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E müvekb~.n van lerak~a a tiszta klasszikus örmény 
nyelv. A nyelvtorténetből látjuk, hogy ezután már az ör
mén?' nyelv két irányban fejlődött. Azok, kik a hellen aka
démJákon a görög tudomány és nyelv iránt való rokon
szenvet sajátitották el, az örmény nyelv hiányait a göröu 
nyelvből vett alakokkal akarták pótolni. Ezeket nevezi Thu~ 
máj án : ú j i t ó k n ak. Természetes dolog, hogy az örmény 
nyelv ez által sokat veszített nemzeti J·elleuéből· pedia- e 

l . b , b 
nye ven Jrt a legnevezetesebb történetíró : C h o r e n e i 
M ó z es is, kinek müvei az örmény irodalom első ran<YÚ 
remekei. b 

Chorenein kívül főleg D á v i d bölcsészt kell megem
lítenünk. 

A másik irány hú maradt a nagy mesterhez M es z
r ?.P h o z. Az ő tis~ta, klasszikt~s nyelvét használta fel mun
kaJbar:, noha ném~ h.atás.a érz~.k az új iránynak is rajta. 
Ezen 1skola munkasa1 szmtén wen na o-y tevékenyséo-et feJ·-

k k. . b b b 
tette , 1,. ~. magu~ részéről JS, nagyban hozzájárultak az 
V. szazad1 ormény-1rodalom emeléséhez. E l is a us, Mam
bré, ~ántáguni, Párbi Lázár mind ezen irány lelkes 
embereJ; ők egyszersmind azok, kikkel az örménv-irodalom 
aranykora véget ér. · 
.... ~ kik ezen f~~tegetésen figyelemmel végig haladtak, 

kulonosne~ tarthatják, hogy az örmény-irodalom fényko
rában a koltészetnek nyomat ·sem látjuk. 

Igen ! ez mindenesetre érdekes jelenség. 
. Volt u~ar: népies költészet, hiszen olvastunk a haj

dam K h o l t a n 1 dalnokokról; de a múköltészetnek az iro
dalomban semmi szerep nem jutott. 
.. Azon ba~ ne feledjük, hogy az a kor. melyről beszél-

tunk az ó-or~ény-irodalomnak volt fénykora, 
~el y, csaknem k1zárólag a tör~énetirás és a theologia szol
galataban állott. Azóta sok szazad tünt le eo-ymásután de 
~é,g cs;k _alig ne~ány_ évtizede indult meg a z b e g y e t e ~ e s 
1 r a n y u 1rodalm1 fejlődés; mely az egész örménység fi
gyelmét magára vonta, - s melyben már is igen biztató 
eredménynyel találkozunk ! 

EsZTimÁR LÁsZLÓ. 
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Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárbóL 

131'7 ••• 1'786 ..... 

III. 

M Il. József, Isten kegyelméből választott római 
~a ~~ászár, Német-, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Hor

' váth- és Tótország apostoli királya, Erdély nagy
fejedelme, és a székelyek grófja stb. 

Tudtúl adjuk, a jelen okmány által mindazoknak, kiket 
illet, hogy Erzsébetváros kiváltságolt városunk részéről s 
hiveink: rendes biró és tanácsosai: Csiki Emanuel tény
leges biró, Dániel Lukács és Péter, lssekutz Antal, Pátru
bán Márton, Török János, Issekutz Gergely, Zakariás Za
kar, Csiki Mihály, Otves Lukács, Lengyel Lukács és a 
többi esküdt polgár nevében tisztelendő Csiki Marczell vi
láo-i pap, theolog. tudor s apostoli főjegyző, és ugyanezen 
vá~os tanácsosa: nemes Szeotpéteri Domokos, mint leg
magasabb trónunkhoz cselekvési teljhatalommal küldött kö
vetek, némely levelek láttamozott másolatait, melyek fennirt 
váro.sunk előbb említett polgárainak mentességeiről és szaba
dalmairól (kiváltságlevél) szólanak, - ezeket legdicsőbb 
emlékezetű anyánk ajándékozta nekik, - folségünk elébe 
terjesztették s kérték nevezett városunk: Erzsébetváros fenn
említett birója, tanácsosai s többi esküdt polgár nevében 
leo-alázatosabban fenségünket, hogy mi azon kiváltságleve
leket és mindazt, mi azokban foglaltatik - azok kivételével, 
melyek a közpolgárságra, keresztény türelemre, az előttünk 
kedves erdélyi fejedelemségben fölállított fölülvizsgáló tör
vényszékre vonatkozó és általunk kiadott kegyes rendele
teinkkel ellenkeznek, és az 5-ik pont záradékának, mit Kü
küllőmegye, melynek közelében fekszik a fennemlített város, 
tanácsosai az átvizsgálandó búnügyekben használni köte
lesek, kihagyásával - érvényesnek, kedvesnek, elfogadott
nak tekintvén s jelen levelünkbe szóról szóra bevezettetvén, 
beiratván fennemlített városunk polgárai s azok utódai ré
szére kegyesen megerősíteni és a megerősítetteket mind 
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magunk megtartani, mind általatok, kiket illet, és illetend 
megtartatni méltóztatnánk. (Azon részleteket, melyek a 
III. Károly kiváltságleveléből vétettek, kihagytuk. L. "Ar
meniac ll. évfolyam 367. lap. Szerk.) 

... A város pecsétjén a jövőben is Szent-Erzsébetnek, 
a jeruzsáleminek nevezett II. Endre özvegyének, a magyar 
király leányának képe legyen, kitől a város elnevezését vette. 

Heti vásárt ugyanaz a közönség kedden és szomba
ton fog ta.rtani; országos vásárt minden évnegyedben egyet. 
(Folyóiratunk tavali évfolyamának 37 I. lapján emlitett há
rom vásárhoz engedélyezi még a nov. I g-iki (Sz. Erzsébet] 
vásárt.) 

Mi tehát Erzsébetváros, rendes bírójának, tanácsosai és 
a többi esküdt polgár előrebocsátott kérését kegyesen meg
hallgatva és jóakarólag helybenhagyva, a fennirt kiváltság
levelet, mely, miután a magyar-erdélyi udvari cancellariánk 
levéltárában lévő példánynyal összehasonlíttatott s azzal min
den pont- és záradékban megegyezőnek találtatott, jelen 
levelünknél fogva minden kihagyás, bővítés vagy vál-
toztatás nélkül ...... elfogadjuk, helybenhagyjuk és meg-
erősítj ük. . . . A többire nézve azt akarjuk, hogy azon vá
sárnapok, melyek Gyümölcsoltó-Boldogasszony, vagy Utunk 
Mennybemenetele ünnepére esnek, mindig a legközelebbi 
köznapra tétessenek át azonkivül hogy az örmények az er
délyi kereskedés előmozdításában még nagyobb gonddal és 
törekvéssel müködjenek és a kereskedés gyakorlására. gyárt
mányaik terjesztésére s mühelyek ') felállítására még inkább 
szorgalmaztassanak - elhatároztuk, hogy nékik a követ
kező kedvezményeket engedjük. És pedig: 

I . Parancsolj uk, hogy a fennevezett város s annak 
polgárai a megye, melyhez tartoznak, valamint minden 
más joghatóság alól. úgy a törvényszéki, mint a politikai 
és gazdasági ügyekben jövőben is teljesen kivéve legyenek 
s csak kir. kormányunktól fti~gjenek. . . a behozott egyen
lőség (concivilitás) által ezen város polgárai is a haza fiaivá 
fogadtattak, kegyesen parancsoljuk, hogy ha azok s gyer-

') Ezekben készült a szattyán. Szerk. 
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mekeik magukat nyilvános hivatalokra alkalmasokká ,tetté~, 
azokra ök is ügy alkalmaztassanak. mint a haza n1a'i fi aL 

A fennemlített város kiváltságának megerősítés~ és 
annak irányában - engedett új kedvezések által - kimu
tatott legkegyesebb akaratunkat nemcsak ugyanaz~n pol
gároknak kegyesen kinyih·ánitjuk, hanem . nektek 1S mé.l
tóságosok, tisztelendók, tekintetesek ... s mmdazoknak, ~~k 
bármi módon jorrhatóságunk alá vannak vetve, tudomás~• a 
hozzuk és paran~soljuk, hogy a fennemlített város mmd 
mostani, mind jövőbeli polgárait, mindenek- és err~·es.e~ben, 
mik az előre bocsátott czikkelyekben foglaltatnak sztla:dan 
tartsátok fenn, s öket ezen kiváltság bármely megtámaelót el-
len pártfogoljátok. , 

A me ly elolog emlékezete s. fem"!'araclasa. ~ég;tt e!ha
tároztuk, hogy a jelen megerősttó, tlletve k1valt~ag~e' elet 
oklevél alakjában nagy függő pecsétünk alatt ktadJuk és 
engedélyezzük. Kelt Ausztria Bécs városában. 

(Latinból) Á VEDIK LI'KÁCS. 

·~-·@fA~~· ·· 

Nyilatkozat az örményekröl. 

l
. 

, " , jsziczheán, a vársói egyete~ . ör.ménry ajk~ hall
~i' ga tó ja, szép czikket írt a tdhsz1 ~ Arczákankh « 

t(!~ l Viszhang) czímú örmény lapban. Ebben elmond-
ja, hogy tanára: Pavinsky Adolf. ki a múlt éve~ben a 
lengyel-örményekkel . i sme~·k.ede~~ meg, a .. t~val ~?:aron a 
földközi tenger keleti partJam Jart és a tobbe~ kozt meg
látogatta Konstantinápolyt, Smyrnát és azon varosokat, hol 
örmények laknak . . . . . . 

A lenrrvel örménvekröl ezeket mondotta Ltszlczheán-
nak: Ha nálunk ezt · monclják ,. T eu pan ze szlac~~· o~
mianskiy c tEz az úr örmény n~mes) , .akkor ez ~zt Jel~ntl, 
hogy az gazdag földbirtokos, kme~ nmcs a~ós~aga,, ktnek 
ügyei ~indig. r.endben v::~nak, k.~ ké~z ~~~dtg m~soko~ 
segítem; e kifeJezés - aJanlat. _J nnek hazaban .. 'endég 
szeretetet, rendet, tisztaságat talalsz. A lengyel-ormények 


