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Ha nem készit neje több dáktákhálvát, ú•ry inyencz
sége miatt érez kínokat, ha készit, ezt anélkül r-.nem teszi, 
hogy dáláuzit is ne készítsen a színészek szá mára s íav 
fösvénysége miatt kell szenvedn ie. Vagy mással készittess~~ 
dáktákhálvát? Ezzel compromitálná nejét és nevet~ég tár
gyává tenné magát. Aztán nemis tudja ezt senki ugy el
készíteni, mint neje. 

.. Nagy küzd:Iem folyt inyenczsége és fösvénysége kö
zott, végre még•s - hiszen : ki is találták már ezt ked
ves olvasóírn ! - az e l őbbi lett a győztes. 

Este aztán így szólt nejéhez Busiig Zakariás: 
Megkérdeztem az orvostól, hoay ártalmas-e a dák

tákhálva? azt felelte, hogy egy cseppe~ se m ártalmas. 
- Ugy?! H át a dáláuzi ártalmas-e ? 
Ezt oly hangon mondá az asszon)' mely viláo-osan 

elárulta, hogy milyen feleletet vár. ' "' 
. A fösvénység még egyszer felütötte a fejét, de az 
myenczség egy csapással újra leterité. 

- . Egy-ik sem ár-tal-mas, dadogá lluslig Zakariás. 
Neje mosolygott az orra alatt. 
- No ugy hát készitek mind a két féléből 
mondá - miután te mee-nyuatattál a fel ... ! "k á ~ b u, e g y 1 s .e m r t a l m a s. 

bó.ven 
hogy: 

.Minthogy már a végére értem annak, a mit elbe
szélm akartam, te.hát úg.y hiszem, eléggé kiviláglott itt a 
végén, hogy mely1k tulajdonság van Busiig Zakariásban 
nagyobb mérvben kifejlődve. 

Kritsa Klára. 

Nép és nemzetiség. 

~a az álla~ot, mint személr" élettel biró szerve-
. zetet tekmtjük, ebben csak egy nemzetet találunk, 

m~ly h1vatva van arra, hogy benne az állam jellege rr.eu
ny•latkozzék. - A magyar államot az egyséo-esség és 
oszthatlanság által consolidált magy~r államot ~lk t . : 

r-.·ld .. l él o Ja az 
ezen 10 teru eten ő nép, mely a magyar nemzet politikai 
értelemben vett fogalmát teljesen födözi. De az államon 
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belől, a nép fogalmát a nemzetiségek conglo meratuma adja 
meg, értvén nemzetiség alatt az állam népének egy olyan 
területi és számszerű tagosulatát, mely rendszerint bizonyos 
területi hatá rokon hel ől a nyelv, történet, szokások, intéz
mények és a faji jelleg (race) közösségéntl fogva az em
berek csoportjának egy nagyobb tömegét az összetartozan
dóság érzeténél fogva egyesiti magában. Igy á ll elő a ro
mán, szerb, német stb. nemzetiség. Kérdés tárgya lehet 
itt, vajjon a hazai örménység, közjogi értelem ben alkot-e 
különálló » nemzetiséget, c vagy pedig a politikai értelem ben 
vett magyar »nép c fogalmában absorbeáltatik ? E kérdésnek 
gyakorlati jelentőséget tulajdonitani nem lehet, mert elte
kintve attól, hogy nálunk a nemzetiségeket, mint ilyeneket 
közjogositványok nem, hanem tagjaikat az állampolgári 
jogviszony tartalmából folyó polgári és politikai jogok 
(nemzetiségi egyenjogúság), mint állampolgárokat illetik, 
különben sem forog fenn ok, mely a folytonos egybeol
vadás munkájának separatikus elméletekkel leendő megál
litását czélozná. - A tényleges viszonyát tekintve azonban 
a hazai örménységnek a magyar államhoz, nem végez fe
lesleges munkát, ki e viszony megvilágításához hozzájárul. 

Nézetem szerint az örménységnek nemzetiségi jelle
gét kétségbe vonni alig lehet. Igaz ugyan, hogy azon tö
redékes szám (körülbelől 12000 lélek), melylyel az örmény
ség bir, nem alkalmas arra; hogy az örménységet, mint 
nemzetiséget már a priori eltogadjuk, mert hisz akkor ép 
ugy lehetne beszélni vend, illír, stb. nemzetiségről; de va
lamint a nemzeti erő és müveltség az, melyek praedesti
nálnak egy többféle nemzetiségű államban, egy népfajt 
(Magyarországon a magyar fajt) az állami élet megvalósi
tására, úgy itt is nem a szám-erő, hanem azon tulajdon
ságok, melyek a hason helyzetben (szám-arány) levő többi 
kisebb népfájtöredékek fölé emelik az örményeket, fogja 
megadni a létjogosultságot ezen nemzetiségi kategoria fel
állitásához. Ha elejtjük a nemzetiség fogalmát, a hazai ör
ménység ugy fog jelentkezni, mint a magyar népnek bi
zonyos nemzt:ti karakterisztikus vonásokkal megkülönböz
tetett árnyalata, ami magában véve csak hizelgő lehet a 
magyar örménységben. S ezt sokan, többek között e lapok 



- 5G -

hasábjain (V. évf. 213 lap\ Vadnai Károly így tekintik, 
bizonyitéka gyanánt annak, hogy az örménység a magyar 
állameszmével, a nemzet é rdekeivel oly szoros összefüg
gésben áll, annyira azonosítva érzi magát a magyar nem
zettel, hogy soha, egy pillanatra se m jut eszébe ~enkinek 
összehasonlítást tenni közte és a többi nemzeti ségek között. 
Ezen megitélése a hazai örménység helyzetének a magyar 
néphez való tartozását tekintve, nem ment fel azon tény
nek constatálásától, hogy az örménység, mint erősen assi
milalodó, de jelenleg még egyéni jelleggel biró nemzetiség 
jelentkezik, amely azonban szarosabban összeforrott a ma
gyar népfajjal, amint az különben a többi nemzetiségek
nél tapasztalható lenne. 

A nemzetiség fogalmának constitutiv elemei gyanánt 
fentebb már a nyelv, történet, szokások, intézmények és 
faji jelleg közösségét soroltuk fel. 

A n y e l v tekintetében, az örmény nyelv, mint társal
gási nyelv erősen háttérbe szorúl a magyar, miqt a min
dennapi érintkezés nyelve mögött, s lehet mondani, hogy 
nálunk nincs olyan örmény, ki a magyar nyelvet szóban 
és aránylag nagy (mintegy go"j ,, l számban, irásban is ne 
bírná. Azonban a nemzeti nyelv közössége levé n a döntő 
momentum, a faji jelleg megnyilatkozásában, meutartotta 
máig is magát. Az elemi és középiskolai oktatásb~n , mint 
önálló tanítási anyag szerepel, a tannyelv awnban magyar. 
Ebben lényegesen eltér pl. a román, szá'lz nemzetiségtóL 
Hogy azonban az örmény nyelv fentartotta hatályát, az 
mindenesetre kriteriumát képezi a nemzeti jellegnek. 

A t ö r t é n e t i közössé g, illetve a leszármazás közös
sége, mely e hazába települt örmények között az össze
tartozandóság érzetét költi, a másik megalapító momentum 
a külön nemzetiségi jelleg mibenlétére. A történeti mult, 
melyet az örmények e hazá n kivül éltek, megta rtotta em
lékét, ~l .. az nemz~ti hagyományaikban ; mert az idő folyama 
nem torolbette k1 azt az emlékezetből. Maoyarorszárrban 
é_s Erdélyben történt letelepedésök egy \Íj k;.·szakot alkot. 
Aliamilag elismert közösségben alapították városaikat hol 
királyaink és az erdélyi fejedelmek á ltal adott kiválts

1

árrok 
között éltek, gyakoroltak saját bíráik és előljáróik últal ri.ir-
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vénykezési és helyhatósági jogokat. Két városuk a különös 
közjogi helyzettel biró szab. kir. városok sorába emeltetett. 

Mau)•arorszárro n átélt történelme az örménységnek sokkal ,.., ,.., . l 
rövidebb, mintsem a közös történeti mult kapcsalt meg a-
zithatta volna, a melynek traditiója a nemzeti összetartozás 
és jellegnek másik vonását képezi. . . • 

Sz ok ás a ik a népélet körében mmg IS fentartottak 
nemzeti jellegöket . 

I n t é z m é n y ek szempontjából különösen a vallásban 
domborodik ki egyéni leg nemzeti jellegök. A val~ást itt 
annak külsó hatásában, a gyak~rl ásban, a~ Ist~n~1~ztelet 
gyakorlásában tekintve. A vallási . k~ltusz mtensivitasa, ,a 
külsó isteni tiszteletben a nemzeti ormény nyelv haszna: 
lata a liturrria a külön err)·házi szervezet, mely a római 

, ,.., , b . é 
és keleti egyházak szervezetétöl elüt, a k~lc~~ nemzet1s g 
szempontjából nem hagyhatók figye.lm~n k!vul: 

Ami illeti a faj i j e ll e g kntenumat, 1tt az e:ö.sen 
keleti szinezetú vérmérséklet szembeötl ő. E thnographiadag 
a árja népcsalád ivadéka. Barna arczszín, szi~ós~ erős or
ganizmus, a nyelvkiej tésben a lágy hang képezik Jel~e~ze tes 
vonásait. De ezeken kivül számos oly ethnograph1a1 ele
met találunk, melyek a külön faji j elleg megállapitás:íná l 
figyelembe vehetők. 

Ezekben véljük röviden fellelh~tni azon ö~áll ó nem
zeti sajátságokat, melyeket a nemzet1s~g fogalm.a~oz meg
kivánni lehet. De ezzel szemben még1s azt talalJuk, hogy 
az örmények legnagyobbrészt a magyar nemzetiséghez 
számitják magukat, bizonyitéka gyaná nt ann~k, hogy eró
,;en áthatva érzik magukat a magyar nem zett eszmétóL. A 
leo-újabb népszámlálás eredményének kedvező percentuaho
já~ál a magyarosadás tekinteté~en , habár eleny~sző cse
kély számban de az örmények 1S kedvező befolyassal le
hettek a szám

1

-arány alakulására. S ez jól , is ~an így! .. 
A hazai örmények ápolják haczyomanya1kat, a to rté

netet tartsák fenn a nvelv használását, s ez által híven 
megŐrizték nemzeti j ellegöket ; de ne tekintsék magokat, 
külön állás á ltal elvá lasztva a magyar nemzettől , mert csak 
így töltik be azt a hivatást , mely e hazába valö letelepe
désre szólitotta öket. 
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.. Eddi~i multjok alatt a munka, szargalom volt törek
vésok, mtkor .a haza érdeke kivánta fegyverrel is megfe
leltek (az aradt vértanúk közöl kettő volt örmény), s ez a 
mult záloga lehet a jövőnek. 

Fogolyán Tivadar. 
--~,~--.14\. 

A templom mentette meg . .. 

.A te hited megszabadftott téged" ! ... 
Szentird.s. 

~bba? az időbe~, ~időn Án iból az örmény királyi szék 
mar eltávohttatott - élt e városban euy Abgár 

nevú fé.rfiú, kit a Gondviselés két gyermekkel áldott meg. 
Az egytk n.eve ~nusáván, a másiké Árpág v:olt. 

Ezen tdó .tájban a pogány török be-berontott Orrnény
országba és mt.nt düh?s ellensége a keresztényeknek, túz
zel-vassal pusztttott , mtl}d~nt,, fosztogatott, rabolt, gyilkolt. 
Gyózt.es fegyvere mar A 01 varoshoz közeledett ... 

, Abgár jó :le~e figyelmeztette fiait, hogy a bekövet
kez~etó ~eszél~. tdején készebbek legyenek mindenöket, még 
életoket JS felal~ozni , . ~o~ysem Istentól elpártolni, Jézust 
és ~z ó mennyet tamtasat megtagadni. Azt is mondotta 
n~ktk, hogy az Isten házát látogassák szargalmasan és vala
h~ny~zor ~~yan templom előtt haladnak, mely nyitva van, legyen 
barmlly surgós dolguk, térjenek be abba és mondjanak el 
legalább egy :.Miatyánkcot. 

Mindketten igéretet tettek atyjoknak, hogy a szép in
téseket soha el nem feledik. 

A vérszomjas török nemsokára Á ni-hoz ért· meuszál
lotta e. ~árost ,és nehány napi ostrom után be i~ ve:Íe. 

.Kt trhatna Ie a nagy pusztítást, mit a kereszt ellen
séget odaben.n. elkö~ettek? Iszonyatos a vérfürdő, mit a 
kókemény sztvu pogany készitett. 

Ez alatt egy török tiszt: Sehmet jelenik meg Ábgár 
háza ~l~tt, feltöri a kapút, berohan és a jó öreg Ábgárt 
cselédjetvel egy~tt legyilkoltatja. A két te3tvér elrejtekezik 
de később ők ts kézre kerültek; Sehmet azonban, miveÍ 
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szép termetök volt, megkegyel mezett életöknek és a rab
szolgák közé sorozta be őket. 

Sehmet ezután nem sokára kilépett a katonai szolgá
latból s mint gazdag ur saját dolgainak elintézéséhez lá
tott. Áni városában Ábgár palotáját elfoglalván saját ké
nyelme szerint rendezte azt be; a városon kivül levő csi
nos kertet pedig, melynek közepén mulatóház is volt, és 
a körülette fekvő tetjedelmes tért rabszolgái által múvel
tette. Még téglaégető kemenczéket is rakatott. Naponkint 
meglátogatta rabszolgáit. Ilyenkor, ha a keresztény rabszolga 
arczáról hullott a verejték, nevetve gyakran maodogatta: 
:. Milyen esztelen vagy, hogy ennyire nyomorgatod magadat; 
pedig könnyíthetnél sorsodon; tőled függ.« Mert, ha a ke
resztény rabszolgák közül valamelyik hitét megtagadta ~s 
Mohamed követóinek sorába állott, a nehéz mt:nkától azon
nal felmentetett és a rabszolgák felügyelőjévé tétetett. Az 
ilyennek más teendője nem volt, hanem csak másokat haj
tott munkára. 

A török a két testvért Ánusávánt és Árpágat csinos 
külsöjök miatt szerette ugyan; de mert kisértések alkal
mával nem egyszer adák értésére, hogy ők mint keresz
tények akarnak élni és meghalni: Sehmet elhatá.-ozta, hogy 
a két testvért bármely módon hitöktól eltántorítja. 

Egyelőre felmentette őket a külső nehéz munkától 
és házi szalgálatra alkalmazta. Itt sok kedvezésben része
sültek; még vagyont is igért nekik, ha mohamedánokká 
lesznek. De mind hiában! » Mivel mire sem mehetek ve
letek, azért tudjátok meg, hogy még csak négy hetetek 
van; ez alatt gondolkozzatok; ha áttértek :\1ohamed val
lására: kegyelmet nyertek, ellenkező esetben reátok nézve 
bizonyos a halál; mert én házamnál nem türök engedet
len 5zolgákat. Válaszszatok. c 

Ánusáván állhatatosan megtartotta hitét, ellenben Ár
pág ingadozni kezdett ... és még a határidő eltelte előtt 
kinyilvánitá Sehmetnek, hogy teljesiti akaratát és Moha
med hitét fogja vallani. Hiába emlékeztette öt bátyja bol
dogult atyjának inté.;eire. :.Oh öcsém, hogy lehetsz te oly 
balgatag, hogy egy rövid, ideiglenes szenvedés kikerülése 


