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A váni örmények. éleléböl. 

~~y }_R d ni örmén)' le•r)'t:n az nő varr\' férfi <.irecr vacrv 
'~ t h bJ ' t'! ~ ... 

itjú - ,·asarnaponként el nem marad a mi-;Lról. 
A d ros 9 temploma úgy megt,elik htvőkkel , hog) azokban 
álló helyet sem lehet találni. Ajtatosan imádkoznak, vagy 
énekelnek. 

\z asszony vasárnapokon vagy az ablakon n ét. ki, 
,·agy a fedélt.etröl' ) a szomst.édné,·el beszélget, \'agy a kertbe 
megy és ott tölti szabad idejét. 

At. ormény 'asarnap nem nyit boltot ; at. asszony nem 
dolgozik, a kézmüv~s sterszámot n~m \'esz kezébe. 

Csak egy korcsoma ,·an \'án ban ; ezt is csak a titkon 
ivó törökök látogatják. ;\linden örménynek ,·an bora, itala 
a háznál. ;\ vasárnap délutánját, nehány társúval együtt, 
kertjében tölti el a1. örmény énekelve, vagy nemzeti da
lokat dalolva. 

Hétfőn mi ndenkt munkája után lát ; otthon csak az 
asszonyok és a gyermekek maradnak. ~ f e leg fött étellel 
élnek. .\ 1. ebéd hallal ,·agy sajttal kezdödik. A bor soha 
sem hiányt.ik az asztalról. Ebéd elött a gyermek fenhangon 
elmondja a • ~l i Atyánk c-ot és a • Dsáságészczhukh -ot·') 
és étel után a Liuthiun c-t. .. , Ebéd után a1.0k, kik do
hányozni szoktak, nergilere gyujtanak ; a gyermekek kimennek 
az útczára \'agy a kertbe; az ass1.0nyok elóbb elszedik az 
asztalt, at.tá11 a kertbe mennek, hol a swmst.édass 'onynyal 
elbest.élik az időt·, a fé rfiak pedi!!' vacrv a rétre vacrv a 

~~ ~~ , n ... 
szólőbe sétálnak ki. 

Ilyen a váni órmény vasárnapi élete. Estve hat.a men
nek . . . és korán le feksze nek. ;\ l inclennap reggel 4 - 5 óra
kor megkondul a templom hívó harangja; a1. egyházfi 
(zsámgocs) folytonosa,n veri a kalapácscsal a nyakába illesz
tett dest.kadarabot. lJtczáról útczára júr ; megáll minden 
örmény hát. aj taja d~tt, kalapácscsal megüti a!.l h{trom
szor, at. tán így S!.Ól : • ,\ j ta tos nép, tessék templ omba jönni ! 

" ) A házak fedele lapo~; fel lehet Hic mcnni. 
**) A sztali 1mádság. 
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A Iig kopogtatott at. egyházfi az ajtón, benn a házban 
már el kezdőd ik a sürgés-mozgás ; mindenki fe lébredt és 
kést.ülnek templomba menni. Az útct.ák megnépesednek. 
De megsztl nik a járás-kelés at. útczákon ; mert mi ndenki 
már a templomban van. Elkezdődik az istenitisztelet Ha 
hallanád szives olvasó :l szebbnél szebb énekeket. melyek
nek összhangja a te n~ plom falain túl is ki hallszik, azt mon
danád : • l3iwny lé lekeme lő itt az isteni tisztelet. c 

Szongott Margit. 

Adatok az erdélyi örmények. törléneléhez. 

~~ 
1-fJ.. abár az erdélyrészi örmények betelepedése óta alig 
\:.>..'két század múlt el, mégis a beköltözés, helyfoglalás 

és a városok keletkezésére ,·onatkozólag ismereteink meg
leh etősen st.ük korlátok közt mo.wgnak. Hagyomán~·okban 
igen szegények ,·agyunk, az idevágó okmányok és adatok 
ped;g - kevéssé kutatva, vagy kiadatlan állapotban levén 
a feledékenység fatyola által vannak beborítva. 

Igaz ugyan, hogy feledhetlen emlékú L uk ács i nk 
ez irányban is szakavatott és eredményes kutatást folyta
tott, - a mint az »Historia Armenorum Transsyl\'aniae c 
és »Ad a l ékok az e r dé ly i ö rm é n yek t ö r ténetéhezc 
czímü munkáiból kitúnik, - továbbá •Szamo s újd r 
szab. kir. város története, tekintettel az örmény nemzet 
mu ltjárac czímú pályakoszorttzott mono~raphiánk jeles szer
zője : Dr. M o l n á r A n t a l is szép ered ménynyel kutatott 
éveken át hazai levéltárainkban, - de mások által e rész
ben nagyon kevés, vagy épen semmi sem lett té,·e. Pedig 
a betelepedett magyar-örmények itteni térfoglalása sok vál
tozatos és érdekes moZI.anatot tár elénk ; s ha ehhez azt 
is tekintetbe ,·eszst.ük, hogy elődeink bejö\'etelük alkal
mával még Rómával - a róm. katholikus egyházzal -
nem voltak egyesülve, könnyen elképzelhető, hogy a1. át
térés történetének rést letett érintő kiadatlan forrásokban 
egész történelmi kincset birunk felfede!.etlenül. 

A1. • .\ rmenia c megjelenésével minclenesetre megvalto
w tt a helyzet, -- a mennyiben a fáradhatlan szerkesztő fi 
gyelmét a legaprólékosabb rés!.let se m keriili ki , mely ez 

IS* 
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irányba n felmerült , ug;·-annyi ra, hogy rövid idő múlva 
arány tala nul több és ,·áltot.atosabb leenel azon anyag, mely
nek felhasm álásával az erdély részi örm ények történetét ki
merítőleg lehet m egirni . . .. 

A jelen sorok közlésére kedves köte lesség késztet. 
Ugyan-is e lapok olvasóit et.úttal azon ke llemes hírrel lepern 
meg, hogy jeles, fiatal tö rténettudósunk: Dr. T e m es v á r y 
J á n os, főgym . tanár , at. elóbb ki fejtet t irá nyban szám os 
és igen érdekes okmányra akadt. ~\ szün i clőt Buclapesten 
levéltári buvárla tokban tö lt re, közelebbröl megjelenendő • Az 
erdély i püspökség torténete« czímü nagy munkájához ha n
gyaszorgalo m mal gyüjtötte at. adatokat, s másolta at. eddig 
kiadatlan okiratokat. Nem tartom érdektelennek e helyen 
megemlíteni , hogy kuta tásait rendk ivüli ~ike r koro nát.ta , 
a mennyiben ké tszát.nál több ismeretlen kéziratra akadt , 
melyek mind az erdélyi püspökség tö rténetére vonatko.mak. 

E zen ku ta tásai közben akadt sok, igen nevet.e tes ok· 
mány- és eredeti két.iratra, m elyek az erdély i örmé
nyek történetére újabb, s több teki ntetben meglepő fé nyt 
derítenek . Kérelmemre - daczára nagy elfogla ltatásának 
- meg hozta azt a fá radsitgos á ldozatot , miszerin t az 
igy talált , örmény tárgyú okmányokat szintén nagy gonddal 
lemásolta, hogy azokat mie lőbb e lapok sze rkesztőjének , vo lt 
kedves ta nárá nak) rendelket.ésére bocsássa; mit igéretéhez 
képest tenni is fog legkö t.e lebbről ! 

Egye lőre itt csak a következöket e mlítem meg az 
érintett kéziratok so rozatából : 

• A bevá ndorlás történetének vázla ta c • Adato k Verze
reszky örmény kath olikus püspökrő l • ,- • Az ö rmények egye
sülése a róm. kath. egyházzal c , • Az örmények vallás i tévelyei
ről c stb. stb. s egyúttal a fáradhatlan fo rráskutatóra hagyom, 
hogy e la t in nyelven irt történeti o kiratokat magyar szöveg 
kiséretében, olvasóközö nségünkkel rendre meg ismertesse. 

Barány Janos. 

• 
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Felsö-Armenia. 
IV. 

.. 
~~ iridát nagy hibát követett el akkor, midőn . méd 
(. hadsere<rcrel az orszácr határait átlépte mert \'ISSza· 

t'>" r> 'b61 veretett. Az elfoglalt Felső-\ rmema Ne ro parancsa 
T ig ránnak adatott, ki a régi cappaclociai királyok maradéka 
s Archelau-;nak unokája volt. Ezen egyén Rómában huza
mos ideig tartózkodván, a st.olgaságig vitt s imulásáért élénk 
rokonszenvben részesült. 

A hí rhedt Pharasman pedig é-; társai a busás zsák
mányjövedelem mellett még n.émi határrészeket is k~ptak. 
Corbulo, miután a kitörendő \'Ist.ály konkolya el volt hm,tve, 
~)·riába té rt hocrv Numidius elhalálozásával annak karmany-v , (:") .. 
zását átvegye. 

Az idegen Tigrán elbizakodottsága, ki a római véderő 
szárnya alatt állott, Vologe~esre kin~s ?atást gya~oro,l~; 
at.é rt ennek fivére Tiridát, k1t a hadJtanacs Armema :<1-

rályává megkoronáztatván, erós lovasságg~! T ig rá n ell~n 
in dul hoa)' Ti <Yrán müködésé nek terét szukebbre szabJa. 

' '"' r- ' Al 6 . ' b Ezalatt Vologeses gyors menetben mar s -Armema a 
érkezett és Nisibisig haladott el őre . , .. .. 

Corbulo az ismeretes Caspenus szazadost kuldotte 
elébe, ki szóban és viseletben küldője hig.gadtság~t61 elü~.ő 
nyers m6clon figyelmeztette őt, hogy - mmt Róman~k szo
vetséu·ese _ ne bontsa fel azt a köteléket , mely a két allamct 
eaymá.shoz csatolja ; ha pedig a szerzödést kö,nnye~múle.g 
rét re rugja, Ró ma is síkra szálland , ekkor aztan k1sérel~e 
mea feltartóztatni a megtorló erőt. Vologesest. a nyomoru
sáa~s helyzet , mely Sp·iában uralkodott, arra m~ette, ho~?' 
ne"' bízza el magát. Beláthatlan sáska-sereg ,mmde~ .no
vétwt fölemésztett, a hova ez letelepedett, a fat lombJ aJt61, 
sót - méa héjától is megfosztotta. Tábor~ nagy részben 
lovassá;b61 állott; és a táplálék-hiány m1att .nagyon el
ayencrüh lovakkal nem lehetett előre haladm. E zeknél 
foav~.., mecr kellett hajolnia a ,·as-szükség előtt s azon e~
h~~ározic;;al , hogy ez ügyben a császárral fog egyezkednt, 
visszahuz6clott ugyan, de a lehető legszélesebb té r engedte-


