskos. Goriun e felekezetet pátpáriánosznak 
nevezi (bárbár).

8) Megtartottam a szöveg görög szavát, mi tudort, hitszóno
kot, hithirdetőt jelent. Az Еу.'Лгαιαοψτ a kitűnő tudorok tisztelet- 
czíme volt.

l) Örményország határának 
ft) a főrendek
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Sok hálát adok Istennek a te jó hírnevedért egy olyan 
baibár(?) nemzet között; de el nem mulaszthatom, hogy 
nyíltan ne hibáztassalak azért, hogy elébb nem emlékeztél 
meg Gergely és Nerszes, a te boldog atyáid barátságára. 
Különösön a felett csodálkozom, hogy az egyház forrását, 
atyánkat: szent Jánost mellőzted, kitől nemcsak a minden- 
ség ezen anyavárosa, hanem a keresztények mindnyájan 
és az egész világ taníttatott; miért is »Arany száj ú«-nak 
neveztetett. Es te a nélkül, hogy ennél állapodtál volna 
meg, szomjadat1) zajos vizekből akartad eloltani, míglen a 
Mindenható látván hiábavaló erőködéseidet, reád árasztotta 
a Szentlélek malasztját, a minek én örvendek is. Most az
tán Augustus császárunk parancsa engedélyt fog adni ne
ked, hogy a mi részünket tanítsad ; azt a tisztátalan *) fe
lekezetet pedig vagy nyerd meg, vagy űzd ki egyházme
gyédből. Az általad küldött Meszrobot ,Ecclesiastesnek‘:í) 
szenteltem fel.

oc
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tek. Most1) késedelem nélkül hozza kezdett a tanításhoz 
és a nyugati táj rövid idő alatt megtanittatott2! úgy, 
mint előbb a keleti.

Abban az időben sok satrap nevében küldöttek jöt
tek nagy Izsákhoz, hogy menjen át hozzájok3) és gyűjtse 
őket mind nyáj о kát egybe; mert a perzsa király Verám, ki 
jól tudta, hogy az örmény satrapák nélkül nem bírhatja 
az országot — Szémpád lovag4) közvetítésével ezekkel egyez
ségre alkudozott. Miért is Izsák a nyugati tájék tanítása 
végett itt hagyja Meszrobot és vele együtt még unokáit, 
Vártán vezér fiait: Hémájág-ot és Hámázászb-ot; és meg
parancsolja nekik, hogy keressék fel azt a tisztátalan fvle- 
kezetet és ha az sem szelíd bánásmód, sem szigor által 
meg nem javul, akkor nyúljanak büntetéshez, hogy így 
a bántalom bántak)mmai toroltassék meg és igazságos testi 
halállal bélyegeztessék meg az igazságtalan lelkek becste
lensége. 0 maga azután A farát tartományba ment; itt ösz- 
szehivja mind a satrap nemzetségeket és Szémpád lovagot, 
unokája: Vártán vezér kíséretében, a perzsa király udva
rába küldi.

Ez békét kötött és bocsátmányt adott, melyet a bűn
feledés pecsétjével erősített meg; azután a satrapák kéré
sére Ardáseszt, Verám sapor fiát királyunkká teszi, kinek 
nevét megváltoztatja és Árdásirnak nevezi; reá bízza az 
örmények országát perzsa biztosok nélkül. Árdásir hat 
évig uralkodott.

59·

Gárin város, mely Theodosiopolisnak neveztetett — építése.

Anatolius hadvezér, a királyi parancs vétele után or
szágunkba jött és miután több tájunkat bejárta, város épi-

·) Izsák
ճ) felvette a tanítást; megtanulta az örmény írásjegyeket, 
:i) a perzsa részbe 
4) lovassági hadvezér
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tésre Gávin kerület1) kövér, vízgazdag és termékeny föld
jét, mint középpontot, szemelte ki; e hely, melyet ő kö
zéppontnak tartott, nem feküdt nagyon távol azon térség
től, a hol az Euphrát2) egyik részének forrásai erednek. E 
források csendes folyással tova folyva, tágas mocsárrá vagy 
tengerré3) szélesednek, melyben számtalan hal és kerületé
ben különféle magevő madár él. Az itt lakók4) csak ezen 
utóbbiak tojásaival táplálkoznak. A mocsár partján káka 
és sok nád van; a ronaföldeken tömött fű és a magadó 
gyümölcsök0) bősége terem. A begyek, melyek tele vannak 
hasadt körmű 6) és kérődző állatokkal, szaporítják a barom
csordákat, és ezek egyedeit nagyokká, erősökké és csoda 
kövérekké teszik.

Egy szép fekvésű hegy lábánál sok tiszta kis forrást 
talált kibugyogni; itt jelölt ki helyet Anatolius, város szá
mára; ezt körülvétette mély árokkal és a bástyák számára 
mély alapokat rakatott le; ezekre aztán igen magas és 
rettenetes tornyokat építtetett, melyeknek elsejét Theodo
sius császár tiszteletére, Theodosiának nevezte. Ezen tűi 
hajóorrokhoz hasonló meredek tornyokat, és a hegygyei 
szemben, valamint az éjszakra fekvő térség felé is öblös 
átjárókat; de kelet- és nyugat felé kerek tornyokat építtetett. 
A város közepén, magas helyen, gabonatárt állíttatott és 
azt Augustus tiszteletére Augusteum-nak nevezte. Sok hely 
felé fedett vízvezetéken át vizet vezetett. A várost meg
töltötte fegyverekkel és őrkatonasággal és Theodosiopolis- 
nak 7) nevezé, hogy a városra való emlékezés annak 8) nevét

’) Magas-Örményországban; Plinius Caranitide-nek nevezi. L. 
Strabo XII. 328. 1.

3) Ekellemes helyet a törökök Binghoel-nek (ezer forrás) nevezik.
3) Fárbi Lázár, Gárin tengerének nevezi; a törökök azt most 

Sazlek-nek mondják, mi mocsárt, nádast jelent.
4) e vidék lakói
5) kalászos növény.
ti) kétpatájú
7) E várost az örmények Gárno-khághákh vagy csak Gárin- 

nak nevezik; de a törökök Erzerum-Árzrum-nak, mi római az az 
görög földet jelent, mivel határos volt Kis-Azsiával.

*) Theodosiusnak



— 277 —

halhatatlanná tegye. A meleg források felett faragott kő 
épületet épített.

60.

Meszrob ismét hirdeti az üdv igéjét. A fordítók utazása
Byzantba.

Meszrob a pusztában és a »Sághkomkh«-nak neve
zett árnyékos helyeken tartózkodott; befejezte az előbb el
vállalt néptömeg tanítását. 0 nem tanított mesterséget, 
hanem tanítványainak, az apostolok módjára, lelket adott. 
Tanítványai közül elöljárókat hagyott ezen helyeken. Leo-t 
és Enochot Szébér‘)-ben, Tercsánban e tájék püspökét: 
Kénith-ot és Egéghiátzban2) Tánán-t; ő maga Ararátba 
ment és átkelt első lakóhelyére, Kolten vidékére.

A pogány felekezet itt maradt keserű gyökere a fe
jetlenség időszakában ismét előjött és nagyon elterjedt volt; 
ezt a boldogult Kid, a Sápith méltó fiának, a tartomány 
fejedelmének segítségével mind kiirtotta ugyan; de érté
sére esett, hogy a hamis tanítók főbbjei Pálásságán :i) tájain 
vannak. Azért ide ment és közülök sokat térített az igaz 
vallásra; a kevés csökönöst pedig a hunnok 4) birodalmába 
űzte. Meszrop ezen vidékek tanítását egy Musen nevű püs
pökre bízta, ő maga pedig a határos Kártmán 5) völgyébe 
tért, mert azt hallotta, hogy ama felekezetnek itt is van
nak párthívei. Meszrob ezeket kipuhatolta és az igazság 
ismeretére vezette. Visszatérítette Kártmán fejedelmét is,

չ) Լ. II. k. 37. fej. (129 lap) 3. jegyzetét.
2) Լ. II. k. 6 fej. (81 lap) 3. jegyzetét.
'ó) Sziunikh tartomány egyik kerülete; mások azt Alvaniában 

keresik; örményül Pághász.
4j Hun az örményben hon és hunnok — honkh. Az örmény 

történelemirók a hunnokat Alvaniába (Ághuánkh) helyezik; ezek a 
régi tatár fajhoz tartoznak, Procopius e névvel nevezi Iberia és 
a Kaspi-kapú összes lakóit. De Bello pers. I. 10.

·’) Nagy-Orményország, Udi tartományának egyik kerülete, 
mi később az álvánok birtokába került.
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ki Kurs-nak neveztetett. A kukárok ') fejedelme: Ásusá is 
meghívta, -) hogy ugyanazon czélból menjen birtokaira: 
Dásir kerületbe; ide érkezvén tanítani kezdé a lakosokat, 
kik készségesebbeknek és hitszilárdabbaknak mutatták ma
gukat minden tanítványainál. К zen időben Arczil3) volt 
Ibéria királya.

Ezután Meszrob és nagy Izsák előhívják tanítványai
kat; Józsefet és ennek társát a Golp faluból való Jézniget4) 
és Mesopotamiának Edessa városába küldik őket, hogy az 
első szent atyák minden ott található könyvét fordítsák a 
mi nyelvünkre le és sietve hozzák el magukkal; mert azután, 
ugyanezen cselekmény végett, még Byzantba el akarják kül
deni eket. De mivel nehány csalárd ember hazug levele azt 
mondatta nekik, hogy nagy Iz§ák és Meszrob más tanít
ványokat akarnak Byzantba küldeni, ők jó tanításra vágyód
va, tanítóik parancsa nélkül azonnal Byzantba mentek és 
itt a hellen nyelvet ’) jól megtanulván, hozzáláttak a fordí
tás- és Íráshoz.(i) Ügyfeleik és tanulótársaik: Leon és 
Goriun 7) vetekedésből önkényt szintén elmentek Byzantba. 
Később ide érkeztek még János és Árczán, kiket nagy Izsák 
és Meszrob elébb küldöttek volt el; de lassan utazva do
logtalanul még Caesareában is időztek. Maximianus, Byzant 
püspöke mindnyáj ok számára nagyszerű fogadtatást készített.

]) Két codexbén kárkárok; azt hiszszük e fejedelemé volt 
azon onyxemlékpénz, melyről а II. könyv 8. fej. szólottunk (8/ 
lap, I jegyzet). Kukái k, Nagy-Örményország 15 tartományának 
egyike ; Uditól nyugatra, határos Ibériával.

ճ) Meszrobot,
3) a keresztény vallás terjedésének előmozdítója.
4) Örmény remek- író, kitől bírunk szép czáfolatot a mághi val

lás-, a Manicheus- és marcionita felekezet ellen. —Golp, Nagy-Ör
mény ország Dájk tartományában feküdt.

f>) tébruthiun: írás, tudomány
ti) Lefordítottak minden fenmaradt könyvet, ezek között Arany- 

szájúnak műveit is ritka ékességgel.
') Goriuntól maradt az örmény betűk feltalálásának története; 

Leon (vagy Leontius) tetteit és vértanúságát hosszasan elbeszéli Eliseus.
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6l.

Az istentelen Nestor miatt Epesusban tartott zsinat.

Abban az időtájban Byzant püspöki székében érde- 
metlenűl a gonosz Nestor ült, ki zsidó gondolkodást kö
vetve káromolta a boldogságos Szüzet, azon állításával, hogy 
ez embernek és nem Istennek szülő anyja. Mivel a Fiúnak, 
ki a Szűztől született, kezdete volt; azért más az — mondá 
ő — ki kegyelem által Máriától és más, ki örökkévaló 
Atyától született, úgy, hogy l) két Fiú volt, mi által a Há
romságból négy ség lett. Azért tudósító-levél által Azsiá 
nak Ephesus tengermelléki városába ezen szent atyák gyűltek 
össze: Coelestinus Romából, ~) Cyrillus Alexandrából, Juve
nal Jeruzsálemből, János Antiochiából, Memnon Ephesus- 
ból, Pál Emesából, h Theodosius Ancurából, 4) és még sok 
más, mindössze 200 atya; ezek átok alá vetették }) Nes
to rt és hitvallást tettek arról, hogy a mi Urunk Jézus Krisz
tus Istennek egyetlen fia, és a boldogságos szűz Mária 
Istennek anyja.

Mivel nagy Izsák és Meszrob ezen a zsinaton nem 
voltak jelen, Cyrillus alexandriai, Proclus konstantinápolyi 
és Acacius mitilenei püspökök írtak nekik és vigyázatra 
intették őket annál is inkább, mert hallották, hogy az eret
nekek tanítványai közül néhányan, Nestor tanárának: a Mop- 
suestaiTheo dórnak és tanítványának Diodornak irataival 
Örményországba mentek. Erre megjöttek fordítóink 7) is, és

H az ő állítása szerint
2) Coelestin pápa követek által képviseltette magát.
:i) Bei den Byzant. Χεμψ, jetzt Hems, Stadt in Syrien, etwas 

östl. vom Orontesflusz, später Hauptstadt der Provinz Phoinikia 
Libanesia. Lübker, Seite 312.

4) "Αγκυρα jetzt Angora eine Gründung des Midas in Grosz- 
phrygien, zur Römerzeit Hauptstadt von Galatia prima. 

ß) az egyház kebeléből kizárták
(;) lYLoipov εστία Stadt in Kilikien an beiden Seiten des Pyra- 

mo'sflusses, zwischen Tarsos und Issos. Lübker, Seite 65 5 ·
v) Fordítóknak nevezték az örmények, később főbb tanítvá

nyaikkal együtt: Izsákot és Meszrobot is.
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nagy Izsák és Meszrobhoz mentek Dáron Ásdisád városába, 
kiknek át is adták a leveleket, továbbá az ephesusi zsinat 
hat fejezetre osztott határozatait (canones) és a Szent-írás 
hiteles mását.

Ezeknek átvétele után nagy Izsák és Meszrob ismét 
lefordítják azt, mi már egy ízben le volt fordítva, Կ és a ta
nítványok segítségével azon újítva gyorsan javitnak. De 
mivel ezek a mi művészetünkben2) járatlanok voltak, a mű 
sok helyen hiányosnak találtatott. Miért is nagy Izsák és 
Meszrob engemet ։) Alexandriába küldöttek, hogy a válasz
tékos 4) nyelvet és az akadémián az igazi felsőbb tudomá
nyokat ’) tanuljam meg.

62.

Chorenei Mózes tanárai, ő maga és képzó'0) útja összehason
lítva a naprendszerrel.

A bölcsészet ernyedetlen követői és a mennyiségtani 
tudományok vizsgálói mondják, hogy a csillagok a hold 
által fényesek, 7) a hold világosságát a naptól, és az egész nap 
a maga fényét a világitó8) égtől kapja; továbbá, hogy az 
aether fénye két égővre terjed ki és mindegyik égőv a nap 
által megvilágítva, fekvés, terjedelem és idő szerint mérsé
keltetek. Épen így én is a kiömlő folytonos kegyelem által 
megvilágositatván, lelki atyáim szellemi sugaraiból a déli 
tájakon járva Edessa városába érkeztem ; hol a levéltár '·')

1) a Szent-irást előbb syrusból, azután görögből fordították,
2) kivitel, gyakorlat, módszer
a) Chorenei Mózest
4) díszes, finom (elegans); az író itt a görög nyelvet érti.
5) egyeztetés (analogia), nyelvészet (philologia.)
ti) Képez valakit, ki mi ve lés, oktatás által tökélyesbit s bizo

nyos hivatalra, életmódra, művészetre stb. képessé, alkalmassá, ügyessé 
tesz. Akad. szót. III. k. 539 1.

7) a holdtól nyernek fényt.
8) ա/ր/փ, ár phi nap-kör, ether, felső lég, világos ég, tűz-boltozat.
՛՛) Olvasva vizsgálódott, fürkészett a hires edessai könyvtár

ban, melyről szól a II. könyv 10, 27, 36, 38, 53 és 60. fejezeteiben.
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mélységein könnyen átkelve átmentem a szent helyekre, 
hogy ott kissé megállapodjam imádás és a palaestinai tudo
mányosság megismerése végett.

Hasonló készséggel l) mentem Egyptomba, azon ne
vezetes országba, hol nincs túlságos hideg és hőség, viz- 
özönlés és szárazság; aztán szép világrészben fekszik, min
denféle gyümölcsben bővelkedik. Egyptomot ez a termé
szetes fal, a Nilus veszi körül. A Nilus nemcsak védi azt az 
országot, hanem annak bő táplálékot is visz, kiöntése és 
önkénye a földmívelőknek szárazságot és nedvességet osz
togat, és annyi termést ad, mennyit a föld magától nem 
termelhetne, a legtermékenyebb szigetté teszi ezt az orszá
got, melyen tizenkét csatornára osztva átfoly. Itt épült a 
csodaszép fekvéssel és legjobb égmérséklettel bíró nagy 
város : Alexandria, mely a tenger és egy mesterséges tó 
között fekszik.2) A kellemes légmérséklet a szelekből ered, 
melyek a tótól a tenger felé és a közeli tenger felől funak. A 
tenger felől jövő folytonos szellet könnyű, ellenben sűrű 
az, mely a tó felől jön. Ezeknek vegyülése tartós és egész
séges életet okoz.

Mint az országnak elseje, nincs itt többé az ötfejű 
Pluto, mely az egész világot őrizé,:1) hanem Márkus, az 
evangeliom. hirdetője ; nincsenek többé itt a sárkányoktól 
származott hősöknek síremlékei, hanem a szent vértanúk

1) örömest, szívesen, sietve
2) Λλέίανόρ ни i? r Λϊγνπτ<:> j. Isken cl er ijeh, gegründet zur Be

festigung der gricch. Herrschaft in Aegypten (331. v Ch.) nach 
dem Entwurf des Deinochares, auf der Landzunge zwischen dem 
Mittelmeer und dem mareotischen See ՛;Plut. Al. 26. Diod. 17. 52. 
Strabo)

3) Sándor életrajzában ezen leírás egyes részletei megtalál 
hatók; az eredeti példányban görögül pl. ez áll:

Κτίζε л όλη՛ л ւօ1</ illőt՝ ьл í η Ποοτιοντίόα ггчог,
'II հ лдохпдгтеа dien՛ ΤΙλονιωηος, ttvvij. avu44vn\ 
ΠΗ·τ«?.ό([Όΐς '/.OüVife/iOW άτερμονα κόαμον ь λί о чол>. 
(Itt а ПoonovTiöct-1 Προτηαόα-ra kell kiigazítani.)

19
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templomai, Tobe ') hó 25-én szemtelen ünnepet többé nem 
ülnek, mikor is teherhordó állatokat2) koszorúztak meg, 
kígyókat ') imádtak és péplepényeket4) osztogattak, hanem 
ugyanazon Tobe hó 11-én Urjelenése 9) ünnepeltetik, mikor 
a hit győzedelmes bajnokát dicsérik meg, az idegeneknek 
szállást és a szegényeknek alamizsnát adnak. Többé nem 
áldoznak Serapis rossz szellemlénynek, hanem Krisztus vérét 
mutatják be áldozatul; most már nem kérnek többé Proteiá- 
tól,(5) az alvilág főnökétől, hanem megtanulnak minden böl- 
cseséget az új Platótól ') — mondom — az én tanítómtól, 
kinek én méltatlan 8) tanítványa voltam. Teljes begyakorlás 
és a művészet elsajátítása után innen tovább mentem.

Görögország felé hajózva erős szelektől Italiába vet
tettem ; itt köszöntöttem ') szent Péter és Pál nyughelyét a 
nélkül, hogy sokat időztem volna Rómában; átmentem 
Hellason át Attikába és rövid ideig Athénben megállapod
tam. A tél végén hazámba vágyódva Byzant felé visszatértem.

63.

Az örmények szégyen it <’> egyesülése, mely saját romlásukat
idézte elő.

Örményország királya, Árdásir végtelen feslett életet 
kezdett élni; azért a satrapák mindnyájan megutálták ötét.10)

b Tibe, Ί'νβη. örményül Dubi, egyptusi hónap; (január második 
és február első fele).

ճ) kérászd — nészdelu gám pér gérelu ánászun
:í) lordu: ártatlan kígyó, melyet a nép házi orvosnak és ház

őrzőnek nevez.
4) édesség, czukormű, atherá, άΊϊηρα, czhorene gám chémore 

gérágur, búza- vagy tésztából készült étel, polenta di grano.
•r') Vizkereszt-
(i) Serapis (Proteia) volt az egyptomiaknál az. alvilág istene.
·-) Ciril ?
h) Más codexekben: vccsh ánárzsán, nem méltatlan (méltó); 

más olvasás szerint, Mózes túl szerénységből használta a vécsh 
árzsán (nem méltó, méltatlan) kifejezést.

՛՛) üdvözöltem
10) nehezteltek reá.
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Elmentek nagy Izsákhoz, panaszt emeltek és kérték támo
gatását ; mert a perzsa királynál be akarták azt vádolni, 
hogy ez királyukat tegye lé és országuk kormányzójává egy 
perzsát tegyen. De az1) így szólott: »En nem tartalak titeket 
hazugoknak ; én is hallottam ezen gonosz gyalázatosságról, 
de ő többszöri megfeddésre is tagadta azt. El kell tehát 
ezen férfiú fogyatkozását még egy kis ideig tűrnünk, míg 
a dolog kimetelelét a görög császárral: Theodosiussal fonto
lóra vehetjük; mert ki nem tehetjük ötét az istentelenek 
nevetségének és gúnyjának

De azok ebbe bele nem egyeztek, sőt még iparkod
tak Izsákot is tervüknek megnyerni. Ez azonban így vála
szolt nekik: »Távol legyen tőlem!՜) hogy a farkasoknak adjam 
martalékul eltévedt juhomat, és ne ápoljam a sebesültet 
vagy beteget, hanem az örvénybe taszítsam le. Ha ez hivő 
király előtt történhetne meg, sietnék és nem késedelmes- 
kednék abban a reményben, hogy az elesettet visszatar
tom ; de pogány о к előtt bukását siettetni nem akarom; 
mert az írás azt mondja: ,Ki ne tedd hitsorsosodat a vadál
latoknak.՛1)’ Ö meg van jelelve a keresztségben. 1i Azért 
habár kéjhajhász, elvetemült, de keresztény; teste be van 
szennyezve, de lélekben nem hitetlen; mértéktelen életű, 
de nem tüzimádó; gyenge az asszonyokkal szemben, de 
nem szolgál az elemeknek. És vájjon felcserélhetném-e 
beteg juhomat egy egészséges vadállattal, melynek egész
sége a mi csapásunk ?«

De a satrapák, kik azt gondolták, hogy csalárdságból 
tartja vissza őket, hogy addig a királyt értesíthesse, mind
nyájan így szólanak: »Mivel akaratunk ellenére azt akartad, 
hogy az b uralkodjon országunkban, mi is azt akarjuk, hogy

.«

M Izsák.
2) Isten őrizzen.
3) LXXI1I. zsoltár, 19. Ne tradas bestiis animas confitendum 

tibi. Mi mádnér kázánáczh zánczén choszdovánogh khéz. Ne add a 
vadaknak a téged dicsérő lelkeket (a héber szerint galambod vagy 
gerliczéd lelkét).

4) meg van keresztelve.
5) a görög császár 19*
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ne te légy főpapunk.« Erre Ők mindnyájan összeszövetkez
tek és Verám-, a perzsa királyhoz mentek egy Árdzgei 
Szurmág nevű nagyravágyó pappal, hogy királyukat Árdásirt 
és a görögökhez vonzódó nagy Izsákot bevádolják.

64.

Az örmény királyság önkénti elpusztítása, és a patriarkliai 
szék lealacsonyítása.

Verám, a perzsa király az örmény királyt: Árdásirt és nagy 
Izsákot udvarába hívta, a hol a satrapák az utóbbit szorgol- 
ták, hogy Árdásirt panaszolja be1); de Izsák vonakodott 
róla egészen határozottan jót vagy rosszat mondani. Erre 
megparancsolja Verám, az ári-к parancsnoka-, Szurenián Páh- 
lávnak, hogy arra2), mint rokonára, hasson barátságos intés
sel. Ez tehát ilyen csalárd szavakat intézett hozzája mond
ván : »Én vérrokonod vagyok és higygyed, hogy csak java
dat akarom1), ha te most egyetértesz a satrapákkal, a 
perzsa király nemcsak nagyrabecsül, hanem unokádat Vár- 
tánt fogja királyi állással és méltósággal az örmények fejévé 
tenni.« De Izsák erre rá nem állott; azért így szólott: »Ho
gyan szólhatom én meg felebarátomat hiú dicsvágyból s ha- 
talomszeretetből... és ti miért szándékoljátok Árdásirt meg
buktatni? Én semmi okot sem találok arra, hogy tőle elpár
toljak. De ha csakugyan rendetlen életű is, mint a milyen
nek azok bevádolták, akkor is tiszteletet érdemel tőletek a 
ti tisztátalan törvényeitek szerint, habár a mi törvényünk 
őtet elitéli. Különben tőlem egyáltalában többé mit sem 
hallottak.»

Erre a felindult Verám a nagy itélőszék1) által vizsgá
latot rendelt. Árdásirt, ki jelen sem volt, ki sem hallgat-

1) vádolja be,
2) Nagy Izsákra
3) խոկեմ chogém = medkhov u szérdov uzél: szívvel-lélek-

kel akar.
hérábárág: tágas tér, piacz, gyűlés — a nagy piaczon,

téren
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háttá ; de annál szívesebben hallgatta mega bevádolókat, külö
nösen Szurmág alávaló szavait. Ez a gyűlöletes lelkű ember, ki
nek a satrapák a patriarkhai széket Ígérték, addig használta 
nyelvét— önszeretetből — pusztító fegyverül, míg Verám meg 
nem parancsolta, hogy Árdásirt foszszák meg a tróntól és 
mint foglyot vigyék odaL) és csáládjának minden javai ko- 
boztassanak el. Hasonlókép nagy Izsák is tétessék le és a 
» katholikosz«ճ) háza csatoltassék az államjavakhoz, az örmény 
patriarkhai szék pedig ama Szúr magnak adassék. A gazda
gon megajándékozott satrapákat elbocsátja magától egy Véh- 
mihrásábuh nevű perzsa helytartóval3).

De Szurmág egy évnél tovább nem maradt meg; mert 
ugyanazon satrapák űzték el a székből; ez később a perzsa 
királytól saját kerületének: Péznunik püspökségét nyerte 
a maga és családja számára. Satrapáink pedig Verámtól más 
egyháznagyot kértek, ki egy Pérkiso nevű assyriait adott ne
kik.
is hozott magával. Három évet töltött itt bőségben; mértéklet- 
lenül kizsarolta az elhaltak püspökmegyéit. Mivel a satrapák 
ezt el nem tűrhették, újra megkérték Vérámot, hogy cse
rélje ki ezt és adjon nekiök olyant, ki az ők vallásukhoz tar
tozik. A satrapák fele nagy Izsákot kérte.

Ez eljött haszontalan társaival, házgondviselőnőket

65·

Nagj Izsák és székutódja Samuel elbocsáttatnak Persiából.

Mint mondottam, Örményország satrapjai két pártra 
voltak oszolva. Most mindkét részről küldöttek követeket, 
hogy ezek a perzsa királytól egyháznagyot kérjenek; Vá-

ձ) Persiába
2) gáthoghigosz: egy nemzet általános patriarkhája.
3) márzbán perzsa szó, határőrt, vagy valamely országkormány

zót jelent. Első jelentése megfelel a markgraf marchio, marche- 
se-nek. Határgrófoknak neveztettek hajdan az országok határszélein 
fekvő grófságok főnökei, milyenek szt István okleveleiben és szt. 
László ֊törvényeiben is előfordulnak; máskép őrgróf, s a régi kró
nikásoknál az elrontott markgraf, marchio szóból: morkoláb Akad. 
szót. II. köt. 1458. 1.
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cshé, az Árdzeruniak és Hémájág, Ásocz1) ura megelégedtek 
azzal, kit a király akar; — de a másik részről Máneds, az 
Abáhunok és Szbántárád, az Arsáruniak ura nagy Izsákot 
kérték. A görögök hadvezére, Anatolius Gárinból Gugájárids 
Hávug-ot küldötte a királyhoz avval az izenettel, hogy halzsák 
a maga birtokrészének keletét meg nem nyerné, engedje ezt ál
tal a görög résznek. E-lküldötték a perzsa udvarba boldog Mesz- 
rob, a püspökök sokasága és a papság kérelemmel Dirug papot 
is, a Mosziszig fiát, ki Vánánt Zárisád2) városából való volt. 
Miért is Verám beleegyezett és teljesítette is mindkét fél kérését, 
midőn a patriarkhai székre egy mást: Samuel nevű assyrt 
tett, hogy ez nagy Izsáknak rang- és állásban ellenfele le
gyen, és meghagyja neki, hogy segélyjen a márzábán- 
nak 3), elnököljön a beszedendő adókivetésénél, az itélő- 
székeknél4) és más világi hivataloknál. Nagy Izsákot is visz- 
szabocsátotta. de háza falvaiból csak néhányat hagyott neki, a 
többit elvette; a vallást ezután is taníthatja, de papokká 
csak azokat szentelheti fel, kiket Sámuel e czélból majd 
hozzáereszt.

Az elbocsátás előtt Verám Izsákot maga elébe idézte 
és nagyszámú gyűlés előtt így szólott: »Megeskettetlek a te 
hitedre, hogy szolgálatomban hív légy és elpártolásra ne 
gondolj; aztán el ne csald őket5) a görögök hamis hitköz
ségébe, mert különben te leszesz oka annak, ha Örmény- 
országot elpuszítandom; pedig én a j ölte vő, ezután sem 
szeretnék rosszat cselekedni. Ekkor nagy Izsák szerényen 
és tisztes módon felemelkezvén a nyilvános szónok állásába 
helyezkedett, okos tekintettel és mérsékelt hangon kezdé 
felemlíteni szolgálatai érdemeit és vele szemben tanúsított 
hálátlanságukat, egyúttal gyalázta szavaik hamis édességét,

J) Ásotz Nagy-Örményország Ararat tartományának egyik 
megyéje

2) Zárisád, Nagy-Örményország Ararát tartomány, Vánánt 
kerületének vára.

:,j helytartónak
4) tádásztán : törvényszolgáltatás, bíróság.
5) az örményeket.
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keserű szándékukat és tetteik hivtelenségét, ezen kívül még 
kikelt Verám esztelen istenkáromlásai ellen is, ki hamis 
hítközösségről szólott volt és miután kimutatta istentisztele
tük eredménytelenségét, a hit olyan csodálkozásra méltó bi
zonyságtételével fejezte be beszédét, milyent pogány fülek 
csak eltűrhettek a nélkül, hogy szelleme egész fényét a 
hitetlenek gúnyjának — mint disznók nyomdokába a gyön
gyöket— vetette volna; de azért úgy villámlott, hogy a mágu
sok nyelveit porrá égette; magát a királyt is bámulat fogta 
el, a perzsa nagy gyűlés egész sokasága pedig csodálva 
hallgatta, — míg végre megparancsolá Verám, hogy adja
nak sok pénzt ezen ékes-szóló férfiúnak, ki nyíltan bátorko
dott egy ilyen király előtt felszólalni.

Izsák a nélkül, hogy az ajándékot elfogadta volna, így 
szólott rokonához, Szűrén Páhlávhoz: »Ezüstje legyen az 
övé; de bird rá, hogy nekem csak e kettőt adja meg: 
i. Örményország satrapjainak rangsorát, úgy mint az Árdásir- 
tól1) rendeztetett és mostanig fennállott, hagyja meg a jö
vőben is, hogy így a perzsa helytartók erről jelentvényt 
és a rangsorban önkényűleg változtatást ne tehessenek. 2. 
Adja vissza az én és a te rokonod, az ifjú Kázávonnak, a 
Héráhád fiának javait; s ha nem hagyná meg volt helyén azt, ki 
úgy is meg van fosztva rangfokozatútól gyűlöletből az Arsacida 
név iránt, sorozza be legalább a többi satrapák közé oly rang
ba, a melybe ő akarja — úgy is tőle, mint a Gámszárágán 
vagy Ámádunián család ivadékától, ősei dicsőségét elke
rítették és magas rangfokozatától megfosztották ; vagy bízzák 
reá -) és fiaira a királyi főfelügyeletet változatlan jóhiszemű
séggel, míg Istennek kegyessége, más király eszközlésével 
atyai méltó helyére vissza nem teszi. Igyekezz tehát őtet, 
kellető varázslóként, megbűvölni.«

Verám beleegyezett és megparancsolta, hogy minden 
kérése teljesíttessék; Izsák unokáját Vártánt, a Mámigonián 
nemzetség uraságába visszahelyezi és visszaküldi Örmény- 
országba.

1) II. Árdásir, Sapor fia, Verám előde; 1. a III. k. 51. fejezetét.
2) Kázávonra
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Lehet, hogy némelyek azt fogják mondani, hogy miért 
nem írtam le nagy Izsáknak, a perzsa gyűlés előtt tartott beszéd
jének minden szavát. Ezek tudják meg, hogy az egészen1) híven 
senki által sem jutott el füleimig; azt pedig nem akartam 
beszőni2) a történelembe: mert én öreg, beteg és fordítá
sokkal folyton elfoglalt ember vagyok; 
sietéssel·') gondolok a nélkül, hogy figyelnék a választékos 
szavakra,4) hogy így akaratod teljesüljön — én pedig meg
szabadulhassak sürgetésed reám rótta kötelességemtől, mi
vel a közszenvedésben hozzám hasonló embernek tartalak, 
és nem, mint a költők mondják, hogy a fejedelmek az 
istenekkel közel rokonok és egyeredetűek.

azért csak a

66.

Sámuelnek, a nagy Izsák méltatlan tiszttársának tettei.

Sámuel elérkezése után elfoglalta a patriarkhai széket; 
Pérkiso eljárását követte, fösvénységben pedig még fölűl- 
halata ezt; mert ez csak az elhalt püspökök jövedelmeit vette 
el; az ellenben, az élőkét is elragadta. Sámuel nem engedte 
meg nagy Izsáknak, hogy az elhalt püspökök helyébe utó
dokat szenteljen ; az élőket pedig azon csekély ürügy alatt, 
hogy akadályozzák a királyi adók behajtását, elűzte, és mind
nyájoknak házát magának tulajdonította.5) Ezért minden püs
pök gyűlölte és megvetette őtet. Habár miatta ezer bajt visel
tek el, 6) mégis soha sem ment el hozzája senki, hanem csak

fi minden részeivel együtt
2) a beszédbe, történeti előadásba stb. a dologhoz szorosan 

nem tartozó valamit beigtat. Akad szót. í. köt. 615. lap.
3) gyors cselekvés
4) nyelvre, írásmódra,
fi) Bizonyos vagyont tulajdon gyanánt maga részére elfoglal, 

elvesz
(i) Daczára annak, hogy oly sok bajt kellett eltűrniük, mégis 

panaszra nem ment el hozzája senki, mert féltek a perzsa király
tól, vagy az erőszakos főpap feladásától.
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azon Szurmág, kinek jövedelmeit egy királyi rendelet következ
tében fölötte megnagyobbította; azt, mit sokaktól elragadott, 
ennek adta. Ezért irigykedtek reá, l) aztán más püspökök is 
merészeltek hasonlót tenni; mihez mindenik saját feje
delme segítségével a perzsa királytól az engedélyt ki is 
kérte.

Nagy Izsák pedig nem szűnt meg lelki tejjel táplálni 
az egyház gyermekeit Meszrobbal együtt, kire Válársábád- 
ban a székes-egyház lelkészségét2) bízta; maga ellenben 
Pákréván kerületben azon helyen 3) tartozkódott, a hol fel
tűnt az égi fényes világosság, midőn szent Gergely Tiridát 
királyt és egész Örményországot megkeresztelte.

Samuel öt év múlva meghal országunkban. Ekkor a 
satrapák mind összegyűltek, azután nagy Izsákhoz mentek 
és vétkeik elismerése mellett kérték őtet, hogy foglalja el 
székét ismét, mert ők ígérik, hogy megerősítését kieszköz- 
lik a perzsa királynál és kötelezik magukat egy, mindnyá
jok által aláírandó okmány által, hogy a családjából szár
mazott unokáknak fogják a jövőben is ezen méltóságot 
adni. De kérésüket megvetette; azonban ismételt szorgal
mazó kérésökre elbeszélt nekik egy álomképet, 4) melyet sok
kal elébb látott álmában és a mely jövendőjét . leplezte le. 
A mint a satrapák ezt hallották és megtudták, hogy a 
patriarkhaságot isteni akarat szüntette meg családjában, 
könnyekben lábadtak, megsiratták magukat az evangeliom 
ezen szavai szerint: »Szükség ugyan, hogy botrányok jöjje
nek ; mindazáltal jaj annak az embernek, ki által a botrány 
jő«...5) és többé nem alkalmatlankodtak Izsáknak.

1) Szurmágra,
2) lelkészet, lelkész! hivatal, cura, Pfarrei.
3) Pákuán, Pákván vagy Pákráván — Páknéátz áván (bálvá

nyok városa): mezőváros, mely Nagy-Orményország Ararát tarto
mányának Pákrevánt kerületében feküdt az Euphrat mellett. Ma 
törökül Ucsi-Kilisse, mi »Háromegyház«-at jelent. A fényes világos
ságra vonatkozólag 1. Agathángeloszt.

4) Ezen álomképről tesz említést Mágistrosz Gergely, Glájai 
(Glajensis) Nerszesz, Fárbi Lázár.

5) Máté XVIII. 7.
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67.

Nagy Izsák és boldog Neszrob kimúlnak e világból.

Második Verám, miután huszonegy évet uralkodott, 
Persiában meghalt és az uralmat fiának Házgérd-nek hagyta. 
Ez megfelejtkezik a békéről és kormányzása alatt lassan
ként meg-megtámadja a görög sergeket, melyek Medzbin-ben 
valának; ellenben az Áterbádágánban volt sereg azt a pa
rancsot kapta, hogy üssön be országunkba. Ez be is jött 
rendetlenül és Bálványosvár l) közelében letelepedett.

Ekkor esett nagy Izsák halálos betegségbe; tanítvá
nyai a Plur-nak2) nevezett faluba vitték egy magányos és 
üldözőik, a perzsák berontásaitól ment helyre. Itt érte el a 
halál azt, ki a patriarkhai széken ötvenegy évet töltött, 
Choszrov, az utolsó örmény király :i) harmadik évétől, egész 
Házgérd perzsa király második évének kezdetéig, Nává- 
szárt4) hónap végén, születése napján. Halandónak született 
és halhatatlan emlékezetet hagyott hátra'); tisztelte és becsülte 
Azt,'') ki meghívta őtet és azután életet cserélt; úgy járt 
el tisztében, hogy aggkora és betegsége miatt a kipótlás

') Páknáczhén áván (Pálványosvár, bálványok vára, Pákárán, 
Pákrán) Ararát tartománynak egyik kis városa, az Achuréán folyó 
mellett, 40 stadion nyira távol Jéruántásád várostól. E várost ι Páká
rán) Jéruánt örmény király építette és ide költöztette át az Ármá- 
virben volt bálványokat (թագի՛ս); innen nyerte Pákárán, Pákáván, 
Pákuán, Páknéáczh áván, vagy Ticzh áván nevét.

L>) Pákrevánt kerületben.
:í) A második uralkodóház (Arsacidák) utolsó királya III. Chosz

rov volt (421 Kr. u ) — Az első uralkodóház Kr. e. 2000 ֊150-ig. 
az Arsacidák Kr. e. 150 — 433 Kr. u.; a helytartók 434 859 ;
a Pákráduni uralkodóház 885 —1070 A negyedik (utolsó) uralkodó
ház (Rupenisták) :o8o—1393. Kr. u. VI Leo, ki 1393-ban halt el, 
volt az utolsó örmény király.

4) Լ. II. k. 66. fej. (162. lap) 1. fejezetét.
5) Czélzás azon meghívásra, mely az evángeliumi vendégséghez

ö) Istent.
ültette.
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szüksége soha sem állott elő. !) Méltó ezen atya érdemeit 
ékes és fellengő szavakkal dicsérni; nehogy azonban dol
gozatom hosszúsága az olvasónak unalmára légy 
ezen könyven kivűl, más helyre és időre hagyom, mikor 
is szándékozom eredetét is kipuhatolni.

Tiszteletreméltó testét elvették fődiákonja: Jeremiás, 
annak tanítványai, Mámigoníán herczegnő és Tészdrig nevű 
menye, ki Vártán hadvezér felesége volt, és falujában, Asdi- 
sádban, mely Dáron tartományban fekszik, temették el. Szt. 
Izsák tanítványai: a »spudeus« szerzetesek elszéledtek, minde- 
nik saját kerületébe ment; itt zárdákat építtettek és testvére
ket gyűjtöttek.

Hat hónap múlva Méhégán -) 13-án boldog Meszrob 
is elköltözött e világból; Válársábád városában halt el. Ó 
felülmúlt minden erényes embert,:1) ki azon időben élt; mert 
dölyf és hízelgés életében nála helyet soha sem leltek, ellen
ben kedves, jóakaraté és belátó volt; mindenkinek úgy mutatta 
magát, mint ki mennyei szokásokkal van ékesítve. Miért is te
kintete angyali volt, szelleme termékeny, ékes-szólása fényes, 
tetteiben csendes, teste szép termetű, módossága kimondha
tatlan, tanácsosaiban nagy, a hitben igaz, 4) a reményben 
kitartó, a szeretetben őszinte, a tanításban ernyedetlen.

Mivel pedig minden érdemét elősorolni nem vagyok ké
pes, visszatérek szavaimmal földi részeinek eltakarításához. 
A mint én sok és hitelt érdemlő férfiútól hallottam, egy 
majdnem kereszt alakú világ fénysugarakat vetett azon ház
ra, a melyben a boldog, lelkét kiadta. E fényt,5) mely nem 
tűnt el hamar, nem kevesen, hanem az egész sokaság

V i 1, űzi

) Sem az öregség, sem a betegség nem lankasztották buz
galmát.

2) Méhégán vagy Mehegi hetedik hónap az örményeknél és 
megfelel jánuár utolsó és febr. első felének. Szt -Meszrob halála 
441. febr. 19-én történt. Ez az örmény hónap (Méhégán) megfelel 
a régi perzsa Mihrágán hónapnak, melyben ülték Mihr vagy Mitra 
ünnepét. L. Hyde, Hist. Kelig. Vet. Pers. p. 244—247.

3) crénynyel bíró, erkölcsi tökélyekkel ékes
4) valódi, nem hamisított
5) ragyogást,
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látta, úgy, hogy a hitetlenek közül sokan megkeresztelked- 
tek. Ekkor nagyon harsolódott a három pártra oszlott nép; 
mert azon szűztiszta test, ki már a halál előtt megtanult 
halni, temetőhelyének meghatározásában nem tudott meg
állapodni. Némelyek mondák, hogy vigyék el azt szülő
földjére : Dáronba; mások Koltenbe, hol elébb tanított, 
akarták vinni; sőt olyanok is voltak, kik Válársábádban, a 
szentek sírjai mellé akarták eltemetni. De a vitéz Amáduni 
Váhán, *) ki hittel és vagyonnal bírt —■ erre bízta volt ekkor 
a perzsa, Örményország helytartóságát — győzött. Ez el
vette a testet és méltó temetséggel2) az ő :i) falvába, Oságán-ba 
vitte. Ugyanaz a világító kereszt az egész sokaság jelen
létében mutatkozott a gyászpad fölött is mindaddig, míg 
a testet tanítványai Váhán és Tháthia a sírba 4) le nem bocsátot
ták; azután láthatlanná lett a jel. A patriarkhai székre követke
zett boldog Meszrob parancsából, helyettes czímmel, tanít
ványa József pap, ki Vájotz-czhor, Choghochim (Kolotzim)3) 
falujából való volt.

68.

Kesergés azért, hogy Örményországban a királyság6) elvéte
tett az Arsacida uralkodóháztól és a patriarkhaság szent 

Gergely nemzetségétől.

Siratlak Örményország; siratlak egész éjszak legna
gyobb birodalma; mert elvétetett királyod és főpapod, ta
nácsadód és tanítód. Felzavartatott a béke, a rendetlenség

i) Lásd a III. 9 fejezetét. 
ճ) temetési szertartás: huzárguthiun
3) Meszrob
4) hánkiszd (szép, egyszerű örmény szó): nyughely, sír.
6)_ Vájoczh czhor (vájok völgye), ma napság: Jéghékáczhor, 

Nagy-Örményország, Sziunik tartományának egyik kerülete, mely 
Náchcshuán és Kég’nárkhuni közt fekszik; itt volt Choghoczhim 
(Hoghoczh) falú

fi) királyi méltóság
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vert gyökeret, az igazhitűség լ) megingott és a máshitűsé- 
get2) megszilárdította a tudatlanság.

Sajnállak téged Örményország egyháza, melynek ékes 
szentélye elhomályosult; mert megfosztanál derék pásztorod- 
és ennek pásztortársától.3) Nem látom többé szellemi nyája
dat a zöld réten s a béke vize mellett legelni és az akol- 
ban összegyűlve védekezni a farkasok ellen; mert el van 
az széledve a pusztában és a meredélyeken. Szerencsés volt 
az első és második változás; l) mert habár eltávozott volt 
a vőlegény és ennek barátja, de azért te menyasszony, ezt el
tűrted és tisztán megtartottad a házasságot, — miként ezt 
más, nálamnál elébb, igen szépen el is mondotta. Más 
alkalommal egy merész szemérmetlen rohant szeplőtelen 
menyasszonyi termedbe °) és te mátka azt — be nem szeny- 
nyezted. Habár az erőszak a vőlegényt elűzte, és a dölyfös 
fiúk1’) atyjukat ‘) megvetették, és úgy bántak vele, mint 
szoktak a mostoha gyermekek s) bánni az idegen atyával 
és a mostoha ipával;'') te még sem viselted magadat úgy, 
mintha mindenki elhagyott volna; mert remélted, hogy

l) ughghápháruthiun, ուղղափ արութիւն igaz vallás, minden té
velygéstől ment vallás, Szt. Gergely vallása.

ճ) különhitűség, heterodoxia, cshárápháruthiun.
3) Izsák és Meszrob.
4) Az első változás akkor történt, mikor a patriarkhai széket 

Szurmág és Perkiszo foglalta el. A második változás akkor állott 
be, midőn a perzsa erőszak a syrus Sámuelt ültette Örményország 
patriarkhai székébe.

5) Arákászd, (nérkhin, dzádzug dégh). A régieknél 
jelentette a háznak, nagyobb épületnek egyes osztályait, különféle 
czélokra szánt szobáit. A bécsi codexben (Heszler II. fej.): »A 
némberieknek tereméből a királynak hajiokába mennek vala.« Jochel 
II. fej. »Kimenjen a vőlegény ő haj lakából és menyasszony ő tere
méből.« Akad. szót, VI. köt. 235 1. 

b‘) a szatrapák
7) Szent Izsákot. Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spre

verunt me. Isaias 1. 2.

առագաստ

H) Az örményben egyszerű szó: խորթ, chorth.
y) Horá, հօրս, az örményben egyszerű szó: a házhoz most

jött ipa.



pasztortársával együtt visszatér a tied és gyermekeidhez 
nem mint atya helyettes, L) hanem mint édes atya viseltet
tél és őket kedveskedéssel halmoztad el. De már a har
madik eltávozás többé nem táplál reménynyel, hogy az 
majd visszatérem!, mivel eltávozott a földi életből is czim- 
bórája-2) és munkatársával együtt.

Jobb reájok nézve Krisztussal lakni, Ábrahám kebelé
ben nyugodni és az angyalok karait nézni! De te özvegy
ségedben ápold nélkül maradtál és mi, kik a honi felügye
lettől megfosztanunk, szerencsétlenek vagyunk, mert nyomo
runk nagyobb, mint amaz ókori népé. Mert felszállott Mózes, 
de Józsue nem követi őt, hogy népét az ígéret földjére ve
zesse. :j) Roboámot elűzi népe, de helyét Nábát4) fia fog
lalta el; ellenben az Isten emberét nem az oroszlán, °) ha
nem időmúlása emésztette meg. Illés felvitetett, de nem ma
radt Eliszeus az ő kettős szellemével,15) hogy fölkenje Jéhu-t, 
hanem Hazael hivatott meg Israel megsemmisítésére. 7) 
Szedekiás fogságba vitetett és nem találtatott egy Zorobá- 
bel, hogy uralmát visszaállítsa 8) Antiochus'b kényszerít min
ket, hogy hagyjuk el atyáink törvényeit, de Matathiás nem 
szegül neki ellen; háború vett körül minket és Mackabaeus 
nem ment meg minket. Most bent harczok és kívülről ret
tegés. Rettegés a pogányoktól és harcz az eretnekekkel; de 
közöttünk nincs egyetlen egy tanácsolónk sem, ki minket 
utasítana és ütközetre előkészítene.

i) zukáhájr
ճ) Czimbora, szorosabb és bensőbb pajtás, ki nemcsak társal

gásban, hanem bizonyos jó ügyek és dolgok végrehajtásában tár
sunk. Akad. szót I. köt. 1136. lap.

:i) Jósue I. 3.
4) Kir. III. XII. 12. 15. 17.
՛՛) Kir. III. XIII. 24.
u) Fiat in me duplex spiritus tuus, mondá Eliseus Illésnek. Kir. 

IV. II. 9. II. »Legyen bennem kétszeres a te lelked.« (Adj nekem 
kettős osztályrészt szellemedből, a közönségesnél többet; vagy adj 
jövendölő és csodatevő erőt.)

7) Kir. IV. IX 2. X.
Kir. IV. XXV. 6. 1

") A perzsa király Házgérdnek üldözéséről szól. L. Eliseus és

XIII. 3.
dr. 1. k. 2. r. 2. V.

Fárbi L.

294
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Oh megfosztás! oh siralmas eset! Hogyan viselhetem 
el fájdalmamat ? Hogyan tartoztassam vissza eszemet és 
nyelvemet ? Hogyan mondjak atyáimnak hálaszavakat szü
letésem· és neveltetésemért? Hiszen ők szültek és neveltek 
engemet tanításukkal, azután másokhoz küldöttek kiképzés 
végett. Ezek várton-várták visszajövetelemet, hogy dicse
kedhessenek alapos1) tudományom- és teljes alkalmatossá
gommal. Én is nagy gyorsan elősiettem Byzantból és re
méltük, hogy a menyekzőn bizonyosan fogunk tánczolni és 
a menyekzői teremben örömdalt énekelni; de a vigság he
lyett a sír felett keservesen sóhajtok és siránkozom. Bár 
még arra sem érkezhettem, hogy láthattam volna, miként 
csukódnak be szemeik és hallhattam volna utolsó szavukat: 
áldásukat. Ezen szomorúság súlya alányomja lelkemet és 
majd elveszek a vágy miatt atyáim után. Hol van szemei
nek szelíd nyugalma az igazak és szigora a gonoszok iránt? 
Hol van ajkainak vidám mosolygása, midőn jó tanítványai
val találkozott ? Hol az élénk vidámság, mely akkor mutat
kozott, midőn szolgákat felfogadott? Hol a remény, mely 
a hosszú útat megkönnyítette és a fáradságot megnyugasz- 
talta ? Meghalt az, ki minket összegyűjtött, eltűnt a kikötő, 
elhagyott segítőnk, a buzdító szó elnémúlt.

Ki fog ezután tudományosságunkról ítéletet mondani ? 
Ki fog tanítványa előmenetelének örvendeni és az atya, ki 
fia által részben túlszárnyaltatok, vigasságát szózatólni ? Ki 
fogja azoknaki) 2) arczátlan elbizottságát elhallgattatni, kik meg
támadják az igaz tant, kik minden dolgukban állhatatlanok 
és elszórodtak,:i) kik gyakran változtatják tanítóikat és sok 
könyveiket, miként az atyák egyike mondá; kik mindenért 
egyaránt neheztelnek, kik rossz példát adnak az által, hogy 
rajtunk — állításuk szerint — állhatatlanokon, kik nem bírunk 
a szükséges ismerettel (?), méltatlankodnak, gúnyt és tréfát 
űznek velünk ? Ki fogja ezeknek száját feddő szókkal be

i) áménimászd: mindenes, mindenre kiterjedő, mindenfélét 
magában foglaló

~) eretnekek
3) elszóródik, az ész figyelme különféle tárgyakra oszlik,
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zárni és minket dicséret által ösztönözni és határt vetni 
csacskaságuknak és hallgatásunknak ?

Ha mindezt meggondolom bensőmben sóhajjal és 
könnyekkel telek el: és késztetem fájdalmas s szomorító sza
vakra fakadni. És 
adjam elő és kit sirassak meg inkább. Az én ifjú és sze
rencséden királyomat,L) ki fonák terve miatt családjától el
távolíttatott s ki meghalás előtt a gyalázat halálával halt 
meg, mert trónjáról letaszíttatott ? Vagy enmagamat siras
sam, hogy el vétetett fejéről a dicsteljes és üdvös korona, 
mely dicsőségem volt? Vagy atyámat és főpapomat; a ki
tűnő szellemet, ki magával hordozta a tökéletes szót, mely- 
lyel kormányozta és rendezte a dolgokat és a gyeplőt ke
zébe vevén vezette a lelkeket és fékezte az egyenetlen 
nyelveket? Vagy pedig engemet, ki megfősztattam a Szent- 
Lélek melegétől és szerencsétlenül jártam? Vagy szülőmet, 
a tanács-adás forrását, az igazság eszközlőj ét, ki mint az 
ár elsodorta a gonoszságot ? Vagy enmagamat, ki elfony- 
nyadt és elalélt vagyok, mivel felemésztett a tudomány-szomj ? 
Vagy hazám szerencsétlenségét, vagy a jövöndőt?

Ki beszéli el velem együtt e bajokat, osztozva szomorú
ságomban? Ki fog rokonszenvvel engemet segíteni, hogy ezeket 
elmondhassam vagy kőre véshessem ? Ébredj fel Jeremias, 
ébredj fel és látnoki keservekben sirasd meg eddig eltűrt és 
jövő nyomorunkat; jövendöld meg, hogy tudatlan pásztorok 
fognak fellépni, miként egykor Zakarias tette Israelben.՜)

A tudorok *) tudatlanok és öntetszők; árúba bocsátott 
hivatalokat foglalnak el és méltóságaikra nem Istentől hivat
nak meg; ezüsttel1) és nem a Üzent-Lélek által választat
tak meg; pénz-szomjazók, kajánok és megvetik a jámbor-

ձ) Árdásir.
ձ) »Mert ime én pásztort támasztok a földön, ki az elhagyot

tat nem látogatja, az elszéledtet nem keresi, a sérültet nem gyó
gyítja, és a még fenmaradtat nem táplálja, hanem a kövérek hú
sát eszi és körmeiket megrongálja«. Zak. XI. 16.

:i) vártábédkh
4) árdzát; v. ö, a szánszkrit rádát és latin arge(n)t(um)-ot.

tudom, hogy keservemet mikéntnem
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ságot, mely Istennek tetszik; farkasokká lettek, melyek saját 
nyájaikat szaggatják szét.

A szerzetesek szineskedők, büszkék, hiúk, inkább méltó
ság-, mint Istenszeretők.

Az egyháziak fenhéjázók, a bírák fecsegők, lebzselők,1) 
gyűlölik a tudományt és az oktatók tanítását, de kedvelik 
a kereskedést és csélcsapást.՜)

A tanítványok hidegek!) a tanulásra, de negédesek a 
tanításban és theologusoki) * * 4 *) még mielőtt a híttudományból 
alapos ismeretet szereztek volna.

A világiak önhittek, hiúk, henyélők, csufolodók, rossz
akaratú ak és kerülik a papságot.

A katonák igazságtalanok, kérkedékenyek, fegyverke
rülők, restek, gyönyörkeresők, mértéktelenek, zsákmányol ók 
és méltó társai a rablóknak.

A fejedelmek (satrapák) zendűlők, társai a gonosztevők
nek, fukarok, so várak, kifosztogatók, országpusztítók, élv- 
hajhászók, szolgalelkűek.

A bírák embertelenek, hamisak, csalárdak, megvesz- 
tegethetők, megvető! az igazságnak, állhatatlanok, ellenkezők. 
Általában mindnyájan abbanhagyták a szeretetet és a szé- 
gyent

És mindezek mit eredményeztek? Azt, hogy Isten 
elfordult tőlünk és az elemek természete megváltozott. 
A tavasz száraz, a nyár esős, az ősz télies,:>) a tél kemény, 
zord és hosszas; a szelek hófergetegesek, pörkölök, beteg
séghozók; a felhők villamosak,6) jégesővel tellek, az esők 
nem idejénvalók és szükségtelenek; a levegő fagyasztó és 
deres; a vizek növekedése haszontalan, apadásuk túlságos; 
a föld terméketlen, az állatok nem szaporodnak, hozzá 
még földrengések és ingások. És mindezeken kívül minden

i) ki gond, munka, fáradság nélkül tölti az időt, henyél: dzuhl.
ճ) izetlen, bolondos tréfálkodós, bohóság.
:։) kiben semmi buzgóság, élénkség, részvét nincs.
4) ászduádszápán, hittudós.
5) ձմելքնացեալ czémérnáczheál: hideg, fagyos,
li) héréngetz: villanyos, tűzet, villámot szóró.

20
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felől még zavar is, ezen szavak szerint: »Nincs békesé- 
gök az istenteleneknek«.1) Mert az uralkodók zsarnokok és 
érzéketlenek, nehéz és nyomasztó adókat rónak ki, szenved- 
hetlen parancsokat adnak; a részvétlen elöljárók mit sem 
gondolnak az igazsággal; a barátok árulók, az ellenségek 
diadalmasok. A hit árán veszik meg e haszontalan életet. 
Számtalan rabló rohan be mindefelől, kik a házakat kira
bolják és a vagyonosakat fosztogatják; a főnökök számára 
rabláncz, a nagyok számára fogság, a szabadokra szám
kivetés és a népsokaságra számtalan nyomor; a városok 
elfoglalása, a várak feldulása, a helységek elpusztítása, az 
épületek felégetése; végtelen éhség, sokféle betegség és ha
lál, megfelejtkezés az isteni tiszteletről és a pokol közel- 
getése!

Ettől őrizzen meg Krisztus, Istenünk minket és mind
azokat, kik О tét igazságban imádják. Dicsőítsük Ótet mi 
teremtményei mindnyájan ! Ámen.

Be van fejezve a harmadik könyv: Nagy-Örményország történetének vége.

könyv
tara У i )

i) Izaiás, LVII. 21.
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