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KözGAZDASÁGI ÉLET. 

Selyemtenyésztés Brussában. 
Mivel kereskedik Girászon? 

Ml ÚJSÁG AZ ÖRMÉNY VILÁGBAN 1 

A török a gyanúra elfogottat már a vizsgátat előtt jól 
. elve ri. 

Tudósítás Álásgerdből. 

Tör ténetünk koronájának drágaköveL 

. Quam uliles sint, quamque nrces,ariae cbartae veteres. 
possei facile comvrobari, nisi un:minns et publicus erudi· 
torum consensus ab ea cura me liberarel." •) 

Mabillon. 

-, ~ A történelem valódi alap,ia s a történész )eO'biz-
4 ~ J b 

~ (,, (.,.~ tosabb forrása : az okmányok ; me rt » fákl)·ák 
l l~ \ . 

~-.-""'~ezek, melyek varázsfénynyel oszlatják szét az ós-
~t} idők homályát ~ elénk tüntetik a nagy ösök di-

1 ;/t csöségét~ mondja jeles történészünk, Knauz 
' Nándor. ' miként a magyar nemzet X\'1. szá-

zad előtti történetét nagy részben egyedül okmányok se
gitségével vagyunk képe ek földeríteni, ugy az örmény nem
zet történetének biztos megirásánál bárm ily festót ecsettel 
rendelkeznénk is, ha az alapszíneket nem kétséutelen hitelú 

i::'> 

történeti okmányok szolgáltatnák, lehetne ugyan festményünk 
vonzó ~ talán becses is, de, mi a legfőbb, az élethűség 
hiányzanék abból. A hll történelmi mÜ\'ek eten alfajáról 
hosszasan azonban nem akarok értekezni, hisz az - e be
c es foly<Í trat ~z.i.ik keretét tekintve c1..élté\'esztett munka 
lenne; c~akis arra akarok hivatkozni, hogy a szamosújvari 
halhatatlan emlékű Lukác i Kri-,tM csperes-plebáno két 
Jeles müvében lerakta ugyan az órmény nemzet fényes 

~) >>A rég1 okmányok h :t ~7.!l'H C" c;zukségcs voltál konnyen 
be lehelne bizony1tani, ha a tudósok c~yhangu e.; nyiltan bevallolt 
vélcméuyc ez alol fol nem mentene.« 
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multja épületének alapját, vagy - ha ugy tetszik - az 
épület jó nagy részét, de 6 vele is megesett, a mi az em
beri n.üvelődés első perezétól fogva tengeri kigyóként újra 
meg újra ismétlődik, hogy nagy művei itt-ott hézagosak s 
kibövitésre, sót néhol - fajdalom - helyreicrazitásra 
is szorulnak. t> 

Az olasz muzeumokban nem ritkán látunk reconstruált 
szobormúveket A fóld szine alatt, vagy a tenger fenekén 
találtak római és görög jeles művekből egyes darabokat, 
torsókat, melyekhez a hiányzó részeket jeles müvészek nem 
kevesebb elmeéllel, mint müvészettel hozzácsinálták De 
megesett az is, hogy utóbb a hiányzó eredeti részeket is 
megtalálták, miböl nem egyszer k itűnt, hogy a reconstruáló 
müvész minden igyekezete daczára sem helyesen e<Yészi-
tette ki a torsót b 

~em Lukácsi műveinek, melyeket a legna<Yyobb ke
gyelettel örzök s magamat a legmelegebb há~érzelmek 
közölt csakis az ö igénytelen tanítványának tartom, meO'czá
folására, hanem fényes multtaJ biró nemzetem története :<Yyes 
főbb mozzanatainak minél nagyobb megvilácritása czéljából 
k?zlöm a cse~él~·ségem által a fővárosi ~ egyéb levél
tarakban kutatasa1m alkalmá,·al talált, kizárólag nemzetem 
történetére vonatkozó s eddig teljesen ismeretlen eredeti 
okmányokat. 

fia az igen t. Szerkesztő ur, kinek keble a nemzetünk 
iránti szeretettől oly nagyon lán<Yol s na<Yyérdemű olvasóim 
l 'k l . b b , 
.: 1 ne' egy 1gen tekintélyes része, messze a bérczes Er-
clélytől , oly szivesen lesi el ajkaimról a nemzel ünk páratlan 
m ul1jára vonatkozó episodo kat, megenered ik c tároyban tett 
buvárlataim ered ményét e derék folyói~at hasábjai~ időnként 
- merl nagymérvü elfogJaitatásom miatt czikksorozatok 
megindítására nem vállalkozhatom - közzétenni ; ez esetben 
a legnagyobb készséggel róvom le ez úton bár némiképeú 
hálámat azon nen:zet iránt, mely anyai emlóin táplált s 
mel) hez tarlot.hatni, magamat oly végtelen ül Slerenesésnek 
tartom és érzem. 

Jelen füzetben mindenekelőtt hű fordításban azon ne
\'t:t.etes s eddig senki által közzé nem tett oklevdet nyujtom, 
mcly at. eretnek urmény nemzetnek a római anyaszentegy-

-291-

házzal méJS a leáldozó XVII. században, tehát mindjárt sze
ret.ett hazankba. való költözése után történt uniójának eddig 
teiJ~Sen nem. tisztázott történetére a legtündöklőbb fényt 
vet1 s at.t teljesen tisztába hozza. Azt hiszem lesz alkalmam 
a nemzetem bevándorlására s e kedve, hazában átélt első 
két évtizedének történetére vonatkozó terjedelmes eredeti 
oklevelet is nem sokára t. olvasóimnak bemutatni . 

Még csak azt jegyzem meg, hogy a levéltárak pora 
alól általam napfényre cleritett egyes okleveleket, a mennyire 
csak lehet, szó szerinti fordításban s azon igazán vonzó 
egyszerlí stylben igyekszem reprodukálni, a minövel azt 
derék őseink megfogalmazták és megírták. Gondosan ke
rülök minden szóvirágot, mely eshetöleg az eredeti szín
arany szavakat anach ronismust szüló patinával vonná be 
s igy annak nem előnyére szolgálna, hanem azt egysze
rűen s teljesen tönkre tenné. Különben is e folyóiratnak 
nem s ilány irodalmt elmefuttatások, hasonlatok és költői 
alakzatokra, hanem nemzetünk multját és jelenét teljesen 
és minél nagyobb mérvben feltüntető s megvilágító so
rokra van szüksége. i\em tetszeni óhajtok olvasóimnak, 
hanem nemzetem multjának felderítésében gyönge erőmhöz 
képest segédkezet nyujtani! 

Nos cum prole pia 
Benedicat virgo i\Iaria. 

I. 

Nagyságos és Méltóságos Urak, E rdély Kormányzói 
és Felügyelői ! 

Nagyságtok alulírott szolgái a legalázatosabban kinyil
vánitjuk, a mennyiben ezen 16g2. év június hó IS-én, ör
mény időszámításunk szerint pedig I I.p év június j -én") 
egy részről fötisztelendö Virzirescus Oxendius. püspökünk 
és a mindnyájok fülé magasztalt római pápa O szentsége 
hel) nöke, más rész~ől pedig at. örmények papjai, névleg 
)Jáschun János és Alács András, visszatérve a kolozsvári 
országgyíílésröl ide Beslterczére, )iagyságtoknak Kolozsvártt 
június 1-én kelt és az örmények et.en ügyében már har-

*) 1141 1 551 ~ t692. 
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madszor kiadott határozatát nekünk felmutatták és mely 
hatá rozatukkal azt ohajtanák tudni, hogy mit jelentenek és 
hogyan értendők a gyergyói szerződésünkben •) előfo, dul ó 
ezen örmény szavak: U'&l' ;wJtil/tnultuitl iu11ullnm[t1 (l\Iiér hájrenágán 
hávádoven)? 

~li tehát ezennel örmény betükkel ugyan, de, nehorr\' 
1">-

to\·ábbi értelmezésre szükség legyen, latin nyelven feleletül 
adjuk, hogy a fenemlitett szavak értelme Cl: ma r a cl jun k 
me g ös e i nk t ö r v é ny e i me ll e t t; azaz tartsuk meg 
azon bőj tnapokat, húsételeket, ünnepeket, egyházi énekeket, 
ugyanazon régi naptárt, egyházi öltönyöket s papokat, minők 
örökségképen őseinktől ránk szállottak; és pedig maraeljunk 
meg ezek mellett a legszigorúbban, sem hely, sem idő ne 
késztessen bennünket ezekben a legkisebb változtatásra. l <Ty 
tartottuk mi ezeket ugyis mind e mar napig, igy tarto~a 
s tartja ezt püspökünk is, főtisztel e nel ő \ ' irzirescus Oxen
dius s még a római pápa Ö sz·.:ntségének parancsa sem 
bátorítá őt fel arra, hogy rTlinket al ellenkezóre bármiként 
kényszerítsen. 

A hitágazatok egyéb pontjaiban azonban az összes 
jó keresztény papistákkal (igy !1, a katholikus lengyel, német 
es minden keresztény nemzettel egyöntetűleg azt hisl szük 
ts ,·alljuk, a mit a római anyaszentegyház hisz és vall. 
Hiszünk ugyanis az egy Istenben és a teljes Szent-Há
romságban, az Atya, Fiú és Szent-Lélekben; hiszszük, hogy 
mindhárman egy természetűek, végtelen örökkévalók s 
ugyanawn egy tisztelet és imádás illeti meg őket. Hiszszük, 
hogy az Isten fia, a valóságos Isten, a szüzanya Máriától 
,·aló megtes~e<>ü l ése által valóságos emberré lett és pedig 
nem olyképen, hogy akár az Istenség, akár az emberi ter
mészet benne elkülönitve, avagy embersége Istenségével és 
Istensége em berségével összevegyülve lett volna; hanem 
mindkettó egyesült Krisztus személyében, ki érettünk szü
letett, meghalt a kereszten, ha rmadnapon halottaiból feltá
madott, felszállott a mennybe, ül az Atya jobbján, el foO' 
jönni at élők és holtak megitélésére s kinek uralma soh~ 
sem fog véget érni. Hiszünk a Szent-Lélekben, ki ugyan-

"' ) Vagy az oklevél -;zavait használva >> Ín contractu nostro 
Giurgioviensi. • 

--··-----------------------------~--------------------------------~ 

~ 
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azon természettel, hatalom- és uralommal bir, kit ugyanazon 
tisztelet és imádás illet meg, mint az Atyát és Fiút és ki az 
Atyának a Fiú s Fiúnak az Atya iránt való végtelen és örökké 
való szeretete gyanánt minden időben és helyen mindennel 
bir, a mi s mintegy a Szent-Háromságnak befejezettsége. 

Hiszünk az egy, szent, katholika és apostoli Egyházban. 
HiHszük a hét szentséget, örményül t:"firtl /un[li"''"' ttlfllfl (Jothen 
chorhurt jégégheczho) s hiszszük, hogy Jézus, a mi Istenün)> 
alapitotta s rendelte ezeket az anyaszentegyház részére. Egyik 
szentség ezek köz ül a ke r es z t s é g, örményül ll'ltfllllllL~/t;'tl, lillm?1p 

(Megerduthiun, genunkh) és hiszszük, hogy ez az Adámtól 
reánk szállott bűnt lemossa és kiszabadítván bennünket az 
ördög és halál fogságából, Isten fiaivá ujjászúl s hogy ke
resztség nélkül üdvözülésnek nincs helye. A második szent
ség a b é r m á l ás, örm ényül 1r&nn't1 vagy 'l·fln;trtl ( ~~ yron vagy 
Trosmen) és hiszszük, hogy ezen szentség a szent chrys
mával (olaj 1 való megkenés által a keresztény Jelket az 
ördög incselkedései ellen megerősiti s bizonyos különleges 
jegyével azt Krisztus katonájává avatja fel. Harmadik (t. i. 
szentség) a l i t u r g i a, azaz a Szent-mise-áldozat, örményül 
"''"m'"l''"'' ( Bádárákh t és hiszszük, hogy miután a pap a fel
ajánlottak fólött Krisztus szavait elmondja, azok, mik csak 
előbb kenyér és bor valának, azonnal és közvetlenül a mi 
Urunk Jézus igazi teste- és vérévé válnak és lesznek s a 
kenyérből és borból mi sem marad fenn, csak is az Ur 
igazi teste és vére és pedig az, mely jelenleg a mennyekben 
van s ül az Atya jobbján és hogy ezen testet és vért 
eszszük és iszszük, valahányszor áldozunk, 

Negyedik a g y 6 n ás szentsége, örményül Chostová
nuthiun*) és hiszszük, hogy az ember a keresztség után 
elkövetett bünének csak azon esetben nyeri meg bocsánatát, 
ha azt e szentségben a papnak meggyónja; hogy a pap a 
gyónó büneit Istentől nyert hatalmánál fogva bocsátja meg 
és hogy a pap által e foldön feloldozott és megbocsátott 
vétkek Isten előtt a mennyekben is fel vannak oldozva 
és meg vannak bocsátva. 

*) E szentség neve az oklevélben örmény betükkel nem 
fordul elő. 
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Ötödik az u t o l s 6 ke n e t, örményül 'l/'r,l/1 n<'Jnufll (V ércsi 
odzumen). Hatodik az e gy h á z i r e n d, örményüll'wM t'iJIII · 

{aflltilt (Gárk Káhám1juthián) és hiszszük, hogy csak is ezen 
szentség részesiti a keresztény lelket a papság azon különös 
jellegében, melynél fogva az a szent-mise-áldozatot élőkért 
és holtakért bemutathatja s a gyónásban a bi.inök alól fel
oldozhat. Hetedik szentség a h á z ass á g, örményül '11uwr, 

(Beszág) és hisxszük, hogy az ezen szentség által egybe
k.ötött két személy, mig mindkettő életben van, többé szét 
nem választható. 

Ezen szentségeken kivűl hiszünk a M e n n y ek o r sz á
g á b a n a jók és a pokolban a rosszak számára. Hiszszük, 
hogy a szent-mise-áldozat, alamizsna, ájtatos tettek, bőjt és az 
egyház imái nemcsak az élőknek, hanem még a holtaknak 
is üdvösek; de ez utóbbiakra nézve csak azoknak, kik köny
nyebb {bocsánandó) vétkekben múlva ki Isten igazságo.;;sá
gának csak ideiglenesen vannak alávetve . Hiszszük, hogy 
a szentek mennyei eseclezései nekünk e földön hasznosak 
és ép ezért őket a mennyekben, szent ereklyéiket pedig a 
földön tiszteljük, képeiket tisztelettel illetve oltárainkra he
lyezzük s Isten előtt a mennyekben őket közbenjáróinknak 
tekintjük. 

Hiszünk a szent keresztben, melynek jele bennünket sok 
bajtól megóv. Híszünk Istennek anyjában, a Boldogságos 
Szúz-Máríában, ki szeplőtelenü l fogantatott; ki a Szen-Lélek 
által foganta és szülte meg szi.ilöttjét, az Jc:;tennek fiát; ki 
miként a szülés előtt, ugy azután is szűz maradt; ki mint 
Istennek kiválasztottja testtel és lélekkel vitetett fel a mennybe 
és ott az összes angyalok és szentek lólé helyezve és meg
koronázva, mint az összes teremtmények Királynője és 
Urnóje szerepel. Méltán tiszteljük tehát őt és d icsőitjü k, 
kisebb tisztelettel ugyan mint Istenünket, de nagyobbal, 
mint az összes angyalokat és szenteket. Hiszszük a szen
irást is; a zsinatok és az anyaszentegyház törvényeit, nem 
különben mind azt, mi a fen n leirtakkal megegyezik, kész
örömest megtar~uk. 

Megvalljuk azonban egyszersmind azt is, hogy mi a 
következőket jószántunkból csak is azérr fogadtu k el, nehogy 
a római pápa Ó szentségével s szent-egyházával ellenkezésbe 

.· 
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jöjjünk, ugymint: hogy papjaink a szent kehe~ybe néhá~y 
vizcseppet öntsenek; hogy azután, az Isten~ől mm?.enek folé 
maaasztalt római pápa Ó szentségét, mmt az osszes ke
res;ténység fejét, tiszteljük és iinnepi imáink~an .. ő . ~·6Ja meg
emlékezünk s csak ezért kértünk ő tőle puspokot. 

Az ös~zes itt előadottakat megtettük s meg is tartjuk, 
jóllehet őse ink azt m,eg nem. tették, sem ~eg nem ~r
tottálc Csak a valósagról nytlatkozunk tehat . s hof9 e 
nyilatkozatunknak dnnál nagyobb hitele legyen~ ktadtu_~ Jelen 
oklevelünket, Beszterczén r 6gz. június zo-an, az orn:é~y 
időszám itás szerint pedig r 141. június ro-én kérv~. ~~ ttt 
egybegyültek Bíránkat, hogy azt papjaink, nem kulon.ben 
idősb esküelteink közül választott 3- 3 egyénn~l ~md
nyájunk nevében aláit·ni s pecsétjükkel megerősttem szt
veskedjenek. 

Én + P. András 

Én + P. 

Én + P. 

János 

Ám irá 

Én + Jakab biró 

Én + Nasturius 

Én + Andronicus 

Én + Arczas (?) 

Mi alólirottak is r 6gz. áugusztus 30-án, örn;ény idó
st.ámitásunk szerint pedig r Lp .. áug. 20-án ezen ~~o~.vas~tt 
. 1 't" nk és unionk pontJ. airól szóló oklevélben kezolteket 
s 11 Ll ' ll d ' kk l az igazsáanak teljesen megfelelóknek s mega apo as~.n a 
mindenbe~ megegyezőknek ismerjük el és ép ,~~ért az osszes 
örmények királybírájával egyetemben azt alatrJuk s pecsé
tünkkel megerősítjük. Beszterczén k. m. f. 

Én + P. Pál Én + P. ~lihály .. 
é · · lé ba' nos felfalvi plebános es az osszes SZ p V!ZI p · 

örmények fóesperese. 

Én t Lukács biró 
átolvastam s az abban fog
laltakat valóknak ismertem. 

Közli ezen napfényre hozott eredeti oklevelet : 

Dr. Temesváry János 
u aradi kin\lyi fögymDJ~Sium tanba. 

~-
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utolsó ivadéka fajának, ugymond Maspéro, 1) 6 volt az, 
a kinek uralma legmesszebbre terjedt és a ki tevékenység
ben, bátorságban, erélyben és kegyetlenségben vala mennyi 
elődjét túlszárnyalta, mintha Assyria, közelecini érezvén végét, 
még egyszer egyesíteni akarta volna egy emberben mind
azon erényeket, melyek nagyságát megalkották, s mind
azon fogyatkozásokat, melyek dicsőségét beszennyezték. « 
Ó fejezte be a Sennacherib által meg kezelett építését a ni
nivei királyi palotának. A szobormúvek, melyekkel e palotát 
felékesítteté, legszebb em Jékei az ass y r m úvészetnek. »Ezek
ben a napokban, ugymond éki rata, nagy fényűzéssei meg
szépíttettem a Bit-riduti-t (kormány-házat), mely 1iniveben, 
Belit istennőnek keclvencz városában fek szik. Nagyapám, 
Sennacherib építtette e palotát, hogy király.:ágának széke 
legyen. Azóta romlásnak indultak falai; én, r\ ssurbanipal, 
Assurnak, a négy világtájéknak nagy királya, új raépittetém, 
mert itt nöttem fel, s mert az istenek és i stennők védel
mezték királyi méltóságomat s elborítottak kegyességük
nek árnyékával. « Az ékirat további szövegéból kitetszik, 
hogy az Orményországból, Arabiából s egyebünnen elhur
czolt foglyoknak egész serege dolgozott ezen építkezések
nél; hogy barmok gyanánt valának odakötözve a szekerek
hez, melyek az óriási nagyságú szoborműveket szállitották. 
A londoni British Muzeum termeit ékesiti ma e szobor
müvek jelentékeny része. Végig tekintve az assyr biroda
lom hajdani nagyságának e több mint két évezredes emlé
keit, mintha lljra feléledne előttünk egész ragyogásában a 
hatalmas Ninive, annyira friss és eleven az aranyozása és 
tarka szinezése e domborműveknek, melyeket e~er meg ezer 
szerencsétlen hadi fogoly verejtékezve hurczolt rendelteté
sének helyére. 

Assurbanipal fia, Ninive utolsó királya, Assur-edil-iJane 
nevet viselt. Kalah-ban, egy kis épület romjai közt talál
ták meg ékiratát, melyen elmondja, hogy téglák készítését 
rendelte el E-Zida temploma számára, » hoay mea hosszab
bíttassa ezáltal napjait. « Ezzel az emlékk~i ér b\·éget az 
assyr birodalomnak és tartományainak eseményeiről tanús-

1) Histoire anc. de !'Orient, 1878, 438 l. 
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kodó ékiratok sorozata. Közel volt már a nagy katastrófa, 
mely örökre véget vala vetendő az assyr uralomnak. As
surbanipal halálával ki tört a felkelés csaknem ' 'ala mennyi 
leigázott ta rtományban. Északról a cimm erek ba rbar bor
dái előzönö lték Örményországot, Lydiát, ~I e::-.opotamiát; ke
letről a médek királya, Cyaxares \'Onult ismétel\'e ~inive 
falai alá azon eltökélt szá ndokkal, hogy megsemmisítse a 
?üs.zke várost, me!~ a nnyi ideig tartotta .~zsiát kegyetlen 
1gá.Jában. Assur-ed J! -ilane, kit a görög történetirók .\ ssara
cus nak neveznek, kétségbeesett elszántsággal küzdött két 
egész évig ; aztá n Ját\'án, hogy minden elveszett, fele séae
ivel és kincseivel együtt megégettette magát saját palotáJ á 
ban. A diadalmas ellenség rávezetteté a Tigris vizét a fé
nyes palotasorokra s csak akkor vonult el, midón egyetlen 
élő lény s egyetlen ép fal nem maradt a viláa leaszebb 

l , l:) :;:, 

varosanak helyén 
Egyetlen ismeretes emlék nem beszél erről a borzasztó 

pusztulásról, a történet egyik leg nagyobb eseményéről, mely 
új fordulatot adott Ázsia sorsának. A lapok, melyeket 
Herodot ezen eseménynek szentelt, nem jutottak el napjain
kig ; az ó-kori classikusoknál mi nyomá,·al sem találko
zunk Ninive bukásának, csakis Izrael prófétái hagyták reánk 
e szörnyű rombolás emlékezetét. Xenophon, a ki két év
századdal késöbb • tizezer c: -ének élén átvonult e helyeken, 
még csak a nevét sem jegyzi fel ~inivenek. Csak nap
jainkban fedezték fel romjait az assyr birodalom egykori fő

város.ának a homok alatt, a mely 2460 évig tartotta azokat 
elbontva. 

Dr. Molnár Antal. 

Történetünk koronájának drágakövei. 
IL 

~ budapesti tudomány-egyetem könyvtára, melv be
csesebbnél becsesebb okleveleket rejt magában, 

a többek között egykorll másolatban egy I 693-ból szár
mazó iratot is őri z, melyet az erdélyi s ~lagyarországra 
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kiszármazott örménység legfontosabb oklevelének s beván
dorlása ]e<Ydráo-ább erekivéjének tekinthet. Ez irat, melynek 
teljes czímbe : :Fidelis R~Iatio I ) Armenae Dioeces is Schis
ma ticae de Moldavia in Transilvaniam tsic !) una cum 
Clero, ac Episcopa suo fugibundae: 2) E ius in utrumque 
forum certis conditionibus admissae: 3) Unitae postea 
in fide cum S. M. Ecclesia Romana. 4) Eiuselem ideo 
maderno tempore modis varijs (sic! l afflictae. S) Quorun
darn ex dicta Dioecesi iam unita rum ob actualem protec
tionern Iunioris D omini Michaelis Appafi in Ebesfala (sic!) 
.'\pos tasiae : 6) D ernum litis, huiusque continuationis a 
biennio inter madernum Catholicum Episcopum Armenum 
et inter illos Ebesfalvenses Apas tatas coram omnibus Tran
s ilvaniae sta ti bus propter dictam A postasiam « kron ikasze
rúle<Y mondja el e kedves hazában átélt két első évtizedünk 
történetét, egyaránt a legszebb fényt vetve annak mind 
egyházi, mind p olitikai _oldalára. 

Csekélységemnek JUtott a szerencse e drága ereklyét 
napfényre hoznom, melyben olyant is láthatunk, mely nem
zetünk bevándorlásának történetére vonatkozó - előttünk 
ismeretes - adatokkal ellenkezik ; de mert egykorú kézből 
származik, hitelessége az eddig közzétett iratokat messze 
t úlszárnyalja. E becses oklevelet, kedves olvasóimnak szives 
engedelmével, ezennel hú fordításban be is mutatom. 

* 
»A több század előtt Moldovában alapitott s 12 ple

bá niából álló örmény egyházmegye, Kamenez 1) lengyel 
város elfoglalásaig Moldva fejedelmei alatt a leg nagyobb 
békét élvezte ; de nevezett város elfoglalása s a ha rczi moz-

1) »Kamcnecum Poloniae c K a m e n e z, lengyeiül Kamjeniecz 
Podolsk, jelenleg Oroszország Polodia kormányzóságának fóvárosa. 
Oklevelekben neve már I 2 I 8-ban előfordul; 137 5-tol püspöki szék
hely je; volt. 162 1 -ben a törökök Lengyelország e föerödét ostrom 
alá vették, de eredménytelenül. 1653. dccz. 17·én Kamenez volt 
a Jengyelek és törökök között létrejött békekötés színhclye. Potocky 
Miklós ez erődöt volt kénytelen 1r72-ben IV. Mohammednek át
adni. Erről szól iratunk is. A török kézből 1699-bcn nyerték vi<;sza 
a lengyelek, hogy országuk fájdalmas feldarabol-lsakor 1793-ban 
az orosznak átadhassák. 

., 

• 
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galmak elmérgesedése következtében lakhelye i ből kiszoritva, 
hogy a mohammedán uralmat és a moldvai elviselhetlen 
megadoztatást kikerülje, azon biztos reményben, hogy a 
nyomasztó viszonyok lecsi llapoclása és a harczi zaj elné
mulása után házi tűzhelyeihez ismét visszatérhet, három 
éven keresztül Székelyföld és Besztereze hegyvidékein el
rejtőzve bolyongott. A zavarok még nagyobb fokú fellépte 
azonban meghiusítá a bolyongó nép visszatérhetése iránt 
táplált édes reményét s azt mintegy barmok módjára -
minclen lelkipásztor nélkül - ki\'ándorlásra kényszeríté 
oda, a hová csak lehetett. Igy jött a moldvai örménység 
egy része Lengyelországba, másik része Erdélybe, és pedig 
a jóval nagyobb rész a Székelyföldre, Gyergyóba és Cs ikba 
s csak kevesen telepedtek le Beszterczén. Püspökünk, ki 
munkatársait : papjait, nyájának vigaszára , kivándoriott népe 
utá n küldte , püspöki javainak megőrzése czéljából ugyan 
még egy ideig Szucsáva melletti székhelyén, mely jelenleg 
erődként a szükségesekkel teljesen felszerelve a lengyel kato
naság lakhelye, maradt, de a kozákok által nem sokára 
minden földi javaitól meg fosztatván maga is Gyergyóba 
elszélyedett nyája után ment. S így egyesült ismét a nyáj 
és pásztora, kinek neve Minász volt. 

Az ily módon más területre átültetett egyházmegye 
lelki és testi szi.ikségleteinek fedezéséról gondoskodandó 
mindjárt letelepi.ilése első napjaiban az egyházi és világi 
elöljá rokhoz azon alázatos kérelemmel fordult, hogy azok 
tekintetbe véve a bevándorlott örmények nyomasztó hely
zetét, nekik, a jövevényeknek is teni tis ·~teleti.ik gyakorol
hatása czéljából egy-két szent helyet bocsátanának át, meg
élhetésük végett pedig más részről szabad kereskedést en
gednének. F ótisztelencló P. Szebelébi, erdélyi püspöki hely
nök 1) kérésüknek, ha hitük pontos megvizsgálása utá n ki-

1) Az örmények ez ügyben az erdélyi püspökhöz nem folya
modhattak, mert a Kolozsvártt 1601-ben január 21 - febr. 8-ig 
tartott országyűlés az erdélyi püspok~éget eltörölte s jószágait le
foglalta. Voltak ugyan Erdélynek választott püspökPi (electi epis
copi Transilv.) ugymint: csikamadcfalvi Szentandrási István ti 618 
- 1630), Hosszuthoti László (1630- 1634), Sitrandi István (1634-
16521, Pálfalvay János ( 1653 - 16J9), Szentgyörg)'' Ferencz (1659-
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ti.innék ho<r\' römai katholiku<; r allásúak, a legnagyobb 
készsé;crel ~ietett elco·et tenni. Az örmények, kik bolyon-

~~ o . . . b 
gásuk ideje alatl alig részesülhettek nén_11 lell,_l v1g~sz ~n, 

ég\·e a \·ágytól mielőbb szentegyházzal btrh~tnt, ~ \'tcat:IU 
előtt eretnek \·oltukat (schisma) gonelosan eltttkoltak s mmt
hogr az e czélra kitüziitt \'izsgálat alkalmá\ al a római ka
th~l-ikus vallás saj:ttos s főbb hitágazataival teljesen meg
eoyezó ktfejezésekkel éltek, Szebelébi püspöki helynök által 
i~az kathoÍikusoknak tartatva, használatukra két kápolnát 
;,.e1tek em·et G)•ercrvóban a másikat peJig Csíkban köte-

., J Fo.' '="'-' ' "' • 
lezvényt állítva ki, hogy 1) továbbra is buzgó róma1 katho-
likusok maradnak, z) az erdélyi püspöki helynöknek bá~·
mikor szabaelságában áll a nem ajándékozott, hanem csak1s 
használatra átbocsátott két kápolnát visszavehetni és végül 
3) mindazon egyházi szereket s öltönyöket,. miket _szerezni 
fognak, ha esetleg Erdélyből l\Ioldovába 1smét vtsszatér- 1, l1 
nének nem focrJ.ák mao-ukkal vinni, hanem a két kápolna ré-

' b b 
szére visszahagyják. S így történt, hogy az e_retn~k _ör-
mények katholikus templomokban gyakorolták tsten t tisz
teletöket. De azért - ugy véle m - a helynök és a több i 
atyák (papok) is menthetók, mert midón az örmények ~1Í
tének egyes pontjairól szigorú vizsgálatot tartottak, résztnt 
az örmény nyelvben való járatlanságuk, részint a külsö 
szertartások s az azokra vonatkozó felvilágosító magyará
zatok és megjegyzések által az örmények hitét ill etőle~ 
maguknak kellő tajékozottságot nem sterezhcttek; de mt 

166 2}, Szegedi F erencz ( 1662 - 5), T olnai Ferencz (1665 -· 7), 
Szenttamási Máte ( t667- 1676), Mokcsay András ( 1676- 1679), 
Sebestyén András (1679 - 1683), Kada István \1686 - 1695) 
és végülillyés András ( 1696 - . 712), de közülök alig egy-kettő 
lépte át e~yházmcgyéje határát s igy nevükben és helyclllik a 
szánandó soro;ra jutott nagy kiterjcdéslí egyházmegyét vicariusok, • 
azaz püspöki helynokök kormányozták. Ilyen püspöki helynök volt 
az okiratunkban e mlitett Szcbclébi Bertalan is , kit mint szentlélek i 
picbánost 1. Apafy Mihály erdélyi fejedelem Kajoni János mcllőzé- ~ 
sével 1678 juniu~ t o-én püspöki vicáriuc;sá telt (Magyar Sion V ll li 
kot. 497 1.) " kivel ezen minöségben huzamosab~) ideig találko- l ' 

zunk. Ugyanic; o nem csak Mokcsay András, hanem Sebestyén 
András, Kada István, sőt még az utolsó vála~ztott erdélyi piis pök 
Illyés András alatt is mint vicarius müködött. 
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több tévútra vezette őket az is, hogy az örményeknél a 
szent kereszt jelével s a szentek tiszteletével is találkoztak. 
De nemcsak egyházi részről részesültek a be\'ándorlottak 
kedves fogadtatásban, hanem az erdélyi renelek ic;, más 
részről, az örményeknek szabad kerec;kedést engedtek azon 
feltétel alatt, hogy a renelek közfelc;egtlésére é\·enként száz 
magyar forinttal adóznak. H árom év mulva azonban a ren
elek már a száz magyar forinton felü l még az eladott árú 
után járó harminczadot ic; követeltélc Igy mind egyházi, 
mind politikai részról felka roh·a az örmények csakis az 
eml itett három helyen (Gyergyó, Csík és Besztercze) laktak. 
A nemsokára kiütött dögvész következtében azonban elszé
ledtek, melynek megszünte után már őket több helyen ta
látjuk letelepülve, ugymint Gyergyóban, Csikban, R( metén, 
Petelén \ Görgényben, Felfalliban ''1, Bátoson ~) és Beszter
czén . . \ z örmények az eretnekségben r68+-ig maradtak meg. 

I 676-ban a moldovai Botuc;án község bírájának, Vir
zi rescus Lukácsnak ke reskedő fia, Oxendius, ki nagyobb 
előszeretettel viseltetett a tudománYok, mint az árúk iránt 
és ki, miután anyanyelvében magát teljesen kimü\'elte, a 
latin tudományok elsajátításához is önfeláldozó szorgalommal 
hozzálátott, elhagyván a szülói ház;:~t Lembergben a pápai 
Col!ecriumba lépett. .\ tyja azonban semmikép sem nyu-

r. . 
o-oclván bele fia ezen elhatároz:ísába, őt erőszakkal az m-
fézetból kivette, Gyergyóba visszahozta, hol - mi,·el még 
most ő is eretnek volt - az örmények téveh·~t bölcsen 
elhallgatta. Hogy atyjának, ki öt minde~ áron egy gyergyó i 
hajadonnal kötendő házasságra akarta birni, szándékát meg
hiusitsa, a szülói háztól ismét Lengyelországba menekült 
s innen Martelli, a lenrryel királ)•i ud,·arnál müködö pápai ..... 
nunczius utasitása szerint Rómába ment, hol miután eret-
nekségéről ünnepélyesen lemondott, a Collegium Urbanum 
de Proparranda Fide nö,•endéke lett. 1\ehány évi ott tar
tozkoclásah alatt a szent hittudományokat teljesen elsajátitYa 

1) P e t e I e, Maros-Torda megy~bcn, a rég-eni a lsó járásban 
levő község, 1628 lako ·sal. 

') F~Ifalú, Maros· T orda megyc, régeni fclso járásában fekvő 
község e, 7 50 la kossal. . . . . . 

4) B á t os (Botsch) Kolozsmcgyc teket Jarasaban, 1622 la kossal. 
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előljárói öl, az ifjli papot, mint hittéritót (missionarius) ro
konai és az ös zes örmények megtérítésére Erdélybe ki.ild
ték, szigorlian lelkére kötvén azt, hogy az örményeknek a 
római szentegyházzal ,·aló egyesülését mielőbb keresztül 
vigye. Virzirescus Oxendius Gyergyóba érkezése után, is
men·e az örmények eddig palástolt eretnekségének törté
netét, azt Szebelébi erdélyi püspöki helynök előtt feltárta. 
A püspöki helynök nem is késett az örmények használa
tára adott két kápolnát azonnal \'ÍSsza,·enni , sőt azok visz
sza,·ételével magát a hittérítő Oxendiust bizta meg, ki a 
térítés nagy munkáját magánál a szü lői háznál kezdette meg 
s az Ur szőlőjében oly odaaelással műköclött, hogy 6 év 
alatt, azaz I 684-től 16go-ig az egész örmény egyhá;,megye 
az összes, Erdély ki.ilönbözö helyein lakó örmények a római 
anyaszentegyházzal a legünnepélyesebben egyesültek és két 
pap és hét világi követből álló küldöttség ötján a lembergi 
örmény érsek előtt, fómagasságli Ganthelmi, a römai szent 
egyház bíboros főpapja és a lengyel királyi uch·arnál tar
tozkodó apostoli nunczius parancsára, megvetve eddigi tév
tanaikat, az egyesülést, melyre a pápa ö szentsége, XI, 
Inezétől alázatos soraikka1 áldást kértek s melynek keresz
tülviteléért a Congregatio ele Propaganda Picle élén álló 
bíbornokoknak legforróbb köszönettel adóztak, befezettnek 
nyilvánították. Ez az egyesülés nem Virzirescus Oxenclius, 
a csak tökéletlen eszköz és haszontalan szolga, hanem 
egyedül a :VIindenható műve, a római kath. anyaszentegy
ház buzgó imáinak eredménye, a római szent Congregatio 
de Propaganda Pide érdemeinek és legkegyelmesebb Urunk, 
I. Lipót uralmának kifolyása volt. Oxendius hitté rítőnknek 
azonban az egyesülés befejezteig hat éven keresztül átélt 
és kiáltott szenvedéseit fedje a legsür(Ibb fátyol, nehogy a 
legkeresztényibb türelemmel elvi eJt méltatlanságainak itt e 
földön némi jutalmát elnyerve a mennyekországában min
den érdemnélkülinek lenni találtassék. Fájlalom, fájlalom, 
fölötte fájlalom, hogy a római anyasze ntegyház ezen egy
házmegye főpác;ztori gondjait az intézeti előljárók taná
csára 1 ) a hittérítő Oxendiu c; vállaira bizta s Minász püs-

1) A Collegium ele Propaganda Fide akkori előljárói értendők, 
kik ugyancsak ismerték Oxenr!ius, egykori növendékük jeles te
hetségeit. 

.. 
l 
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pöknek, ki főmagasságú Pallavicini bíbornok előtt letevén 
az apostoli hitvallást, a tévtanoktól szintén örök bucsút vett 
s mint, buzg? kathol_ikus mult ki, utódjává tette, nehogy 
ezen sulyos 1ga megJutalmazásnak tekintessék s Isten íté
lőszéke előtt egyi<Or ő mint zengő ércz és pengő czimba
lom (aes sonans et cymbalum tinnien-;) jelenjék mecr. 

~l íg az örmény nemzetnek a római egyházz~l való 
ünnepélyes egyesillése meg nem történt, az erdéh·i rendek 
azt különböző adónemekkel nem terhelték s azt -csakis a 
szerződésileg kikötött s merrállapitott 1 oa maa,·ar forint D ~J 

leflzetésére kötelezték. Az egyesi.ilés megtö1 ténte után azon-
ban eleinte 500. majd 2000 s ezen évbe :~ szintén 2000 

forintot követelnek tőluk a rendek . \ mi pedi<r az eoyes 
községeket illeti , a;,ok a lak- és haszonbéreken ki,·űl ~éu 
más specialis adónemekkel is !:>anyargatják örmény test,·é~ 
reinket, ellenkez<> esetben mindegyre az or!:>zágból ,·aló ki
záratásunkkal fenyegetőznek. Hozzájárul még az is, horr,· 
az örményeknek s;,igorúan meg van tiltva árúikat - n~i
ként az egyesülés előtt tették - más helyről, mint a bel
földről beszerezn i ~ ha ez ellen vétenek, vett árúikat, mi
ként ez fájdalom az utóbbi időkben ismételten előfordult, 
elkobozzák. Pártfogójuk senki s ha valaki esetleu, látva a 
méltatlan eljárást rajtuk még is könyörül, véreinknek e kö
nyörület nem kis tiszteletdíjba kerül. Némely helyeken 
atyánkfiai még az isten i tiszteletet sem végezhetik, mert 
unitus papjaik sok üldözésnek s mi a leggyakrabban meu-. ~ 
törtémk, ha esetleg kötelességüknek lelkiismeretesen eleuet 
tenni igyekeznének, pénzbirságnak vannak kitéve. Leafö
lebb a renelek kegyeit hajhászó s kötelmeit pontatlanul s 
félvállról teljesítő pap ment az ilyen kellemetlenséo-ektól. 
i\lindezen bajok - ismétlem - csakis a római eg)~1ázzal 
történt egyesülés óta vannak napirenden. E bajok fölötti 
elkeseredés ugyan már eddig is sokakat közülünk kiván
dadásra kényszerített, de, ha ő Felsége, l. Lipót, hathatós 
védelme nem nyujt gyógyírt sajgó sebeinkre, kétséatelen, 
hogy még az itt maradottak is távozni fognak. ~ 

Potoczki Márton, örmény eg~·esült áldozár, a papság 
nestora és . mintegy husz örmény család Apafy :\lihály er
délyi fejedelemtól I 6go-ben azon ajánlatot nyerték, hogy 
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mindazon - fennelősorolt - bajoktól és kel l emetlenségeldől 
meCY le wek ment,·e s Ebesfalván (Erzsébetváros lakás t s 
mi; de n e•r\'éb súikségest fognak nyerni, ha az ő védszár
m·ai alá ~enekülnek s az ö, mint ·erdélyi fejedelem véd
nÖksé•rét ecr,·ebekben is elismerik. Ez örmény családok az 

~ b· . . , . 

erdéh·i fejedelem fényes Igéreteitól eltanton tva, de mert az 
e•ryesülés szülte nyomorgattatások miat t L'i is voltak kese
r; dve, rábírták tehát Potoczkit, hogy ne is merje el a róma i 
~0"\'házzal történt egyesülést s en nek világos j eleül a szent 
k~heh·be - miké nt azt az egyesülés módozata i elő írják -
csak ·bort, de vizet ne öntsö n. Virzirescus Oxendius apostoli 
helynök Apafy i\1 i hál y fej edelem csábitó igéreteiról mitsem 
tudva, mivel egyéb eszközzel, mely az e ngedetlen P otocz
kit s hozzátartozóit j obb útra terelné, nem rendelkezett, 
,·elük szemben az egyházi fenyítékkel élt s e ngedetlen pa p
ját é pártját a javulás biztos reményében aual sujtá . Majd 
lá tva Potoczki és a ,·ele érzők megátalkodottságát, öket 
lelkésztá rsai és szentszéke elé idézte, de azok meg nem 
jelentek, sót a főpapnak nyiltan értésére adtá k, hogy az er
délyi fejedelem kegyeinek biztos megó,·á a czéljá ból a hit
haCTyás tapostasia) eltökélt szándékuk. F enyegetéstiket ne m
soká ra a tett követte s r 6g r-ben mint h itehagyottak vo
nultak be Potoczki s a 20 család Ebesfalvára, hogy ott ifj . 
Apafy :\-l ihály fejedele m kegyeinek mclegénél sütkérezze
nek . E hithagyásuk - fájdalom - ugyan még most is 
ta rt, de szá na ndó példájuk legkevésbbé sem tántoritá el 
az örmények jóval nagyobb részét, mely katholikus püs
pöke, Virzirescus joghatósága alatt a fen emli tett helyeken 
a római egyházzal való egyes ülésben tá ntori thatla nul meg
maradt. 

Virzirescus Oxendius a pápa i bulla és a szent Con
gregatio de Propaganda Fide rendelete szerint L emberg ben 
a le mberg i érsek által 1 6gz-ben p üspökké felszenteltetvén 
E rdélybe visszatért, az egyházmegye kormányásá t átvette 
s mivel az erdély i fejedele m á ltal dédelgetett ebesfalvi ör
mények kiváltságos helyzetét, közterhektól való mentességét 
(immunitas) hiveire nézve igen is veszélyes csaléteknek te
kintette, mint főpásztor az erkölcs i baj gyökeres megorvos
Iása végett Veterani tá bornok ó nagyméltóságához fordult . 

. 
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Ifjabb Apafy közbelépésén azonban a püspök jámbor szán
déka hajótörést szem·edett s így történt, hogy a tábornok 
Virzi rescust kérelmével egyszerűen az erdél) i rendekhez 
utasította, kiknél a püspök bölcs elő relátásánál fogva teljes 
s ikerre számított. Ugyanis Virzirescus Oxendius ismen ·e 
népének á llhatatlanságát még püspökké fel zenteltetése és 
az ebesfalviak hithagyása előtt az összes örmények álta l, 
beleér tve a hitehagyotta kat is,magána k kötelez,·ényt állitta
tott ki, hogy ha esetleg hivei közü l \'alaki magát az 6 püs
pökt joghatósága a lól kivonná, az egyházi fenyítéken kivül 
6oo a rany fo rintra te rjedő birsággal büntettessék. Virzires
cus és az ebesfalvi örmények között fenforgó ügy az er
délyi renelek elé kerülvén, a katholikusok és a más há rom 
re nd kezdetben ne m tudtak megállapodásra jutni , vajjon az 
csak a katholikusok vagy az utóbbia k előtt is tárgyaltatnék. 
\ 'égre a rendek között abban történt a megállapodás, hogy 
ha a püspök az összes rendek előtt kitudja muta tni , mi
szerint az ebesfalviak hithagyásuk előtt má r a római egy
háa al egye üh·e voltak, ez esetben a kérdése •tgy fölötti 
döntés cc;ak a katholikusokat illeti, ellenkező e etben pedig 
az összes e rdélyi rendeket \·allás különbség nélkül. A Ko
lozsvá rtt mult r 6g2-ik évben ta rto tt országg)·ülés ezen ha
tározata értelmébe n csakugyan el is já rt megbizatásában 
az országgyűlésileg kiküldött r 2 személyből álló bizottság, 
mely csakha ma r meggyőződött azon, elóttünk már is me
retes tényről, hogy az ebesfah-iak is , nem különben mint 
a többi örmények, kivétel nélkül a római egyházzal egye
sülve voltale Az ügy most az erdélyi kormánytanács elé 
került, mely Bethlen f\ Iiklós korlátnok inditvá!eyá ra szüksé
gesnek lá tta a nnak kimutatását elrendelni, vajjon a róma i 
egyházzal való egyesülés csak a hit dolgaira vonatkozik-e, 
vagy pedig az egyházi ügyeken ki,·ül másra is kite1jed ? 
H atá razatul te hát a kormá nytanács az ügynek ily irányba n 
való banezkés alá vé telét rendelte el s annak foga natasitá
sára az összes örményekhez több nemes egyént küldött, 
hogy a fenemlitett irányban puhatolódzanak. A kiküldöttek, 
miután belá tták, hogy az örményeknek a róma i egyházzal 
való egyesülése kizárólag csak a hit dolgaira vonatkozik s 
az e tárgyban az örmények részéról kiállitott nyilatkoz-
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ványt 1) a kormánytanács előtt való bemutatás czéljából n:a
rrukhoz ' 'ették, klildetésük eredményéről a Gubernatornak Je
lentést tettek. Ez idő óta, bár az ügy eldöntését mindegyre 
irrérik e tárrr,·ban semmi se m történt. Az ebesfalvlak hitha-

b , '"'· l • 

rr\"ása és at. ebből st.ármazott per eldöntésének halogatasa m1att 
~~onban veszélyeztetik a római egyházzal befejezést nyert 
unio s nem is n"er az üo·,· előreláthatólae- a renelek részé-

..' """"' \l' 

ro· t núndaddirr me<roldást mÍ<t ö Felsée:e annak keresztül-h h , ~ l...l 

,-itelét st.ig01·úan s mielöbb el nem rendeli. • 

Kolozs,·á r r 6g3. október 10-én . ~) 

Közli ezen :iltnla nnpfcnyre bozolt oklevclel : 

Dr. Temesváry János 
:1z :1 r:1di kirdyi fógymnasium tan:irn. 

Eruánt király. 
- Also-Arménia. 

~y 

~ Szánád~·ug ,~eje felett búsan leáld,ozó véres nap után 
az orszag UJ zavaroknak lett szmhelye . Még az el

esett király idejében Eruánt, mint az ors t.ágnagyok legkitü
nöbbike, nyomo::; tekintélylyel birt. Fóhadparancsnoki, 
avatott tanácsa, országos ügyek- és külclöttségekben mel
lözhetlen vala. Szánáclrug, ki annyi ártatlan vérben igye
kezett boszúját meghüteni, országszerte utálatta l hangozta
tott emléket hagyott hátra ... s a feledni nem tudók az 
ö fiai iránt is vont.almat kebleikben nem é rezhettek. Azért 

1) Ezen, az ormények által kiállitolt ny ilatkozványl becses fo
lyóiratunk jelen évfolyamának októberi száma holta. 

JJ K ár, hogy névtelen író - mc rl c folóttc becses oklevél 
alat l ni n cs névaláirá,; - tovább nem folytatta ezen igen érdekes 
történelmet. Valamint a Budapcsten örzött másolat, ugy a béc-;i cs. 
és kir. titkos levéltárban levő credett oklevél is csak annyit tartal 
maz, mcnnyit mi is közlünk. Ugy lát.;zik, hogy c fontos irat, -
mely a beltartalom cs az abban mindcgyrc előtörő m..teg éc; ro
konszenves hang tanu">kodác;a Sl.crinl Örménynek tollából eredt - l. 
Lipótnak volt szánva. 

t 
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a szerény és adakozónak mutatkozó Eruántot választották 
királyuknak. De tévedtek. Hazafisága önmagán kezdödött; 
a szép tulajdonságok mellett sötétebbek voltak az árnyak. 
Az életben lévő kir. család miatt a benne felébredt félté
kenység zordon szinben állitja szemei előtt a látóhatárt. 
Azt hitte, hogy a nyugalom csak akkor fog szivében szé
kelni, ha a kir. család valamennyi tagját megöleti. De a 
végbevitt bűn után keze nem ér el mindenüvé. Balcsillag
zata megengedé, hogy a leg ifjabbik királyfival Artasessel 
ennek dajkája az 6 lángpallósa elől eli llanjon, ki H éra lia
tártalan rónaságain nyájtlegelö, romlatlan lelkületú pászto
roknál talált menhelyet.') Most s ietős munkát kellett a 
királynak végezni, hogy a dolog állása a pákráduni Szem
pádnak tudomására ne jusson, kinek mint gondnoknak nem 
volt szabad megfeledkezni azon tekintetekról, melyekkel 
a mellözött királyi ház iránt, mint a koronázó család tagja, 
tartozott. Szempád ekkor a hely szinétől nagy távolra fekvő 
birtokán, a Chalclaeával szomszédos ugynevezett Magas
Armeniának Szebér kerületében tartozkódott t) 

E ruánt nem aluszik. Lázason müködött az 6 fékvesz
tett gyülölete, ele nem pihent Szempád szeretete sem. A 
megmentett kis »arsacida « Pa rthiába \·itetik. Szerencsés, 
mert Vologesesben atyára talált. A rágalo m tajtékával fes
tegeti E ruánt Vologeses előtt a gyermeknek kilétét : »Te 
vérem és rokonom! ellenségemet a méd Ártásest kegyeled, 

1) .. agy-Ann enia hetedik tartományának egyik kerülete, mely 
Perzsa-Ürményországgal és Mediával határos. 

t) A régieknél Sapardia, Strabonál S ispiritides, Ciceronál Sis
pira néven jön elő. Ma Esbér vagy lspér. Magas-Armenia észak
nyugoti csúcsánál, egyfelől Cappadoeia és Kis-1\rmeniával, másfelől 
Colchis és a dájok földével határos; a Phasis vize Öntözi, E rzerutn
tól északnyugotra es ik, a mai Bajburt török kormányzóságban. h 
vidékP.n fekszik Kámbor, a régi Cambalc, a hová meneszté N. Sán
dor Mcmnont, hogy keresse fel az aranybányákat. Dc miért szólok 
e vidékről oly részlelcsen ? Azért, mcrt ehhez a magyar ősidők 
emlékezel<' van csatolva. E tájról valók a Sabir-m~gyarok és Sá
bir-kunok, a honna n ezek az őselőkorba n Kel el- és Eszak-. \ zsiában 
elágaztak lndsidsián jeles örmény régész aJkain kétszeres súlylyal 
bir azon érv, hogy a Sábir névhez manap IS odatapad a >> Hunut4( 
melléknév. lndsidsián, U-Annenia 25-26 L 


