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terítsék hatalmokba a vizet. s urai lesznek a vú1·nak . 
a KIJorosz-kapuszi ... akkor a vizet li Onnyű SY.Crrel .. 
Három akna van . ... uruan c~ak h:í rom n Toprak-t abiaszinál 
. . . . . ostromoljanak .... a Toprak-talnaszi oldalll u . . . 
~!ire \""árnak még? Kevés az em ber. t1incs mit félni. Itt 
mindenki csüggeteg ...... A Freuld-kulcszinal is van még 
egy akna, valamint n Karakas-knlcszin:íl is. Két nHtgyar ér
kezett Szegeti róL levdet hoztak a pas;ínak .. . azt irja. 
hogy két ezer tatárral segitl,égrc fog JÖtini Kerftsék miudct1 
áron hatalmukba a vizet; a vizet, mindig csak a vizet! A 
lőpor-raktá r dolgát illt·töleg az a l;utya most S('m akar s 
miodig csak azt mondja, hogy nem klipott Ontlan felüh·öl 
le\"elet j s még azt is mondja: l\1 it fognak nekem adni, ha 
megtettem ? A mi engem illet, mit tehetek? ()u a hibás. 
Többször irtam önnek, de ön nem irt még csak feleletet, egy 
levelet sem a végből , hogy ennek a kutyának eloszlathassam 
kételyeit. Én nem vagyok hibás." 

A viz, t. i. a Duna elrekesztéséuek kivilletlen eszméjén 
kivül egy terv vonul végig e leveleken: felrobbantása a 
Zsigmond király egykori palot;íjából l őpor-raktá rrá alakított 
épületnek, mel} ben nyolczezer mázsa lőport őriztek a törö
kök. Mint látjuk, Gábor mcster meg is nyert a merész váJ 
lalat végrehajtására egy török csorbadsit, de hasztalan volt 
minden sürgetése Diodatonál, a kikötOtt ezer ma gya.r arany 
jutalomról nem tudott irásbeli igéretet kapni Badeni Her
mann őrgróftóL Azt kell hinnnnk, sikernit e nélkill is meg
győznie a törököt. hogy a jutalom oem fog elmaradni. Jul. 
2~-én felrobbant végre a nagy lőpor-raktár, másfél ezer töröknek 
oltották ki életét az iszonyú erővel szerteröpkedö ködarabok 
s mintegy hatvan lábnyi nagy rés támadt a várpalotának 
falán is. Ez a robbanás volt az ostromnak első szerenesés 
eseménye a keresztény seregre nézve. Ettől kezdve csak idő 
kérdése volt Budának megvívása, s vele Magyarországnak 
felszabadítása a török rabiga alól. 
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Az erdélyi örmény családnevek kultur történett 
szempontbóL *l 

lrta UR. PÁTRt.nb\ lxKÁC~. 

(Szcrző nagyobb tanulmánya alitpján. 

Az erdélyi örmény csal:ídnc\ t'!; köz t nem • !() \':t n , m(•ly 
a uyelvtudom(l uy ~ Ita l ltoz:dferh(•tové tC\'l'. törtéuetilel! ér
dehcs tanu~ágot rejt utrt!r:íhan 1-:Y. ;ill!t:ht akarotn jelen 
al kalommal ué h:íuy JH'ltl:í ,·al tgaY.olui. 

Két csalrid t1év .Jolmelik és Jolbej az erdélyi ör
ményl!k költözködésérc \'et v i hi gnt ;\fi n d kettö török-tata r 
szó J ol meli k jelentése (;tk i r :t! y. Jolbej-é (; tf o u ök 
Hogyan magya r:,zható c rsaládllC\'('k jelclltése másként, mit.t 
hogy ama családnak . mcly a .Jolntl'lík ttl'"Ct ,.;..,eli, e~yik 
őse, kitö l a c-.al:íd uc\"ct is örökölte. a 1, id ndorl<ik élc n 
állott j m:bréstt. a J olbej c::.akis típy ért<·hnt•zhctő. hogy a 
kivándorlás rcudezcH votr, 11próbl> c-sa11atokra us;dott. 111elyek 
fölött útfönOkllk lt lluttak, t' mag:ítúl t• rt e tődik. hogy ezt•k 
viszont a Jolmclik-nel< mltak al:írcruleln· Szc·mbcszOkö. lwgy 
mindkét csalndnl'" török-tatár en detl1 E kiirfllmény a Jol
melik és Jolbej c~al:ldtH'\ck kPI<•tkezesét ama. korha helyezi . 
mely az erdélyi ún11én~·l'lmek Ánihól. a pakra rluui fóníros
ból, a tatárok pusztít:í .. lli elol 123!1-hcn a kipr-.ak tatá rok 
föld ére köl tOzé::.nkliel keMlődik. nH\~<í ba 11 fo:rla lj a Kriml1en 
való tartozi<Odlhukat. é:- Lcnayclorsz:ígba mcnekil lésükkel ér 
véget, mely utóbb1 hel) ról jött('k he a jrl('n)egi erdélyi ör
ményl·k ~lol clván és úláhursz~~on ke-resztül szeretctt új ha
zájukba 1672-bcn i\l en. a kiprs;tk tat:í rnk kötött auynyira 
el sajátították az Aui-lwli ör111ények a tnt:1 r nych•et. hog' 
azt anyanyelvnkként he'>Y.élték s innen van. h.::~s Leng~ el
orszngban e knrMI mai napig j.., Inaradtak fcun tatar-örmt>ny 
kevert nyelven irt nye· h ileg es részbeu tart.'llmilag Í$ n:t~y
becsű imádsá.~os és tönén,·kezl'Si könyvt•k. sót Luká<·si álli
tása szeréut ily<'n krinthü tatár unáds:í~os köny,· a szamos
újvári templomi könyl'tÁrua.k is egyik ,·ilághirti diszP.*"l A mit 

•) E csalt\tl nevekl't klizli é- ért<'lm<'zi l>zon~ott .A baaai önnéoytk 
n~:t:ték· és k<'r,.,ztnevPi0 czimú dol~ozac.,.ban. 

••) Az itt rmlitttt munka ll!l kírsín) lapbuJ állú biuau é• im,dsh,,_ 
klioyv; c~:fme: Kntrcbizm z Oknzy i '1'1\tar?.yca. E köny' rgy· .. l(y l,q,jll frln\lt\1\ 
tatl\r, mástk lcng~~l. Lemb~rl(lwu adt~ .ki 172~-bt•t~ l'ltY_Jt•z<tlita mi,ionariu' kt 
tic lcl.t~zik Perz~tcl.bao mílkliuö tt. - K.öu) \' tJ.rt sum 3;,8. A -arrk. 
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itt elmondottunk a .Jolnwlik é:. Jolbej korára vonatkozólag. 
a;.t uyomba.u okira.tiln~ is bebizouytíha~jnk. l\Iedici ~[iuoísx 
veleUCI.l>i lilechitán sta ne\ ezetes köuy,·éheu. me! y "Dsáu;i
bárhartnthiun i T.ch:ísztán" - Lengyelországi utazás -
czim alc1tt az ,\ui-beliek törtenetét és ctno~mphi:íját t:ír
gya.lja. egy lcngyl'lorsz:ígi gámeuit'zh i őrméuy okirat 14 2 7-ból 
már ismeri a J o l b ej ne,·et, nem killöubcn egy má:iik 
kézirat is, me ly 152 2-ból ral ó. 

De menjilnk tít Lcn~yelorszáp;ba.. Ttt az örmények a 
lengyel kir:ílyoktól híísl·~ilkért és az országra nézve hasr.
nos tevékenységilkért m:ír jó korán kidltságokat nyertck
így Na!!y K:izmcr lcu~ycl kinily a g:ímeniczhi örménye!< ; 
nek 1344-hen, n. lembcr~icloll'k 13fl6-ba.n adott sr.abada
lomlerelet. melynek értelmében az örményeknek külöu tör
vénykezésOk és szabaclon \'álasztott tisztv-iselöik roltak ; a 
lembergi örmények kiváltságlevelét 15 7 8- han Erdély nagy 
szülötte, Báthory lstvá n lcngyd kinli.Y is megerősítette. Az 
llrmény nép és törvényl«•zés t'l•j ét T,embergben, Gámeniczben 
c~ya ránt ,. o j t-u ak ucrczték lengyel szóval, melynek "h i r ó" 
jeleutése van. J•: z örméll.\ v o .i t-oknak az erdélyi örméuy 
Y o j t csalá<lnévbcn van m:íig is nyoma. 

A lengyel orsz:ígi örmény muniripiumok régi czéhrend
szerével filg~ össze a Sz :i r cs t a család né''• lengyeiül 
sz t á r os z t a. A ;\{cll irinél <·gész terjedelemben közlőtt vá
rosi statutumok -;zeréut n !>z:l ré~zt:í" -nak hi r ták a lengyel
országi örmények az egyes <·zéhek mestereit. kiket a czéhek 
mindeo érben ÚJra ,·álasztottak. 

.\ mi mo:.t az egyes ezéhágakat illeti, érdekes a rás
kovi czéhszab:í lyok egyik helye, hol eg_rszerre h:írom erdélyi 
ör mény családnér ötlik szcmilnkbe. E hely örményfil így 
hangzik: n Br:isztáxau swrugdsoczh. goskhárác l< h jév CIHi.
szá.pcsoezh," 111agyarú l : a szu rugsi -k, ,-a~yis tímárok, a gos
kh:í r ok. vagyis csizmadiák és a. chász:ípcsi-k, va~yis a. mé
sz~ rosok rzéhe, mc·lyrkkcl S 7. u r u g cl s i. G os kár, C h :i.
sz :í p c s h i erdélyi örmény csal:íducvck állítható!\ pá rhu
zamba. Ha ugytl.ll-czcn statutumok egy másik pontját olvassuk, 
mely az eljegyzés1·(í1 sz61, ott t:tliHjnk a . dsehez" szót • vor 
dz~noghk h én choszdánán j ureá uczh teszderu •- melyet a szü-
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lök igérnek leáu,·ukkal.- s az crdclyi ilrm(ou' rsal:ídne,·rl, 
közt ugyaH<·~ak ez arah t:r,,dt:LU . D~l:hcl."· n· al-acluul .. 111(!
lyet Szongott stcrc11t. ,,z cnldyi önucuyel- 1-elcugye ertc
Icmben haszua lnak. 

Az Ao"menia, a magyar-örmények és az Erdélyrészi 
magyar közművelödési egyesület 

Jrta Szor-;con KRISTOI·. 

J eli~e: :lhntl•·n p.dyu •li<">o, ha bd ol•• oa>:ádra 
<ifrOI fény. 1\.olc,ri. 

Azok előtt. kik áltnl ános iroclnlom törtt•uettcl fo:.dalkoz
nak, ismerr•tes. hogy azon a mcssrrteJjrdő térrn, me l veu az 
Annenia mozog - nem kC\'és ill ar.o~ viní~ rt•rcm. :\li ~ tágas 
tért. 10elyet oly sok és sr.ép viníg disr0~ít. hn jlanclók va
gyunk virágos kertnek nevezni. J•: kcrtt•t haónldiai közfil 
eddig csak igen kert>s<'n és nagyon g~·érou hitco~att<ík; . 
pedig a bemenet nyi"·a-tárva \' Olt c:; bent -.zabad volt bárki
ut>k is virágot szaka!'ztnni. 

Beléphet e kertbe hiltrau b;irki: ne tar·t-.on Sl'mmitöl 
sem; mert. itt ártalma:;. mér~es nö,·cnynyel nem tal:ílkotik. 
Itt a talaj nem alkalmas a k;irtékon\' nö,·en,· ten\ é~ztéc;ére. 
itt a kerrészek, kik a beotanirat a ki .wnbált ·hazafiság bko
lájában járt apáinktól tanulták- kiirtaui ,·aló gyomot. dudnít 
nem talá lnak ... 

i\lost is épen e csinos kertben jártunk. ~s ime elso ki-
rá.ndulásunkból sem tértlink haz\ nre" marokkal .\ -<zccett ,·i
rágokMI bok rétát 1 e f·l",eteu csin·il tunk, melyct. hogy stétne hul
jon, megkötöttitok lángoló hataszeretet.í\nk ''ere-;-, hekés t'!!Yet
értésilnk fehér- és e!!.Y neg ,jobb kor"-b'l rct••tt r···méu,·sé!!Onk
nek zöld szinü sza.lagj;íval ... És mi,- kikr 11 Kt•m éuy Gábor 
báró a. szarnosvölgyi va.<>út megnyi tása. napj-tn ;.amo~tíjdrtt 

úgy nyilatkozott, hogy: ., \t örm ény magyambb a magya~~~~ J"; 
ktkrő l a ra~yogó tollú, p íra.tl:\n i ró. a megtcste.;nlt. haza fisri~, 
Teloki S í n dor gróf az t. irt:\: "Szcrctl'lll az ilrményt: mcr t 




