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em me l, szi ncs borítékkal, minden hó elsején fog megjelenni, 
- s a politikai közlcméuycl< kizárásával az örmé~y tudo
mányossá" minden ágának m a g y a r u y e l v e n, részmt szak
szerű, ré~zint népies ismertetését tüzte feladatául. 

Közleni fo,.unk nevezetesen közénlekü czikkeket az ör
mény föld- és ;épének valamint a hazai örményeknek régi 
és újabbkori állapotáról i szemlénk hozni fogja az örmény 
klasszikus irók magyar fordítását i lesznek régészeti, iroda
lom- és költészettörténctj, nyelvtudományi, könyvészeti, e~y
báztörtéoeti, néprajzi , genealogiai és e szakba vágó egyéb 
közleményeink i szóva.l lehetőleg felkarolni igyekszilnk az 
anyagot, mcly ezen irányban rendelkezésiinkre áll. 

Többet ígérni ez úttal szándékosan tartozk~dunk. 
Ezek után van szcrencsénk az A r m e n t a munka

társaiul a követl<czőkct, kik közreműködésüket már eddig 
megigérték, felsorolni: Pátkánián J. egyrtemi la.Hát: (Szc~lt
Pétervár) i Emin Megerdics, IL Lá.zárew-féle akaelem ta tamtra 
(Moszkva) i Or. Molnár Antal, ország~yülési képviselő (Bu
dapest); Bárány Lukács, örrné11y kath. pkbános (Sz;\mos
újvár) i Avedik Lukács, örm~ny . kath. plebáuos {Erzs~b~~
város); Dr. Dervischjá n Sze~aphm. ~z n ~r.men.mra. ". trO.Ja. 
{Konstantin(Lpoly)j Or. Patruhany Lukacs. tovarosi tanar (Bu
dapest) i Dr Simay János. igazságügy miuiszteri hivata.luok 
(Budapesti; Dr. Martonfi Lajos, gymn. tanár 1Szamosújv:ir) j 
Fáraó Simon örmény kath pleh<í.nos \Csik-S:r.épviz); Duha 
Dávid, mechit;irista. atya !UjvidékJ i Novák Gerő gymu. ta.uár 
(Szamosújv:ír.J Göröy Joa~im , örm. kath. plebános (~ycr: 
gyó-tizcut.-Miklós) j Gojlav Avedik, (Bécsi; Dr. Gopcsa L~sz.lo 
tSzamosújvúrl i Hámbár Henrik Jenő. t:)myrna.l i Cshaman 
Hámázaszb, apostoli missziooárins (Trebisond). 

A kOlföldi h·ók dolgozalai is u1ind 111 n. g y a r n y e l-
v e n fognak megjelenni. 

A fol yóirat előfizetési ára <'gész évre 4 frt. féléne 
2 frt. , mely összeg a szcrl{esztöség nevére czimezve legczél
szerübbeu postautalványnyal kiildenclő be. 

Szamosújvál'tt .Január l. 1887. 
Az A R M E N l A szcrkcsztőségc : 

GOVRIK .J. <·H~R<H.:lJY SZüNGO'rT KRlSTÓll' 
gymn. tanár. 
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Örmények Buda visszafcglalásánál. 
lrta dr. MOLNÁR ANTAL. 

. A tizenhetedik század egyik legnagyobb jelentőségQ 
had1 eseményének. Buda visszafoglalásának kétszáz éves 
eml~~ezetére r~ndez~~t történeti kiállításnak diszes helyén 
a t.öt ök ök ellent had,plrat mozzanatait feltOnletö pompás go
~cl_mek al~tt,. melyeket a királyi kincstár engedett át a ki
<tlht:ís szamara, örmény nyeh·en i.·ott hat levél vo1 ta r.. 

1
. . a ma-

gat a a ato~ató f1g~elmét. Elmosodott, részben ali,. olvas-
hat~ ~olt raJtuk az 1rás: itt·ot~ ki volt égve egyik.másik 
dat abJa a levclclmek, mtntegy Jelezve. hogy öldOldó ostrom
nak tűzéből vittek hirt, hogy romboló pusztításnak köze
pct.te keltek útra. szolgálatot tenni a kereszténység szent 
ngyénelc. 

Ezeket a leveleket a törökök :íltal szivós kitartással 
~édclmezctt Buda-várból egy igéuytHien örmény iparos Gáb 
eletének . koc~l; áztatásá~d.l kuldte Bécsbe, Diudato Já~os ö~~ 
rné1.1Y él,szereszh~z, k1 a levelek tartalmát a hadi tanács 
E: lnökénck, Badem Hermann örgrófna.k tudomására juttatta. *) 

A török oralom _alatt élő örmények ez időtájt fo közve
titui voltak a K~let es az europai Nyugat közti kereskedés
nek l\Iagya.rorszagon keresztül. Csnkhogy ez a kereskedés 

• ~Jem ~olt egyeb a. legnagyobb koczkázattal járó szerencse
~~téknal.. ~ s~~~~e~t alig i~merö hadjáratok, s béke idején 
ts , a t~ t ök ?a:sak on kénye, allandó veszélyt képeztek a ke
r~l>kedok. ~e~e fölött, s akárháuyszor me~történt, hogy gaz
dag uy~r csegge l adtak u~ryan túl áruczikkciken, de más
nap ID<lr egé:sz vagyonukból kifosztották szt>gényeket. Ez 
~olt oka anuak, hogy minden1k, valamely kézi mesterséget 
JS me~tanult, hogy legyen miböl megélnie at·ra az esetre ba 
el~eszttvén. a vugyonát, nem folytathat többé kereskedést. 
~rodato Ja.nos B.écsben a keresl•edés rHellett ötvösséget üzött. 
Gábor pedrg mtut kereskedő és kölc:;önökkel foglalkozó 
Uzletember el\'eszítvén miuden pénzét, l;éuytelen Yolt a sza
bó mest.crségre adni magát és kafttl.uokat készített Buda \'e
uel nteZŐI u ek. 

d 
•) A levelek. egyikúro rá is van jegyene: A Sna A. s. BerlllaiUl 4' Ba· 

811, Al. J olwul Dtodato .&rm8110• 
1 

l• 
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A bécsi hadi tauáes elnöke jóml az ostrom kezdete 
elött tudo ít;ísokat ,·ett tölc l>itHiato útj;íu a törökök hangula
táról l!s hadi erejéről.*) M;ír 1685 ta,·asz;íu nH'~irta G:íhor 
mester, hog~· n törököket nltíbhi ,·creségeik cgé zen kimerítet
ték. hogy mindeu áron békét kidnnak s hogy elérkezett a 
kerlvezö all\alom, a félhold hatalnJ:iuak megtörésére Nem 
csekély fonto sagot tnlajdouith:ut<\k közléséuck. erre Yall 
legalább az a körillmény, ho~y a levél olasz forditása oda 
,·an csatolva a Velenczéuck bécsi köv<'tc által kormánya részéce 
kt1ldött tudosításokhoz is. (Disparci di Germania.) Bezzeg 
meglapúltak a török9k l;~rscküjv:írnak eleste óta! írja leve
léheu Gábor szabó. Ggy beszé l \' elem a pasa (Abdurrahman 
budai parancsnok), mintha testvére rolnék, s kér, hogy ir
jak Sáhin doktornak Béeshc ul a békét kéz alatt is clümoz
dítaudó. Nagyou sol\at remélnek c lc\' (•lck ids:ítól Abdnrrah
manék1 pedig tán nem fog semmit scm használni. Ne is 
h a s z n ;í l j o n ; mcrt a tllr iil< oly gyöuge 111ost, a milycn még 
soha uem volt, s cr-or esztcudü lwu egyszer It<~ .i<í ily 1\Nh•(•
zö alkalom az ozmau ha.tnlomuak l egyőzésére. 

Közvctlcníll ar. ostrom elötti uapokhan, l68fi t: lt•.ién 
másik levelet kilhhltt Uáhor Bécsbc a mclybeu clnwndj:~~ 
hogy Buda é Pesr cgés.t turok urs,~~rc s bE'IlU lak(, vidé
kiek is mindössr.c ui11n;cnek töhben !2 OOO-nél. ***) .Jun. 
13-án kelt Jcl"ntéséhcn ped ig hozr.átcszi, hoe;y k1·véss1•l az 
ostrom kezdetc clú1t .Jenőhöl 600 ,·alog<~tott spahi érkezett 
Budára. Jun 28-:tn pt•dr~ ünncny l<iildüncze. (~crgcly szllbc
lileg terjc::.zti clö, hogy Abdurndtman a vár egyik fontos 
pontj:Luak, .~ ré~i királyi palotának ,·édclmét helycttesére, 
l bra.him pru,ara lllr.ta, !') hogy a. varhall tnintcgy l 00-120 
fóuyi magyar mhsr.olg:t is ran **h t 

•) IJiod,,tonnk l1;8ü vú~•· t.ij.in J,it>ot lcir.ílyhoz intézett bNuh•ányn. 
(Béel>i .illaoni 1,.\lllt.ir, l'urt'it•a) L.;,,t l<.irnlyi Árp.i<l : Buda 6~ l'••sl vi" zHI· 
vá~a 1686 ban, 1!10. l 

••) S.ihin l<•k inllíly<•, b~t'>i orm•'nr nn·o, volt ism<'ró,l' ügy :t hndai Jlll· 
eának, m. nL ,, hadi lnmit:> ..tnclkl·no•l<, " ''i fi~ynöhtll ha, zn:Ltta ól. l. l<.ír olyi 
id m r, l. 

••• ) t\ v•• l••nt·z••i köv1•1 lli •rm•·ri,pli közl IO''!(I III.iljuk r l•· •·él tnrtalm(lt i<: 
'l'an LÍ di JlrC'Wi<litLri, COin!' 1(1' 11 11! t!<•l (J.lf•liU t• t'U II f(UCili flj f'<••t~. llllll :lri'ÍV(\ 110 

am " 
•• ••) Mcllókl<'t ll v<·ll•nczri l•iiVI~t l>ibpaccij,lihoz. 
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Az ostrom első időszakában meghccsOihctlen tájékor.ást 
nyujtottak a hadi tanácsnak s ál tala ar. ostroml() keresztény 
seregnek (: :i bor 11rester Jönuchh cml rtr•ttok lc,·clci. ') Leirja 
heunők a törökök '>iralmas hc-lyzetct, n~clt·lmi t·ltiké..,zO ieteiket, 
az o:. t rom lilii\ ck cl't·ll;,lílyoz;íslíra tett clrikt:sr.iill'tciket s ta
nácsokat ad :ti' o,trom sikeres 'czcrést· érdcl,élH•n. IT :í rom a 
lc,elck közt11 16 '-1> juu. 18-;ín kelt ck i 'an t!he rajtuk az 
örmén~ idősz;imitás j,. l l 35 é' l. a töbiJiu nem találkozunk 
a kelPtnek nH'~jelőlésc,·cl te~yi k épt·n az runck sz;í nt helyen 
van kiég:r<'l. dc• kétscgtei<.'Uil f' k l:ítszll;, hog.\ jnuius m;ísodik 
fclélH•n írta azokat is Gábor. NPm tuclhatvá n, vajon mels ik 
jut elreudclteté:-e helyére, újra meg tíjra htnétclnie kellett 
tudósit:baih<tn egyes részlct<'l<et. De czcu ismétlések daczára 
meg:érdellll i ez a hat IHél. hog' ,~ mi belölilk fennmaradt. 
magyn r ford ít:ísban helyet tal á lj;"' fo l.' 1í1 ra tu 11 k hasá bjain. 

,J u n 18-án. ,, pénteken" ezt a h:í rom lt•vclct indította 
útnak Uáhor : 

I. "Tudta ra adom. hogy miudcncl. t• l őtt a folyót kell 
hatalmukba kerítcuiök. :\1 i helYr hirt0k11kbn. vették, a vár is 
Ö\'ék lesz .. \ folyóhoz rezeLő útou h;í rom akua \'aH a To
prak-tabiasziu:ll ·{l<'öldh:í.ucz) sziutén lt;irollr, n Kara.k~s-kule
szin:í l f Feketc-szemöldök toron\ l. ,·alamiut a. Frcnki-kuleszinál 
f Eunípai torony) eg_r-~::ry. Rob b •nts:í k fel a Topmk-kulcszit 
f Fiildtorou~ l. mely a Becs-kapuszi t bécsi kaptil sarkán~! áll, s 
akkor hen~<' lldik a Viirat. na a lupor torony dolg:íba.n kér
dez ön: <L kut.\ a n<'m akarja f<'lrohbantani . mond,·án. hogy ó 
nem kapott Jc,·clet. A mi t:n~cm illet, több ír.hen tudósítot
tam már ö11t. hogy egy levelet juttas:.ou hozzám, hogy rá
behzélhcs~em ezt a. kntdt. Mit tehetek róla? Ez az ön hi
b:íJa .. Jövöheu tegyenek: a mit ak;lruak. t•sal. kent ék hatal
mukba. a folyót A v ;i r romhba a ,·i w ck eh ételétöl fO gg. u 

ll. ~ Elcre tudt;í.ra adom. hogy 111inden áron hatalmukba 
kell keriteni a vir-et. :\zouban a \'i.thcz ,-ct.ct.o títon három 
akna van , a Toprak-tabiaszi erőd alatt szi ntén három kész, 

•) A bécsi ~.ll ami levéltár (Turcicn) t•ng~dLr aznka t át a tllrt6neti 
ki:illltlbra. 

••) Az örmilny idő>zlimit:í~ (n~m ArmPthlrum), m<'ly ll. MtizPS katholieostól 
(pn.t rinrc. ha) or<'Ü, 6.; 1. évbrn, Kr. 11. krz.t6,1ik, :1 jeku ,ziizatl rlrjéig 6.1t•linos 
liaszut\lntbao vol~·; az óta a kt'rl'sztóny id6,zihnH6.ssnl rgyOlt for~ol eló. 
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a Karakas-kuleszioál pedig, ,·aJamint a Frenki-kuleszin:il i-; 
~ ·gy. Ha a lőporrakt<i l' fclgytqt;Ístí t illetulPg k~rdct. on, iuw 
azon bizonyos egyén ,· :lhl~.ta: :'ll <i r lllondtam neked, hng) 
onnan felülról levelet Y:lrok: majd nwglátjuk, mi csoda ju
ta.lmat fognak felajánlani! Én ttzL moud:im neki , ma~amm 
vállalom a fe lelősséget. hogy ezer darab aranyat fog l<n.pni, 
mire ö azt válaszolta, hogy nzt nem hiszi el addig, mí~ 
ocoau felül rő l levelet nem kap. Igy áll a dolog ; én mitscm 
tehetP.k; én tudósítottam önt. s ha ön nem tud oly levelet 
hozzám juttatni, melylyel tettre birhatn<í m. az ön hi báj:\, 
nekem ni ncs mit szememre vetnem. Ezek itt csak attól 
félnek, hogy a Boiaki-kapu alá \'an aknáz,·a, ez halál uk 
lenne. :\Jár gyakran akartam önnek iroi, de ezek a barba
rok nem engednek keresztény ember közelébe jutnom. Azon
ban kérdezze ki jól Gregort *) a felől , a mit élö szóval 
reá biz tam. u 

Ill. "Tudtára adom, ho~y mioden lehetőt el kell követ
niök, csakhogy a vizet hatalmukba keríthessék 1-I!t már 
egyszer batalioukban van, övék leend a vár is. A Toprnl<
tabiaszinál három akna van, a I<arakas-kuleszi nál ped ig. 
valami nt a Frenki-kuleszi nál is egy-egy. Kö>essenek el miu
dent, hogy a >iz uraivá ll•hcsseuel< s robbaotl)anak fel egy 
aknát a Toprak-tabiaszi oldaláu. Ez a kutya nem akarja 
felrobbantani a lőpor-raktá rt. mondv<in , hogy nE'm kapott 
onnan felűlró l levelet. :\lit te::ryek? Pedig már oly sok-,zor 
megírtam, hogy kiildjön egy levelet a. végböl, hogy bizto:.ít
hassam öt. Mit kell tennom? .On a hibás. mondá most f~kk . u 

Jövőben kövessenek el miodent, h o~y hatalmul<ba kerHho!>sék 
a vizet. A vár romlása a viz elvétl•létöl függ. s azou ak
nától, mely az erőd egy részét fel fogja robbantani mclynel< 
utána ostrommal könnyen bereszi le Azon bizonyos egyén 
azt mondá: • Ha valaki rezérett>knek egy le\-elét kO ld tc \'Ol ua 
el. melyben ezer aranyat igér a löporos torony ftlrobhao
tásáért, lllOSt m;ir miudPIIU<-k vegc volna." nA l égb E;-röpíté~ 
után, mondja. elszök öm önud: ha azoubau nem adják me~ 
a. dijt, mily helyzetbe jutok: Kezeikbe esem." 

A negyedik levél. melyen a kelet helyE' k ié~et.t, követ
kező leg hangzik : 

0) Gergely, a. már emiltettUk örmóuy kOidöucz 

-

-
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n·. "Tudtára adom, ho~y a dr romlása a viz elvéte
létöl fngg. ,\ '' iz eh-étele ut:\ n a d r at j,., bereend ik. Azou
bau a vizhez ''etető úton három akna 'au, a Khorosz-ka
puszi (Kul,as-laqnll iráuy:íbarr. A T()prak-tahiaszinál is három 
akua vau , ügy a Frenki-lwlcszin:il is egy. Most épen azon 
vanuak , hogy ott, t. i. a Freuki -kul<>szinií l egy új aknát ás· 
sauak. A várban kc,·és az ember, naponta 40- 50 vész el. 
Kövcssenek cl nlinden lehctöt. hogy a víztöl megfoszszák öket 
s robhanbanak fel egr ak u;lt a Toprak-tabiaszi táján . mert 
akkor az ostrom l<önnrebb leend . . \z ernberek félnek it t 
ben u a , iz 111iatt. ostr~mo ljall<lk a. Khoro~z-kapm;zi t<íján s 
induljanak a Tabak-hane (ti milr-hoiz ) felé, mcly a Bole (':) 
oldalán ' au. lia e két oldalról t:ímadnak. hatalmukba eJ
tendi!. a 'izct mert ni n<'S annyi en:jöl>, hogy a >árat is, 
meg a Y i zet is egyszerre nH:gvédclmczhetnék. u 

l\ lél't ink:íhb meg,· isel tc a tíiz az ntol:só két leYelet, me-
~ . 

lyckiJen poutozással fogjuk jelezni pusztitó uyoma1t . 
V. ,,Tuclt<í r n. adom. lia k6rdPz ön a vá r állapota fdöl. 

hogy alig van benne ember; naponta. 10-50 öletik meg 
.\. Topral; -t;thias;dnál h•í rour kész akna nlll s egy a Karakas
kuleszin;íl. Yan még a Fn·uki-ktrlcl'ziu<íl i ~ egy. de most .. 
. . . . egy m;ísik . . .. két akna . . . a Frenki-kuleszi . . 
.... hiin1m akna mu . . . . a Khnrosz-kapuszi táján .. . . 
ez ... kt•rítsék hatalmukba a 'izet . . fogják a várat is .. . 
vagy rohhants<ik .... a Toprak-luipuszit .... mcly oldalán 
...... a viz, a viz . . \ löpor-rakt:í r t i lletőleg még egyszer 
éctesítcm, hogy ez a kut,ra levelet v:í rt az őrgróftól ; már 
5-6 levelemmel tudtára ad tam önu ek. hogy irjon, de ön 
semmit sem irt; ez az ember nem fog nekem elhinni semmit. 
Fog-c bizni szavaimban ? Lehct<•tlen, ön nem tesz helyesen 
Két magya.r érkezett ide ~ hozott a. szeged i főparancsnoktól 
levelot a pasa számá ra. mely szcriut a nagyrezér megérkez_ett 
volna Helgrádra Azt mouclt:ík. hogy a főparancsnok elJön 
Pes. . . .. Nem tudom, i~az-c: annyi bizonyos, hogy a ma
gra.rok levelet boztak s átadták t\ pa ának. Kövessenek el 
~iudont. hogy a vizrt hatalmukba C'jtsék. A nz, a >i z az 
ö rom l:tsuk. u 

Yl. ~ i~rtesítem, hogy a ''árbau csak igen kevés ember 
vau. Naponta 50-60 öletik meg 11 tnraczkgrauátok által .. . , 
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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. 




