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Ш ЮЗ

ή ff Előszó.

A történelem, mely egy nép életeseményeinek 
viszfénye, csak a létezett irodalmi tevékenység, szel
lemi erejének kincse által lesz örökbecsűvé. Kelet 
népei közül leginkább az Örmény nép fogta fel elég 
korán ítz elme szüleményének túlsúlyát a nyers erő
szak következtében kivívott esetleges eredményekkel 
szemben, ezért történelme maiglan is messzevilágitó 
szövétnek, melynek fényénél a világrenditő események
ben gazdag éjszak Ázsia tiszta látképben jelenik meg, 
hun, alan, seytha, assyr, perzsa, georgiai, mongol, 
török, tatár, arab sőt még a romai és görög nép vál
tozatos múltjára is élénk világot vet; nem csoda tehát, 
ha a mivolt népek figyelmét már e század elején fel
kelte ez üsnep nyelve, történelme, — nem csoda, hogy 
Paris, Berlin, Pétervár egyetemi tanszéket rendezett 
az örmény nyelv tanulmányozói számára, mert ez az 
áriái vagy ind-europai nyelvcsalád legősibb faja s ez 
okból már, de különösön mivel az összehasonlító nyel
vészet eredményei ftirkészésére hálás tér nyit, kiváló 
figyelmet érdemel.

Habár a pogánykor irodalmi termékei közül töre
dékes műemlékek maradtak fenn a keresztény századok 
íróinak könyveiben letéieményezve., melyek nemcsak



Ill

a kor felfogását, hanem a nép szellemét is jellemzik, 
mind az által az irodalmi aranykor csak a keresztény
ség feltűnésével kezdődött a IV-ik században. Termé
szetes hogy e kor irodalmi működése kizárólag hittan! 
téren mozgott, de nem sokára a görög hittérítők 
nyelvűk kincseivel is megismertetek a müveit érzékű 
örmény népet, s igy a vallás magasztos tanaival korán 
beszivták a nyelv művészi kezelése módját, a gondo
latok ékitését és kerekded szépségét; ekkor keletkeztek 
— habár csekély számmal — jeles történészek, kik az 
Örmény nép eseményein kívül tüzetesen foglalkoztak 
más nép ismertetésével is, mint a 7-ik században 
élt Galganti Mózes az alan nép történelmével-, böl
csészek, kik közül a jelesbeket felhozva, nem hagy
hatom említés nélkül az V-ik században élt Golfi 
Ezniket a perzsa tüzimádók Marcioniták, és Mánicheu- 
sok tcvtanainak czáfiróját, Dávid a bölcsész fordít* 
munyait, Aristoteles és Porphyr munkáiból, a 8-ik 
századbeli Ozneczi János értekezését a „boszorkányok^ 
ellen, úgy szintén a Paulinusféle tévtan ezáfolatát; 
jogászok, mint a perzsák ellen vívott vallásháború 
megörökitöje Elizeus, ki egyszersmint leírta a 449-ben 
tartott Artaxatai országgyűlésnek a liarcz folytatásárai 
és egyéb közigazgatási intézkedésekre vonatkozó ha
tározatait, Коsch Mechitár pedig nemcsak eszmedús 
mesegyűjteményt hagyott hátra, liánom egy nevezetes 
törvénykönyvet készített Theodosius is Justinián' csá
szárok hasonnevű müvei alapján a,.11·ik században.

E korból bírunk egy jelentékeny gyógyászat
a*
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értekezést, melyet Her Mechitár irt „a lázról“ görög, 
perzsa, arab orvosok müvei nyomán, később 1440-ben 
Amir Dolvat általános orvostudományt és gyógysze
részeti szótárt szerkesztett;

A nyelvészet és költészet köréből legrégibb env 
lékkönyveink: a 9-ik században élt, Örmény Pindár: 
Náregáczi Gergely 95 szép alagyája, mely magában 
foglalja mindazt, mit ily irodalmi miitől kívánni lebet; 
gondolati szépséget, keleti költői eszméket, lelkesült 
hangulatot. Az örmény nyelvtan szerzője Gergely „a 
mester“ Ilik századbeli író. Mint kitűnő költő ismeretes 
a „kegyteljes“ GlájiNerzés ki 8000 versszakban dicsőítő 
Krisztus istenségét. Aristages a 13-ik században zseb- 
szótárt, Erzengaczi János pedig ugyanezen korból 
örmény nyelvtant adott ki.

A szám, és természet tudomány köréből már a 
7-ik századból van egy érdekes tanulmány Sirági 
Ananiástól a.csillagászat·, mérték és sulyokról; a 12-ik 
században János a szerpap irt értekezést az „időtanról“, 
és örmény naptárt,

Az idegen írók fordított müvei közül, melyek 
eredetiben nem léteznek, Flavius József történelme, 
Euseb krónikái а дуг Efrem és Severián, valamint 
a zsidó Philó munkái nagybecsüek, ezek többnyire a 
kereszténység terjedése idején lettek átültetve ör
mény nyelvre.

Nem számláljuk most elő az újabb kor irodalmi 
terményeit, melyek jobbára a velenczei Meehitaristák 
munkássága által jöttek létre, elég legyen itt jelez-
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ntink hogy a fennnevezett müvek magokon hordják 
a nyelv gazdagságának tökélyét, melynek csak huza
mos időköz lefolyása alatt lehetett bekövetkeznie, mi
vel a természetben nincs ugrás, következőleg a szel
lemi munkálkodás terén is huzamos és fokozatos ha
ladás által lehet a tökély zenithjére eljutni.

Ez állítás valódiságát igazolják a 4-ik század 
irodalmi termékeiben feltalálható pogányköri emlékek, 
jelesen Khorene Mózes nagybecsű történelmében bizo
nyos Ivholtán tartomány lakóinak költészetéről tesz 
említést; ezen énekek egyes részei még a Krisztus 
előtti 6-ik századot- is megelőzik; e dalokat rendesen 
az ókori szokás szerint fogadott dalnokok „painpir,“ 
nevű huros hangszer kísérete mellett] zengedezék, 
melyek a hős Yahagen félisten tiszteletét, vagy más 
hatalmas főnök nagy tetteit a képzelet magas röptű 
eszméivel dicsőitek.

Az Örmény írást nélkülöző nyelvemlékek közül 
csak a kholtani énekek maradtak fenn. A nevezett 
tartomány dús növényzete és bortermő vidéke elég 
alkalmat nyújtott a népnek, hogy költői merész képek
ben dicsőítse hőseit, mint a hajdani népek ünnepi 
vagy örömeseményei alkalmával szokásban volt. A 
kholtani énekekről a moszkovai intézet tanára, Emin 
János említésre méltó munkát adott ki „Ó Örmény hon 
eseményei“ czim alatt, közelebbről a velenczei Mecha- 
tárista szerzet „ Világszemléjében“ jelent meg egy 
tudományos bírálat, melynek fonalát követtük ezen 
irodalmi termek ismertetésében.
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Az eddigi bnvárlat eredménye csali néhány 
énektöredék, mely különféle idők és hősökről szél, 
mi mutatja, hogy ezen к holtán! énekek különböző 
időkből maradtak fenn, szerzőik pedig még nevőkről 
sem ismeretesek; e dalok nem annyira pogányságot 
dicsőítő vallásos hymnusok, mint a királyok és hősök 
megdallására szánt énekek oly kegyelt dalnokok által, 
kiknek számára mindig tárva voltak az előkelők 
palotái. Minő szakában keletkezhettek a p ogány 
őskornak, egész bizonyossággal nem állíthatjuk, való 
azonban, hogy Kholtán tartományban egész az 5-ik 
keresztény századig nép ajkán forogtak.

Emin állítja, hogy „Korene történelmi dalai" 
vagy a kholtán i énekek, hasonlók s egy idejűek a persa 
Sah-Name történelmi versezettel. Olymp iró felteszi: 
hogy Ardases és Azstahág utolsó tettei ismeretesek 
előtted azon eseményekből, melyeket Kholtánban 
énekelnek.

Ugyanis ezen történelmi dal magában foglalja, 
Azstahág Anus nevű nejének és ivadékainak életraj
zát, kik Kr. e. mintegy 6 száz évvel éltek ; úgyszintén 
említés történik ezen énekekben egy Arkáván nevű 
méd főnökről, ki Ardásesz örmény király tiszteletére 
lakomát adott, mely alkalommal a király élete ellen 
merényletet elkövetni volt szándoka; ez pedig Kr. e. 
jóval 6. századdal történhetett. Ismét említés vane 
jeles töredékben Ardasesznek Ardávázd nevű fiáról 
és a szép alán királyi-hölgy Satinigről. .Ezekből lát-
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szik, hogy tárgya külön idők eseményeiből van ősz- 
szefüzve.

Vahagent, kitherkulcsi ereje miatt imádva tisztel
tek, eme keleti hasonlatban gazdag eszmékkel dicsőiték: 

Teherben vala ég és föld,
Teherben a kéklő tenger,

Tenger piros nádszálat szült 
S a nád üregén jőve ki a füst.
A nád nyílásából tűz gerjedő 

Es a szikrából gyermek fejlődé,
Ennek tűz volt a haja 
És lángfürt a szakálla,

Szemei mint két égő nap.
Vahágen után a dalnokok lantjára legérdemesebb 

hősnek találta a Kholtáni nép 2-ik Ardaseszt.
Felült a vitéz Ardasesz király 

A szép feketére,
És felöltvén a piros harczovet 

Kellemes nyakára,
Mint sas sebes szárnyakon 

Repült a folyón át,
És leve vén a piros harczovet,

Kellemes nyakáról.,
Az alán szűz derekát,

Vette azzal közül.
Ez sokáig gyötörte 

A gyenge szűz derekát,
Míg sebtében elére 
A király táborát.
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E töredék Ardasesznek az alánokkal folytatott 

harczát írja le, melyben maga az alán király leánya 
Satinig Ardasesz által harczi hurok segélyével elfo
gatott s a nevezett örmény király nejévé lön A 
menyegző pazar fényéről igy szól az ének:

Aranyeső hullott Ardasesz menyegzőjén, 
Gyöngyzápor esett Satinig esküvőjén.

Gergely „a mester", szintén közöl egyes részle
teket azon időből, midőn Domitián sergét a kitűnő 
örmény hős Sempad és Ardasesz megverték:

Oh hol találom fel a kémény füstjét 
És az uj év hajnalát,

Az őzök és szarvasok futását,
Hogy kürtöljék azt s dobbal hirdessék.

A monda állítja, hogy Ardasesz király elteme
tésekor a nép a királylyal együtt veté magát a sírba, 
hogy a királyival együtt a nép is elevenen éltemet - 
tessék. Ekkor Ardasesz fia Ardávázd felkiáltott:

Te elménél s magaddal vivéd az egész országot, 
Én tehát kit kormányozzak? hanem omladékot. 

Ezen irigységszülte kiíakadásért megátkozta fiát 
Ardavazdot:

Te mikor felmégy a Masziz csúcsára,
E hegy hősei verjenek bilincsbe;

Ott élj és fény ne süssön szemedbe.
Mint a rege eme szavai megjegyzik, az átok fo

gott, Ardávázd vadászat alkalmával verembe esvén 
bilincsbe verék a hősök és Masziz vagy Ararát csú
csára vivék, hol két hü eb, szintén bilincsbe verve,
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fogaikkal mardoasák a békokat, hogy urokat és ma
gukat kiszabadítsák.

Ha e kevés de becses műemlékek versnemét te
kintjük, az az eredetiben a zsoltárok versméretéhez 
hasonló, s már e tekintetben is jellemző, mert oly 
kor szüleménye, midőn e versnem a legterjedtebb 
használatban volt.

A pogány ókor emlékeiből tehát a Kholtani 
énekek egyedüli becses kincsünk, mert a keresztény
ség hajnalának derengése megsemmisité mindazon be
cses
oldalú felfogás az igaz hit megmételyezéseért ártal
masoknak hitt.

De a mennyiben a keresztény hit régi emlékeinket 
a megsemmisülésnek adta át, annyival nagyob fényt 
árasztott a nyelv művelődésére újabb és tömérdek 
keresztény szellemű müvek keletkezése által.

De tekintsük mindenek előtt az örmény nyelv 
sajátságait, eredetét és más előnyeit:

Az Örmény nyelv történelme e nemzet történel
ménél sötétebb homályba van burkolva, különösen a 
különféle vélemények miatt, melyek a nyelv keletke
zésére vonatkoznak.

A nép csak addig él, mig anyanyelvét bírja, s 
viszont mig nép nincs, nyelv sem lehet. Alig isme
rünk a történelem vezetése mellett oly régi népet 

ónt izrael fiainak és az örményeknek eredetét, kik- 
ek történelme nincs mondákkal átszőve, {társadalmi

irodalmi pogány termékeket, melyeket az egy-
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léte erdők és hegyek közt nevelve, vallása hamis is- 
tegtanokkal eltorzítva.

Az örmény nép eredete azon világbomlásig fel
vihető, melyet az általános vízözön okozott, s mely 
után a világnak mint egy második teremtése kez
dődött.

A sz. írás beszéli, hogy a vízözön alkalmával 
Noé bárkája Ararád nevű Örményország! hegyen ál
lott meg, hol nyolczad magával kiszállott a bárkából 
és hálaadásul oltárt emelt. Ez pedig az Ararád hegy 
tövében történhetett, mint a sz. igék is bizonyítják 
„j érték azért szálljunk alá.4 A% első kiszállás emT 
lékét őrzi a máig is fennálló örmény város Nach
lese ván, mely magyarul „első kiszállást“ jelent. E 
hely hajdani létéről tanúskodik a zsidó történész 
Flavius József. Miután pedig Noé maradéka néppé 
szaporodott, az emberek egymástól elválni kénysze
rültek és Mózes szerint „napkeletről elinenének és 
ott lakozának“ (Moz. I. k. IL r.)

E terjeszkedés illetőleg idegen földre való kiköl
tözés annál könnyebben történhetett, mivel ellenséges 
nép nem uralta a földet, s így nem kellett erőszakhoz 
nyúlni a lét fenntartása érdekében; az örmény or
szági elszéledést tehát nem belviszályolt, hanem a 
nép szaporodás és a hely szűke okozta,

A híres hittudos Kaimét is ez állítást igazolja 
„mintán az emberek és nyájak száma nagyon meg
szaporodott, lehetetlen volt egy helyen maradniok.“ 
E szándékot nem csak a „népesedés; _és bavninsokaság,
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kelté fel, hanem a béke és rend fenntartásának nehéz
sége, mivel annyi főnők volt a mennyi családfő, ki
ket egymáshoz semmi törvény, vagy közős fő elismerése 
nem csatolt.

Az előadottakból világos, hogy nem mindnyájan 
hagyták el ös liazájokat az Ararád környékét, hanem 
csak azok, kik életszükségletből: földmivelés és barom- 
tenyésztés üzhetése végett tágabb tért kényszerültek 
szerezni, vagyt alán mivel a hatalmasabbak a gyen
gébbeket helyükről kiszoriták. Ismerték Noé és kor
társai a termékeny Ararád áldott földjét, szőlője ere
jét, már pedig a mezei gazda nehezen válik meg szé
pen jövedelmező gazdaságától, hát még a szülőföld
jétől melyről a romai költő Ovid ihletve monda:
„A haza, nem tudom én, mily bájjal vonja magához 

„Gyermekeit, s el nem hagyja feledni magát.
Az örmény történetírók Catinai Mar Ibás és 

utánna Khorene Mózes elbeszélik, hogy az örmények 
Ös atyja Hajg többed magával kivándorolván, Senaaj 
mezején emelt toronyépítésben részt vett; de mivel 
Belus a szent írás szerint a durva vadász Nimród 
isten gyanánt kívánta magát imádtatni és zsarnokul 
kezde kormányozni, Hajg követőivel együtt elhagyta 
a felfuvalk >dott gőg uralmát és birodalmát, s visz- 
szatért Ararád tartományba, hol fajbelieit újból sze
retettel üdvözölhető ; hasonlókig szól Mózes „a torony 
építésnél történt nyelvzavar után, elosztá őket az ur 
minden ioldrj.u . ՛

Habár a babiloni torony építéskor Isten megza-
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varta a nyelveket, de e büntetés csak az építőkre 
vonatkozott, következőleg az Ararád aljában vísz- 
szamaradt nép nyelve eredeti változatlanságában meg
maradt, nem lévén a Senaári építők közt, mivel a nyelv
zavar a gög büntetése vala, tehát a kik a kevélység 
szította bűnben részt nem vettek, a bűn büntetésétől 
is menteknek kellett lenniők.

„Élt Noé a vízözön után 350 évig, és betölte 
összes napjaiban 950 esztendőt, és meghala,“ kit nem 
sokára neje Noemzára követett a halandóságban. A 
8-ik században élt Sincellns és Cedrenus görög tör
ténészek említik, hogy ez összülők Örményországban 
temettettek el, Noé fiai anyjok sírját: „Majr-ánt“ 
vagy „az anya ott“ nevezték el.

Az idézett hely azon következtetésre is vezet 
hogy Noé atyánk a torony építésekor még életben 
volt, mert az építés legfölebb 200 év múlva történt 
a vízözön után; már pedig a . legnagyobb vakmerő
ség állíthatja, hogy ez Isten szive szerinti férfin a 
torony építők társaságába vagy a bölcseség könyve 
szerint „a gonoszok egyesületébe“ avatkozott volna, 
ki szemtanúja volt a gonoszság méltó büntetésének? 
az az a vízözön pusztításainak. Legyen szabad ezen 
állítás megvilágítása végett ismét a bölcs Kai metre 
hivatkozni:

„Ha a bábeli nyelvzavar az emberek által vak
merőén“ felvállalt isteni terv megboszulására volt 
rajok bocsátva, könnyen elhiszszük, hogy a bűn bünte
tésétől Noé és fiai sem lesznek vala menték, ha a társa-
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ságban találtatnak, de mivel Noé folyton liálaimádás- 
sál viseltetett kegyelmes Istene iránt, megmaradt az 
első letelepülési helyen s nem vándorolt a gög kie
légítéséért oly messze, mint utódai, hogy Isten harag
ját magára zúdítsa.“ Ebből világos hogy Ararád 
tartomány lakói nyelve minden megzavarodástól men
ten maradt, Haig visszatérésekor ráismert nemzetfe
leire տձէ Ararád tartomány alatt kezdettől fogva 
Örményországot értették. Az is kétségtelen, hogy 
a nép Noé nyelvén beszélt, mivel Mózes Genesise 
állítja hogy a „földön csak egy nyelv és egyféle 
beszéd vala,u tehát Ararád nyelvét svm eltörölve 
vagy megváltoztatva a visszatérő Hajg nem talál
hatta.

Hajg visszatérését, és az örmény nyelv létét 
hirdetik az általa épített község, melyet Hark (atyák) 
nak nevez az ösök emlékére, majd egy uj községet 
hoz létre Hájgásen vagy „Háigtól építtetett“ név alatt. 
Beit legyőzvén azon helyre várost emel, és Hájknak, 
a helyet, hol Bel elesett „kerezmank“ (síroknak) te
metőnek nevezi.

Ugyan a régi írók Hájg utódjait illetőleg hasonló 
példákat hoznak fel; Arakaz hegy és tartomány Hájg- 
nak Armenág nevű fiától. Armavir a Hajg dynastia 
székvárosa. Aramaisztól, Maszisz hegy Amasia ősatyá
tól, Sziuni vagy Sziszág tartomány Sziszágtól. Kech- 
ámtól Ke eh hegy és Kecharkuni tartomány és tó, 
Ararad szép Araitól mint egy jelzésül hogy Arai 
vérétől piroslottak e rétek.
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S5t Gergely „a mester“ egyes ősatyák neveit ele
mezi „hol van Reáliámnál szebb, Pamágnál dicsőbb, 
Havanagnál gyorsabb, Hrandnál messzelátobb, tüze՛ 
sebb szemű.“ Mindezek eléggé mutatják hogy a Hajg 
uralom alatt az örmény nyelv volt használatban, a 
miről kezeskedik az imént említett neveknek máig 
fennálló értelmi azonossága.

De talán valaki állíthatná: Legyen bár hogy 
Noé atyánk nyelve Örményország hajdani nyelve, eb
ből azonban még nem következik, hogy e nyelv épen 
az örmény lett volna, ugyanis az örmények Ilajgtol 
veszik eredetüket, Hajg pedig a Senaarba menők közt 
volt s igy a torony építés bűnében és büntetésében 
részes, az első nyelv tehát Scnaar mezején maradt 
s az övével az örményeké is.

Megengedjük, hogy Hajg nyelve megzavarta, 
tott a vétek büntetéséül, de tudjuk, hogy Nimród vas 
igája alól Ararád tartományba visszatérvén övéihez 
mintegy 300 egyénnel, természetes nem ö tanította 
vagy épen erőszakolta a nagyobb számú benszülötte- 
ket uj megzavart nyelvére, hanem neki mint jövevény
nek lett kötelessége a nagyobbszámu honfiak nyelvét 
elsajátítani, mit annál könnyebben eltanulhatott, mi. 
vei egykor ü is beszélte, s különben teljesen el sem 
feledhette. De ezenkívül az ararádiak szivét akarta 
megnyerni, s őket hatalma alá hódítani, már pedig a 
szív hódításához okvetlenül megkivántatik a írieghó- 
ditandók nyelvének teljes ismerete.

Mások Mózes könyvéből igy okoskodnak: az
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Иsu nyelv a zsidó volt, mivel számos oly neveket 
találunk emberek, mezők, városok közt, melyek tisz
tán zsidó szavak, s így arra mutatnak hogy Noé 
nyelve a zsidó volt.

A Mózes könyvében előjövő zsidó szavak koránt
sem mutatnak arra, hogy a megújult világ első nyelve 
zsidó lett volna, hanem hogy e könyvek zsidó nyelven 
írattak eredetileg. A bölcs író Mózes nemzetével akarta 
megismertetni az egyének vagy helyek sajátságait; 
igy e szó „Noé" „csendes" jelent zsidó nyelven mi
vel Lámek fiát szelíd természeténél fogva csendesnek 
nevezései, s ezt Mózes átforditá Noé-ra. így „babéi“ 
„zavart“ jelent a 'szeren-csétlen nyelvzavar emléke 
van megörökítve e zsidószóval.

Végre a nyelv régisége mellett szól annak korai 
tökélyre emelkedése, mert miként a természet rend
jében folytonosság uralkodik, hasonlólag a szellemi 
termékek és igy a nyelv is, mint azok közlője, csak 
lassú s fokozatos haladás utján juthat arany korra.

Világos tehát, hogy az örmény eredeti anyanyelv, 
azon nyelv, melyet Ararád tartomány használt és 
szeplötlentil maradt a Scnaar mezején történt nyelv
zavartól s ez egyik sajátsága, hogy más nyelvet anyjá
nak nem ismer, mint Önmagát; szógazdagsága, nem 
idegen nyelv, hanem önsarjadéka.

Innen Önkényt szétoszlik azok véleménye, kik e 
nyelvet másod forrásból számlázottnak állítják.

Nem akarjuk elvitatni, hogy e nyelvnek ne volna 
mád nyelvekhez hasonlósága,'de c hasonlóság csak a
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viszonyok különféle behatása folytan létesült: mint 
a népek gyakori érintkezése, kereskedés, vagy a nyelv 
ráeröszakolása idegen nyelvit népre, mi lehetetlen, 
hogy módosítást, rokonszavak kölcsönzését ne Idézze 
elő, kivált a népnyelvben.

Az örmény nyelv előnye a szóböség. Hogy mily 
gazdag az Örmény nyelv, könnyen meg győződhetni, 
ki Villottenak a múlt században kiadott szótárát for
gatja. Csodálkozni fog a szavak sokaságán, azonos 
értelmű változatosságán, úgy annyira, hogy mit a 
latin egy szóval fejez ki, ugyanazt az örmény kü
lönféle rokon szóval képes kifejezni, különösen nagy 
a száma a hi^-erkölcsi, szám és természettudományi 
műszavaknak, honnan következtetni lehet, miszerint 
a tudományok ez ágai egykor szorgalmas mivelőkre 
találtak Örményországban, de az ellenséges pusztítá
sok alatt nagy részt elvesztek.

Alig ismerünk nyelvet, mely szóalkotás,- müésv i 
összetétel,- ékes beszédmód, képletek, hasonlatok és 
a beszéd egyéb ékítményeivel annyira kitűnne, mint 
az örmény. —

Jellemzőé nyelvben az összetett szavak sokasága, 
ezeknek a tőszókból való könnyű alkotási módja, in
nen van, hogy a mit más nyelv körülírva, vagy nem 
egészen helyesen fejez ki, az örmény összetett szavai
val világosan kifejezheti.

Ezen előnyökhöz járulnak a történelmi világ- 
események , melyek nagyrészt Örményország, vagy 
szomszédságában folytak le, nincs ország és nép keleten
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mely régiség és ókori nevezetességek tekinteté
ben Örményországot felülmúlná. Látta Örményor
szág az elterjedt emberiség bölcsőjét, ő nyújtott pi
henő ágyat az éden sz. folyóinak. Látta a vízözön 
után feléledt világ hajnalpirját, s ő adott nyughelyei 
a hullámoktól sokáig hányatott Noé bárkájának. E 
föld ölelte magához először Krisztus keresztfáját. E 
volt színhelye a keleti és nyugati népek harczainak, 
mert mint hajdan Eris almája, ez ország is a világ
hódítók czéltáblája vala, perzsa, alan saracen, mon
gol, görög, romai itt vívtak, győztek, vagy hullottak 
el. A mely nép ily eseménydus múlttal dicsekszik, 
annak nyelvét s irodalmát ismerni, mindig érdemes a 
fáradságra.

Az örmény nyelvnek a változó viszonyok követ
keztében különféle sorsa volt. Kezdetben csak be
szélték, de nem volt írása egész az 5-ik századig, ek
kor kezdték írásban is használni.

Hogy Hajgtól Yalarsacesig csak a beszéd volt 
használatos, Vplarsaces korában élt Mar Ibassyr tu
dós bizonyítja; ő a levéltárakban kutatván örmény 
írásbeli emlékeket nem talált, de nem lehet feltenni, 
hogy ily hosszú idő és oly jeles uralkodók alatt semmi 
irásemlék ne hagyatott volna, mert akkor honnan 
merit hété Mar Ibas világtörténelmi forrásából az oly 
nevezetes örmény honi eseményeket. Hogy örmény írás
beli emlék nem maradt Valarsacig fenn, ennek a sok 
ellenség betörése, dúl ás, fel égetés volt az oka, erről 
tesz említést a történelem is, hogy Yalarság uraiko*

b
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dása kezdeten, midőn Örményországba jött, ott min
dent feldúlva talált, és azért Mar lbas más történé
szek emlékiratai közt találhatta fel az örmény nép 
kezdetleges állapotait feltüntető részleteket.

Valarsacestől kezdve, ki a tudományt kedvelte, 
az örmény szöveget majd syr, görög, perzsa betűkkel 
írták, mígnem az 5-ik században Meszrob az örmény 
betűket feltalálta. Valarsaces iskolákat állított, s az 
ö érdeme, bogy Mar-Ibas a nemzet östörténelmét le
írta. Mar-Ibas történelmének egy részét vette át a 
keresztény történész Khorene, úgyszintén Mar-Ibás 
említett könyvéből vannak átvéve a Kholtáni hösköl- 
temények, melyek a létező örmény múzsák első ter
mékei. Ezután jönnek Világosító sz. Gergely és Aga- 
thangelos, ez utóbbi örmény nyelven habár görög be
tűkkel irta az első maiglan fenlevő örmény történel
met. Nyelve ugyan választékos, de sok helyt ho
mályos.

A 4֊ik századtól az 5-ik Bizanfi Faust, az as- 
syr Zenob és mások, nem elégelték meg a tért mely- 
lyel hazájok kínálkozott, hanem Roma, Edessa, Bi- 
zancz, Athen irodalmi kincseit is magokévá tenni 
ohajták, mi végből a görög és romai jeles müveket 
átültették. E században születtek az örmény nyelv 
aranykorszakot alkotó egyházi s világi ivói. Ekkor 
kezdték használni az örmény betűk feltalálása követ
keztében, örmény szöveghez az uj betűket.

De a hellenisinus csak hamar oly hatalomra ju
tott. hogy az örmény szórendet is e szerint kezdék
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módosítani és Trak Dénes nyelvtana szerint szabá
lyozni az örmény nyelvet, azért gyakran fordul elő egyes 
müvekben majd a görögös majd az Örmény szórend, 
ekkor származtak e nyelvben is a görögös szavak, 
melyeket némelyek, mint ékes kifejezéseket használ
tak, mi által az előbbi tiszta nyelvet elkorcsositák.

E nyelvkorcsosodás leginkább a különféle népek : 
perzsák, törökök, görögök, saracenok gyakori betöré
sei következtében emelkedett túlsúlyra, idegen szavak
kal kezdék vegyíteni a beszédet, különféle beszéd
módok keletkeztek, a miből a sok vajúdás után mint 
fattyukinövés alakult a népnyelv. Azonban még ek
kor sem tűnt le végkép az ős nyelv tisztasága, mint 
Grlaji Nerszes nagyszerű költeményein látszik; ekkor 
már a nyelv ó és uj vagy népies örménynyelvre osz
tatott.

Habár az örmény irodalom drága kincseket mu
tat fel már az ó korból, mindazonáltal, ha e nép iro
dalmát összehasonlítjuk az idegén népek sokoldalú 
müveivel, azt szegénynek nevezhetjük, mert míg a 
latin és görög irodalmi müveket a költészet, lele
mény és önállóság jellemzik, s gyakorlati elmék szü
leményei, az örmény irodalmi termékek mint utánza
tok jelenkeznek, melyek természetesen sohasem szár
nyalják túl a mintakép vonásait, sőt mondhatom, hogy 

arab, perzsa nép is költészet dolgában elönynyej 
bír. Ennek okait könnyen feltalálhatjuk; voltak ki. 
rályaink mint Ninus ki büszkeségből minden előde 
emlékeit kiirtani akarván a legbecsesebb müveket

az
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megsemmisité, hogy a történelem e gyász vitéz ne
vével kezdődjék. Ilyen volt Meruzsán, ki a keresz
tény könyveket vallási fanatismusból elégetteté , — s 
a gyakori betörés mind meg annyi fontos körülmény 
az örmény emlékek gyászos hanyatlásáról, mert az 
ellenségeskedés alatt vajmi kevés idő maradt irodalmi 
munkásságra. Hozzájárult még az örmény nemzetnek 
az irodalomhoz való rész vétlensége, de nem képesség 
hiánya, mert a kik irodalommal is foglalkoztak nem 
részesültek pártfogásban, s így a tevékenységre nem 
nyertek lelkesedést, mint a görögöknél Herodot, ki
nek dicsőítése buzdította Thucydidest, Aeschylus 
iránti elismerések szülték Sophoclest Eurypidest; mert 
nem volt oly sok pártolója az örmény művelődésnek 
mint Veramschabuh, de tudományt megvető királyai 
sem voltak. Veramschabuh megértette, hogy mivelődés 
által lesz a nép hatalmassá, hogy a tudomány kincs, 
melyhez jutni kell, ennek forrásait megnyitandó is
kolákét állított, sőt a jelesebb ifjakat idegen földre 
kiildé, hogy e népek irodalmi gyöngyeit megismervén, 
átültessék.

Továbbá az üdv ige terjesztése Oszhroeni syr hit
térítőkkel vette kezdetét, de mivel az örmény nyelvet 
pem érték, saját nyelvük segélyével valamint az ala
pos tudomány, úgy a sz- ügy. terjesztésének is keve
set használtak ; de mihelyt a pártus vérből származott 
2-ik Tiridát a pogányságból keresztény hitre tért, az 
örmények apostola világosító sz. Gergely görög hitté
rítőket hívott be, kik magokkal kozák; a görög mi ve-
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lödést. Az örmény nép, különösön az egyháziak nagy 
buzgalommal hozzáfogtak e nyelv elsajátításához, 8 
ekkor keletkeztek a legjelesebb egyházi müvek, s 
így az irodalom jóllehet emelkedett, de mégis csak 
kizárólagos egyházi szempontból.

Említettük, hogy az örmény nyelv idegen nép 
betűit használta mind addig, míg az erény és tudo
mány fölkent bajnoka, Meszrob az írásjeleknek léteit 
nem adott. Érdekes tudni, mint keletkeztek az ör- 
ménybetük s innodor s mily változásokon mentek át.

A szó, mely az ember gondolatainak közlője, 
távollevő személy által néni érthető, nwrt a sebes 
idő szárnya a kiejtést magával röpíti, s a jelen nem 
levőre nézve hatástalan marad. Ezen segít a betű, mert 
ez eleveníti s teszi érthetővé a gondolatot, miért is 
az irodalom alkotása s emelésére nélkülözhetlen eszköz.

Az örmény történelem arról bizonyít, hogy e 
nemzet eredete s nyelvének létele után jóval későb
ben keletkezett az örmény betű, de mivel lehetetlen 
a társadalmi lét fennállása írás nélkül, tehát való
színű, hogy a többi idegen népek betűit használták, 
mely állítást igazolják őskori émlékeink.

Mint kelet népei, hasonlóképen az örmények is 
kezdetben ékiratokat használtak. Ivhorene a részre- 
hajlattan történetíró azt állítja, hogy Semirámis le
győzvén a szép Arait, s Örményországot elfoglalván, 
Van erőd falaira előttünk ismeretlen nyelven képírá
sokat vésetett, hasonlókép máshelyeken is állított ily 
feliratú emlékeket, melyek Semirámis győzelmeit di-



XXII

csöitik. Ezen írásokat kétségkívül azon kor népei 
ismerhették, mivel ellenesetben czéltévesztett munka 
lett volna.

A tudósok az ékiratok három nemét különböz
tetik meg:

1. az assyr-babiloni.
2. Achemenida vagy Méd perzsa.
3. Semiramis vagy a Yáni ékiratok fajait.
Ezek közül a Méd-perzsa ékiratokat ismerik

mint olvashatókat, az első és a harmadikféle ékira
tokat nagy változatossággal olvassák, mivel az olva
sás kulcsa igen eltérő. A jeles régiségbuvár Hints 
állítja, miszerint a Yáni ékiratok örmény nyelven 
vannak, mivel hangzók is találhatók benne, miből 
azon következtetést vonja a nevezett tudós, hogy az 
ind-europai nyelv családhoz tartozik az örmény nyelv, 
mert csak e nyelvtörzsben található a hangzók 
használata.

Az ékirat kora nem sokáig tartott, az örmények 
is, mint a többi népek felhagytak vele, s míg a déli 
népek, mint a zsidó, ehald, assyr, görög, arab, phi'rni- 
ci ti hetükkel éltek, az örmények mint a többi északi 
népek a zend betűket fogadták el. Ez írásmód fenn
állott sz. Meszrobig, — egyházi ügyekben leginkább a 
görög és ritkán az assyr betűket, a társadalmi és 
állami nyelvnél pedig a zend vagy perzsa betűket 
használták.

Be ezentúl mind egyre érezhetőbbé lön az ör
mény betűk használati szüksége. E betűk feltaláld
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sat mint fennebb is mondók, sz. Meszrobnak köszön
hetjük.

Halljuk a korabeli ivók érdekes elbeszélését: 
Vramscliabuh uralkodása idejében Izsák pátriárka 
titkára Meszrob felkérte Izsákot, miszerint tartana 
zsinatot az örmény betűk érdekében az ország tudó
saival. Sz.-Izsák Válarsapátban liivá össze az egy
ház gyűlést, hová az egybegyűltek kivánatára a tu
dományszerető király is megjelent. A király előadta 
hogy Abel nevű paptól arról értesült, miszerint Da
niel syr püspök kezeinél volnának meg az ókori ör
mény betűk. A gyűlés e czélból Várids nevű tudós 
föurat kiildé ki ajánló levelekkel, ez Mesopotamiában 
Abel papot is magához ve vén, ketten mentek Dániel
hez, ki megtanitá Őket a betűk kiejtése és összetűzé
sére. Mint a kiknek fáradságát jutalom koszoruzá, 
oly megelégülten tértek vissza Örményországba, be
mutatók a talált betűket és azok kimondását. De
a próba két év alatt sem vezetett czélhoz, mert a 
nyelv természetéhez nem lehetett idomítani, s így az 
iskolás gyermekekkel töltött két évi fáradság ered
ménytelen maradt. Most tehát Meszrob több társával 
együtt küldetett Dánielhez, de bár hosszasan időzött 
nála, most sem talált semmi újat; hogy azonban a 
huzamos idő ne legyen hiába, a jelesebb ifjakat két 
szakaszra osztá, s egyikkel az assyr, a második osz- 
tálylyal a görög tudomány kincseit ismerteié meg. 
Ezután Örményországba tért, hol mély aggály gyötré 
tudományszomjas keblét a sikertelen jövő miatt;
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eközben értesült, hogy Edessa városban létezik egy 
teremtőeszü férfi Pilátus, ki egyszersmind főnöke azon 
városnak s biztaták Meszrobot, hogy e leleményes 
egyén felvilágosításokat nyujtand. Örült Meszrob a 
jó tanácsnak, elment tehát Edessába. Pilatus mégis - 
merkede az örmény nyelv sajátságaival; azonban 
végtére Ö is mcgvallá, hogy Meszrob kívánaténak 
minden törekvése mellett sem képes eleget tenni, s 
elküldé tanítójához sz. Epifánhoz. Meszrob mind a 
városi elnök mind Babylas püspöktől ajánló levele
ket nyervén, Phüniciába ment, hol nagy fájdalmára 
értesült Epifán haláláról, mi aggályát újból neveié 
s már már lemondott a reményről, de mégis megki- 
sérletlenül egy alkalmat sem mulasztott el, felkereső 
tehát Samariában Epifán ritka tehetségű tanítványát 
Rutint, de óhajtása itt is hajótörést szenvedett. Midőn 
az emberi képességben minden reményét elveszte, a 
világosság Atyjához folyamodott s mint a korabeli 
írók megjegyzik az ég meghalgatá kérését; ugyanis 
álmában elragadtatva szemei előtt egy kővet látott, 
melyre a láthatatlan kéz betűket vésett, s Ugyan
azokat Meszrob szivébe is benyomd. Meszrob felébred
vén álmából még gondolatában szemlélheté a betűket, 
miket Rutinnak elmondott és leírta a mint maga előtt 
megjelenítve látta. Ez a betűk feltalálásának törté
nete. Most az a kérdés, váljon mind új találmányok é 
e betűk, vagy a régebben létezők tökélyesitményei? 
Kliorene ezt álltja: a feltalált betűk Ajp (A) decs 
(Eö) Jetii (E) Ini (1) Hjun. voltak összesen hét
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hangzó. Ezt bizonyítják Asolik és Vártán írók „Izsák 
pátriárka idejében az örmény írás állott az assyr 
Dániel 27. betűiből és Daroni Mezrobnak Isten 'által 
adott 7. hangzóból; Vártán azonban csak 22 mással
hangzóról tesz említést, miket Mezrob talált fel ; 
azonban az utódok mint használatra nem alkalmaso
kat elvetették és inkább a perzsa, görög és assyr 
betűket fogadták el.

De mivel e betűkkel a sz. írást lefordítani nem 
tudá, ezért Istenhez folyamodott Izsákkal együtt és 
Isten 14 betilt irt kezével számára“. Vártán hogy 
állításának valódiságát még hatályosabban bebizo
nyítsa, felhozza, hogy Leo király alatt bizonyosnak 
tartották, hogy az örmények a legrégibb időtől fogva 
bírtak eredeti örmény betűkkel; ugyanis Ciliciában 
még a pogány örmény királyság korából találtatott 
egy darabpénz örmény körirattal, azonban némely 
hetük Esdrásunknak (Mezrob) köszönhetők,“ ugyan
ezt erősítik Grorion, Pharbi Lázár, kik a Dánielféle 
betűket mint használaton kívülieket említik, melyeket 
a régiek lomtárba vetettek. Mezrob a feltalált betű
ket görög minta szerint rendszerbe fűzte.

Az örmény írók állításai mellett szólanak az 
idegen népek történészei is: t. i. hogy örmény betűk 
léteztek már Mezrob előtt is, de nem voltak haszná
latban. Caracalla romai császár korában élt Philos- 
trát író, ki megjegyzi, hogy Pomphiliában egy álla
tot fogtak, melynek nyakáról függő aranykarikán 
örmény betűkkel e szavak yalának bevésve: „Arza-

b*
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ces király Nisea Istennek u mi valószínűleg erdei 
faunas lehetett.

Világos tehát hogy az örmény hetük azok, mi
ket Mezrob Dániel püspök és bölcsész mellett felta
lált használaton kívül, s alkalmazott az örmény nyelv 
természetéhez. Tehát a költészet világába kell he
lyeznünk Iíhorene, Pharbi s más nemzeti írók véler 
ményét, kik mind a 34. betűt Mezrobnak tulajdonítják.

Az is helyes következtetésre vezet, hogy bár 
a régi időben voltak örmény betűk, de a használatra 
tökéletlenek lévén, Mezrob tökélyesité s görög idom 
szerint rendező. Mezrobnak rendkívüli látomása csak 
a hangzókat nyomá szivébe, míg a mássalhangzókat 
a régi alakok szolgáltatók; ebből láthatni azt is hogy 
csupán mássalhangzók használata a beszédben mily 
darabos kifejezéseknek lehetett közlője; nem csoda 
tehát ha a társadalmi élet színpadáról csakhamar 
letűntek, míg egy rendkívüli esemény: Mezrob uj 
írásjelei a következő századokban a feltámadás nap
ját rajok is felkelté. E betűk később szaporodtak 
és módosításokon mentek át, így keletkeztek a nagy, 
kis és folyóbetük; az első innodor az 5-ik századtól 
a 10-ikig volt használatban, és vasirásnak (jergatlia- 
kir) neveztetett, a vaspennától vagy a vasas tent ától, 
illetőleg a vaséleg használatától. A ÍO-ik századtól 
fogva a vasirás csak a kikezdéseknél vétetett igénybe, 
és elvesztvén a nagy betűk fel és alvánásaikat kis 
betűk származtak. Azonban a kis betűk olvasása 
nehéz lévén, hibás olvasásra szolgáltatott alkalmat;
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ez okból a 12-ik századból fogva elfogadták a folyó 
írást, mint olyant, mely a szemnek is kellemesebb, 
más részről pedig az olvasást könnyíti, mivel az ör
mény béták feltűnő hasonlósága egymáshoz különben 
is éber figyelmet követel. Ezen utóbbi írásmód van, 
mai napig használatban.

E vázlatos irodalmi szemle főbb vonásokban 
ekitünteti a hajdani örmények műveltségi képességét 
idomútatja a haladást, milyent kelet keresztény népe 
közt hasztalanul keresünk. E nép irodalma 5 szá
zaddal megelőzte a „korán“ hívők irodalmát, és a 
sokistentimádók közt is keresztény szempontból foly
tatta művelődési tevékenységét.

Történelmi müvem, habár az ifjúságnak van 
szánva, de ez ismertetésül szolgál azoknak is, kik a 
források készleteit kívánják; ezért némelykor eltértem 
a fennjelzett nézponttól anélkül, hogy mint hiszem — 
czéltevesztett lenne fáradságom.

A források, ha a kevésbé használt írókat elha 
gyom —· három müvet foglalnak:

1. Csámics Mihály örmény nyelven irt monumen
tális örmény történelmét. 3. kötet.

2. Issaverdens János „Armenia and the Armeni
ans“ 1874. Venice“ munkáját.

3. Khorene Mózes örmények történelmét Whiston 
testvérek latin fordításával.

A magyar irodalom világtörténelmi könyvei közt 
egy sincs, mely eddig az örmény nép múltjával fog
lalkozott volna, mert e nép történelmét a partusoké-
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val azonosítják, sőt a magyar nemzet őstörténelmére 
is világot vetvén 
nyozása a magyar nemzet számára hálás tért nyit; 
ezekből kifolyólag meg vagyok győződve, hogy tehet
ségem szerint egy nemes czél megoldása, a tudomá
nyos ismeret terjesztése lebegett szemem előtt; mennyi
ben feleltem meg a kitűzött czélnak, olvasóim jóakaró 
bírálata, s a kedvező fogadtatás fogja meg mutatni. 

Erzsébetváros Sylvester napján 1877.

örmény történelem tanulmá-az

A szerző.



i. Örményország földrajzi ismertetése.
A foldirók Örményország határait különböző 

időkben különféléké pen jelölték. Midőn hatalma tető
pontján állott, véghatárait környezték éjszakról a 
fekete tenger, Colchis vagy Iberia és az Albánok földje; 
keletről a káspi tenger és Perzsia; délről az Aszszi- 
rok tartománya, Mezopotámia, az Eufrát melletti tarto
mányok és Cilicia, nyugatról pedig Kis-Azsia; fekvése 
kiterjedt az éjszáki szélesség 32—44°֊ig és a keleti 
hosszúság 38—52"-ig. A benszülöttek e terjedelmes 
földet ősatyjoktól az örmény birodalom s királyság 
alapítója nevéről, Hajgról, Hájászdánnak nevezik, ki 
Jáfet unokájának fiavala; az idegen írók pedig hódító 
Arám királytól, Armeniának hívják. E tekintélyes 
birodalom Kr. után 387-ben a keletrómai császár 
Árkád ins éspeizsa király Il ik Sápor közt két részre 
osztatván, utóbbi Nagy-Ormónyország nevezete alatt 
a Kaukáz hegységtől Mezopotámiáig és az Eufrát 
folyamtól egész a káspi, tengerig eső részt nyerte, 
Kis-Örményorság pedig Arkádiusnak jutott; e tarto
mány egy keskeny földnyelv által függ össze Nagy- 
Armeniával, mely az Amánus vagy Antitaurus hegy
ségtől Trapézaid irányában a fekete tengerig nyúlik 
s úgy tűnik fel mint Kis-Azsia félszigete. Kiterjedését; 
e két tartománynak 150,000" mérföldre tehetni.
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Örményország magas bérezek által koszoruzott 
feiísik, vadregényes táj, melynek hegyei közül emlí
tést érdemelnek: Taurus, Antitaurus, Gordi és a 
17,000' magas Örök hóval fedett Ararat, hol a sz. 
írás szavai szérint, az özönvíz hullámaitól hányatott 
Noé bárkája nyughelyre talált; e hegyet az örmény 
történetírók Amászíáról, Hájg dédunokájáról közönsé
gesen Mászisznak nevezik; ezen hegy csúcsa 1840-ben 
történt vulkáni kitörés alkalmával lezuhanván, az 
iszonyú hógörgeteg maga alá temetó a hegy lábánál 
épült kies Argurri helységet, hol a hagyomány szerint 
Noé szőlőt ültete.

Armenia tenger feletti magasága a 6000 lábat 
meghaladja, ez okból idegen ország folyóját nem fo
gadja be, de jelentékeny számút bocsát ki; ezek közül 
említést érdemelnek: 1) a csendes folyású Eufrát. 
2) A rohamos Tigris, (nevét valószínűleg gyors folyá
sától vette; ugyanis perzsa nyelven tigris, nyilat jelent) 
két ágban ered, a Taurus hegység alatt 26 mérioldnyi 
utat tesz, s végül az Eufráttal egyesülvén Sát-el-arab 
név alatt beomlik a perzsa öbölbe. E két folyam 
évenként mint Egyiptom Nílusa kiszokott áradni mely 
nagyon termékenyítő; a Tigris azonban ez 'áldásdus 
tulajdonsága helyett nem ritkán romboló árjaival 
özönli el a tájat s azt csaknem beláthattam széles zajgó 
tengerré változtatja. 3) Eraszk, vagy Araxes, Mózes 
szerint Gihon, mely a káspi tengerbe szakad. 4) Fizon, 
vagy Fázisz, ez medrében aranyport hord, beomlik 
a fekete tengerbe; a történetírók állítása szerint ezek 
voltak a paradicsom folyók 5) A hatalmas perzsa 
király nevét viselő Cyrus, most Kur folyó, mely a 
káspi tengerbe ömlik.

Nevezetesebb tavak: Vántó, vagy Peznuni 
tenger 80 mértföldnyi területű az Ararát alatt 4 tekin
télyes szigettel; e szigetek egyikén egy ezredéves
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kolostor all, hol a „Catholicos“ vagy is a keleti szer
tartás úa к főpapja székel, tájéka ritka természeti bája· 
miatt annyira megtetszett Semiramisn'ak, hogy Semi- 
ramocerta várost építtető pompás királyi nyári palo
tájával, melynek nagyszerű romjai még most is lát
szanak. — A Ván tó sós vizében tömérdek áj ok 
tenyészik. E tó közelében győzte le a honalkotó Hájg 
az óriás Beit vagy is a jeles vadász Nimródot, diám 
dédunokáját Kr. u. mintegy 2000 évvel. Szeván, vagy 
Gelám, honnét a tartomány is nevét vette. A kék 
tükrü és rendkívül sós ízű Gab ódán, vagy Tirana tó.

Habár a természet ez országot magas hegylán- 
czolattal látta el, s ezért kiváltképen az éjszaki része
ken 9 hónapon át találhatni havat és jéghártyás 
vizeket: mindazonáltal általánosan tekintve mesés 
terniékenvségü. A házi állatok közül a sz. és világi 
Íróktól egyaránt magasztalt örményországi lóvak és 
öszvérek a legnevezetesebbek. Ez állítás valódisága 
mellett tanúskodik Strabo, midőn állítja: hogy az 
örmények évenként 20,000 lovat tartoztak a perzsa 
udvar számára adni. A vad állatok sorából n.egem- 
litendők: a párducz, hiéna, tigris, skorpió, havasi zerge. 
A növényországból kitünőbb terményei: a gabona, 
rizs, szőlő, szilva, a sajátságos barack, gránátalma 
és egyéb déli gyümölcsök. Az ásványország szintén 
dúsan van képviselve: olom, réz, vas, földi olaj, süt 
Ararát tartományban gazdag arany, ezüst és más 
fémbányák találtatnak; e főid némely helyeken 
kétszeri termékenységgel is megjutalmazza a föld- 
mives szorgalmát; a hegyek oldalai pedig kövér lege
lőket nyújtanak az év különböző szakaiban költözködő 
nomád, népek nyájainak.

Örményországtól délre fekszik Cilicia. E tarto
mány majdnem három századon keresztül az örmény 
királyság székhelye volt. E tartományt Kis-Asziá-
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tói a Taurus hegység választja el, más részeit szintén 
hegyek környezik, csupán csak a déli részét mossák 
a középtenger hullámai.

A hajdankori Örményország uralma alatt állott 
egykor Izauria, Cilicia, Mezopotámia, az Eufrát mel
letti, és Pontus tartomány, az Albánok és Iberek földje 
mintegy 22 millió lakossal, jelenleg az egész világon 
elterjedt örmények száma alig haladja meg a 4 milliót.

Armeniát a földirók közönségesen 15 tartományra 
osztják, ezek ismét megyék és járásokra oszlanak. 
A tartományok nevei következők. Magas - örmény- 
ország, Dájk, Kukárk, Udi, Negyedik-Armenia, Duru- 
peran, Ararát, Yászburágán, Sziunia , Ardzák, Páj- 
dágárán, Adznik, Mokk, (lordjaik és Perzsa-Armenia 
189 megyei székvárossal. Kis-Örményország magában 
foglalá a görög uralam alatt, álló első, második és 
harmadik Armeniát. Nagy - Örményországnak imént 
említett felosztása Hájg és az Arszacida uralkodó 
ház korszaka alatt mintegy 3000 évig fenállott; 
azonban 428-ban Kr. u. az Arszacida ház megszűné
sével e messze kiterjedt országot majd a perzsák, 
azután a görögök, arabok, törökök és tatárok foglal
ván el, — satrapiákra vagyis kormányzók által igaz
gatott. kerületekre osztók fel.

Örményország mai felosztása nagyban külön
bözik a régitől. A törökök bírják a hajdani Magas- 
Armeniát, Dur operán, Mokk, Grordjáik, Adznik, Negye- 
dik-Armeniát, valamint Dájk és Kukárk tartományokat. 
Ezen terjedelmes birtok 6 kerületi kormányzó által 
igazgattatok. A török hatalom alatt álló jelentékenyebb 
örmény városok: Erzerum, egykor Theodosiopolis, 
Akhálczik név alatt is előfordul a történelemben, fek
szik jelenleg a Cselder kerületben. Török - Örmény- 
országnak fennevezett fővárosa magas körfallal és 
jeles erőddel vau ellátva; e város környékén gyakran
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a tűzhányó hegyek roppant károkat szoktak okozni. 
Karsz, Bajazid, e két várost az oroszok e század első 
felében foglalták el, de az újabb harczi események 
következtében ismét a törökök birtokába visszakerült. 
Ván, hajdan Semiramocerta, Semiramis babiloni ural
kodó nevéről és Diárbekir egykor Tigranocerta.

Az oroszok, kik a múlt századtól kezdve több
ször szerencsével harczoltak a törökök és perzsák 
ellen, ez utóbbiaktól foglalták el a Kur és Araxes 
folyamok közt elterülő részeket. Nevezetesebb városok: 
Eri ván, Orosz-Armenia fővárosa. Ecsmiádzin, a nem 
egyesült örmény patriarcha székhelye. Nachicseván 
(első kiszállás) e helyen szállott ki először Noé ősa
tyánk a bárkából, és ugyanitt mutatják sírját is. Az- 
dábád, Sáki-Sirván, Sámákhi, Berde, virágzó kereskedő 
városok.

A győzelmes orosz fegyverek meghódítván az 
Araráttól délre fekvő részeket, Vászburágán egy részét 
és azon tartományrészt, mely a Kur és Araxes folya
moktól a káspi tengerig húzódik: jelenleg a 
perzsák főnhatósága alatt csak azon részek állanak, 
melyek egyfelől a török birtok, másfelől Kurdisztán 
hegysége és Urmia tó közt foglaltatnak. E birtok a 
perzsa kényelem miatt elhanyagolt állapotban van.

О Armeniának jelentékenyebb városai, melyek 
máig is fenállanak, vagy legalább romjaik tanúskod
nak ősi nagyságukról, ezek: Theodosiopolis, most 
Erzerum. A bagratidák régi székvárosa Ani, mely az 
idegen népek előtt sokáig Eris almája s azért foly
tonos pusztításoknak ez éltáblája volt. E hatalmas 
város, mint az ország szive működött az örmény nép 
jólléte emelésén, de nem ritkán okozta annak teljes 
leigáztatását is, 1319-ben pedig iszonyú földrengés kö> 
vetkeztében romba dűlt; hajdani nagyságáról mér
földekre terjedő romjai tesznek tanúságot. Ani,
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mely egykor — Bellovák Vincze állítása szerint ֊— 
1001 templommal, százezer házzal s egy milliót meg
haladó gazdag néppel dicsekedett ; most az utazó 
csodálva bámulja a roppant királyi palotának, a város 
magas kőrfalának porban heverő maradványait; azon
ban mintegy 10 márvány temploma máig is meglehe
tős épségben nyúlik ég féle. Válársápát, ennek rom
jain áll az ecsmiádzini hires zárda. Yán, hasonnevű 
tó mellett, erős várral; Urha, vagy Edessa, Abgár 
király székvárosa, végre Medzpin, Nizibis egykor 
hatalmas királyi városok.

Az örmények minden időben mint hírneves kal
márok említhetnek, kik keleti árnczikkeikkel, külö
nösen szarvasmarhák és ló vakkal jelentékeny keres
kedést űznek, mely czélból ellátogatnak a távol- 
fekvő világrészekbe is; Europa országaiba, Indiába, 
Egyiptomba, Ázsia és Afrika különböző kereskedelmi 
pontjaira. Vannak köztük földmivelők, ékszerészek, 
iszőnyegkészitők; a miveltebb osztályból jeles orvosok, 
tisztviselők, katonai törzstisztek, nagykövetek, a kül
ügyi hivataloknál tolmácsok, bankárok, művészek s. t. b.

Az örmények jellemükre alázatosak szelídek, 
tevékenyek és békeszeretők, tudományos mi velő (lésre 
Ázsia minden népei közül a legfogékonyabbak, házi- 
életők és vendégszeretetükről szép tanúságot tesz՛ a 
jeles görög iró és hadvezér Xenophon, midőn így szól 
Anabasisában: az örmény falusi házak föld alatt vau
nak építve, melyekbe szűk ajtón, lépcsőzeten kell 
leszállani, az épület egyik mellék osztályában vannak 
elhelyezve a szarvasmarhák, juhok, kecskék, ló vak és 
egyéb házi állatok. A barmokat takarmánynyal táp
lálják, gabona, árpa, és vetemény bőségben található, 
a bor és sör nyílt kannákban tartatik a fal mellett 
-sorban elhelyezve, a kannákhoz pedig nádból készült 
szívók vannak alkalmazva, hogy kik szomjaznak,
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azok ihasganaka a frissítőkből. Volt ott mindenféle, 
kőzháztartáshoz megkíván tató edény, eszköz s élelmi 
szer, ó bor, különféle illatos kenőcs, mandula-olaj s 
egyéb fűszer. A falvakba szállásolt katonák vígan 
lakmároztak, és őt is (Xenopliont), ki a harczfiakat 
szállásaikon meglátogatta előbb gazdagon megvendé
gelek bárány, gödölye, sertés, borjú sült és rozs vagy 
buzakenyérrel, és csak atuán bocsátották el.

Miként Ázsia népeinek nagy része, úgy az ör
mények is az első időkben Anusáván koráig, — ki 
Abrahám kortársa vala, — bálványimádók voltak. Leg
kiválóbban tisztelték a hős Váhágent; e nemzeti isten 
.egy eszmény volt a görögök Herkulessével; mint 
istennőt imádták Anahidot, vagyis a görögök Diánáját 
kinek tisteletére tiszta aranyból szobrokat emeltek 
templomaik-és házaikban. Idegen népektől kölcsön
zött isteneik közül nagy tiszteletben tartották a perzsa 
Aramázdot, vagy a görögök Jupiterjét, úgy szintén 
Asdhig istennőt, mely a görög Vénussal azonos.

Ճ kereszténység hajnala sz. Tádé apostoli műkö
dése folytán már 305-ben kezdett pirkadni az cdessai 
örmények és nagylelkű királyuk Abgár szivében, de 
koronáját a „kereszténység“ isteni müvének csak a 
negyedik század elején világosító sz. Gergely tette
tek Fájdalom! hogy ez általános megtérés után nem
sokára ismét többen elváltak az igaz keresztény kö
zönségből. Vannak ugyanis nem egyesült, vagy keleti 
hitű keresztények, kiknek feje az „ecsmiadzini catho
licus“ azaz; prímás, ennek főnkösége, állatt állanak: 
Aghtamárban, a Ván tó egyik szigeten, még a X-ik 
századból keletkezett, — és a ΧΙΠ-ik századból Sie
ben alapított főegyházi székek: úgyszintén a jeruszá- 
lemi és konstantinápolyi egyházfőnökök.

A romai katholikasok száma nem haladja meg 
a 200,000-et. Ezek részint a libánoni „catholicos“,
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részint a konstantinápolyi primas - patriarcha alatt 
állanak.

Művelődési intézetek: u. m. fő- és altanodák, 
népiskolák vannak Konstantinápoly, Smyrna, Armás, 
Tiflis, Moskova, Velence, Paris, Bécs és máshelyeken ; 
azonban benső Ármeniában a népnevelés ügye szánandó 
kezdetleges állapotban teng, alig mondhatni, hogy az 
olvasás és Íráson kívül magasabb tudomány 
észlelhető, s ez részint annak tulajdonítható, hogy 
jól rendezett iskoláik nincsenek; részint, hogy a 
polgáriasait központoktól távol esnek.

os haladás



Első korszak.
A Háj g uralkodó ház.

2. Az örmények eredete. Hájg lázadása s Bel 
elleni szerencsés harcza, Hájg jelleme.

Valamint a kisded kor eseményei homályos alak
ban tűnnek fel a felnőtt egyén szellemi világa előtt: 
úgy az örmény nép eredetéről is homályos képeket, 
adatokat találunk a történetíróknál, melyek gyakran 
keleti mesés képzetekkel vannak átszőve. Mindazon
által kétségtelen, hogy e nép a föld egyik legősibb 
lakója, mert a sz. írás tudósítása szerint az örmény- 
országi bérezek csúcsán feneldett meg az istenfélő 
Noé bárkája, itt lépett a szárazra, hogy hála áldozatot 
mutaszon be a Mindenhatónak megmentett rokonaival 
együtt, s innét vészi eredetét az örmény nép is. De 
halljuk e nép egyik legnevezetesebb történetíróját 
Korene Mózest. „Miután Noé maradékai annyira el
szaporodtak, hogy a föld, melyen le voltak telepedve, 
elegendő tért nem nyújthatott megélhetésőkre; Hájg 
ősatya vezérlete alatt, ki Jafetnek, Noé fiának déd
unokája volt, — Senaar mezejére kivándoroltak, s ott 
büszkeségükben oly tornyot akartak építeni, melynek 
csúcsa égig érjen; azonban Isten e kevély népet nem 
engedé ez élj áh oz jutni, miért annyira megzavarta nyel
vüket, hogy egymást meg nem értvén elszéledtek 
a földön.“
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A Senaar mezején egybegytilt torony építők közt 
volt bizonyos „Bel" óriás termetű kitűnő vadász, ki 
a többi társaknál hatalmasabb lévén, majd erőszakos
sága, majd rábeszéllése folytán lassanként hatalma 
alá hóditá a népeket; s igy ő lett az első, ki az 
emberek fölött kezdett uralkodni s azokat alattvalói 
engedelmességre szoritni. ürszáglását Babilonban 
kezdé meg.

Ezen féktelen uralomvágyát midőn Hájg észre
vette, nem akart a kegyetlen és istentelen Beinek 
engedelmeskedni; azért összehiván gyermekeit s uno
káit, számra nézve mintegy, 300-at, szolgáival együtt 
visszatért Senaar mezejéről Örményországba elhagyott 
atyafiaihoz, kik a rég eltávozott vitéz főnököt elő
zékenységgel fogadták. Itt társaival együtt az ős 
nyelvet ismét megtanulván, a tartománynak, hol lete
lepedett, Hárk (atyák) nevet adott, melynek fő és 
székvárosává Hájgásen-t (Hájgtól épült) tévé, a ben- 
lakok pedig igazságos és bőles kormányának örömest 
liódolának 2107-ben.

Bel midőn meghallotta, hogy a pártütő Hájg 
Babilon tájékáról Örményországba honfitársaihoz 
tért, azonnal követeket küldött hozza, hogy térjen 
vissza s ismerje el hatalmát, főnökségét, mert külön
ben egész népével együtt kiirtja a told sziliéről, de 
Hájg határozottan visszautasitá a kevély Bel igaz
ságtalan követelését, s igy a követek megszégye
nülve tértek űrökhöz; ki a nem várt válasz miatt 
szerfölött felindulván, villámgyorsasággal nagy serget 
gyüjte és Hájg ellen indult; Hájg sem maradt tét
lenül, hanem összehiván gyermekeit, unokáit s más 
hü embereit, az igy egybegyüjtött népet Ván tó partja 
mellet csatarendbe állitá s lelkes szavaival csekély 
számú híveit győzelemre bátoritá.

Bel saját erejében bízván, határtalan nagyra-
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vágyással eltelve, kevés fegyveres csapat kíséretében 
kiakarta Hájg csatarendjét kémlelni; de anyilazásban 
kitünően jártas Hájg ez alkalmat felhasználván, meg
kezdő a támadást és oly hősiesen harczolt, hogy Bel 
megrémültén sietett vissza táborába hogy híveit se
gítségére szólítsa, mely alatt Hájg űzőbe vette s oly 
erővel találta mérges nyilával, hogy gazdag pánczél- 
lal Övezett mellén az keresztül hatolván, hátán kisza
ladt, s így az óriás termetű Beit földre teilte, mit 
látván az ellenfél, megtörve futott vissza hazájába.

Hájg az ellenfélt is becsülni tudta, bebalzsamoz- 
íatá hulláját s egy magas hegy ormán temetteté el. 
A csatahely nevét Kerezmánk, vagy síroknak nevező el.

Ezekből láthatók Hájg jellemének nemes voná
sai; lionszeretete: hogy midőn a kalandor Bel ellene 
indult nagy sereggel, Hájg honfiai szabadságáért kész 
volt inkább vérét ontani, mintsem egy ily erőszakos 
bitorlónak foglya lenni;' eszélyessége és vitézsége 
kitűnik abból, hogy oly kevés néppel nagyszámú 
ellenseget tönkretett; alázatos és nem hódításra vágyó 
szelleme kitetszik Bel legyőzése alkalmával, kinek 
birodalmával nagyíthatta volna saját országát, de 
ellenkezőleg midőn ellenségét megsemmisítő mint ki jót 
cselekedett hazája érdekében, örömmel és megelége
déssel tért vissza, Kétségtelen, hogy a nemes lelkü
letű Hájg belsejéhez hasonló szép volt az ö külseje 
is, miről Korene tanúságot tesz, megjegyzését a syr 
Mar-Ibas irataiból merítvén: „ezen Hájg szép arczú, 
magas és izmos testű, göndör hajú, kék szemű vitéz 
volt, s a korabeli hősök közül egyike a legvitézebbek
nek. u Nem csoda tehát, ha az örmények e derék férfin 
érdemeit méltánylandók, hogy neve örökre fenmarad- 
jon, magukat Hájgoknak, Hájg fiainak, szeretik nevez
tetni. Hájg ősatya fia volt ΐ horgomnak, ennek atyja
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Gomer, s ennek pedig a szent iratokból ismeretes Jáfet, 
kitől az örmények eredetüket veszik.

Hájg ellenétől megszabadulván, a béke időt arra 
használta fel, hogy népének, mint egy jó atya, üdvös 
rendeléseket adott, számos és fényes építkezés által 
országát csinosította. Hájg hosszú életet élt, s a mily 
békeszerető volt, ép oly csendesen múlt ki a nép 
kimondhatlan fájdalmára, birodalmát Armenág fiának 
hagyván 2027-ben.

Hájg uralkodása idejében halt meg Noé, életének 
950-ik évében; nemsokára követte őt a halandóságban 
neje, Noemzára. Noé, a hagyomány szerént, Nebád he
gyen, — Noemzára pedig ezen hegynek közelében, me
lyet Májrántnak, vagyis az „anya ott“ hívnak, temetettek 
el; miből világos, hogy Noé ősatyánk rokonaival együtt 
a vízözön pusztítása 2után Ararat tővében települt le.

3. Hájg utódai Arám királyig.
Armenágról, ki Babylonban született, a történe

lem nagyon keveset szól, csak azt említi fel: hogy 
birodalmát terjeszteni és benépesíteni akarván, ezok- 
ból édes testvéreit Cliort, Mánávázt és Pázt Hárk 
tartományba telepítő, ő pedig Örményország éjszaki 
része felé tartott, hol egy kies, forrásdús hegy köze
lében lakhelyet szemelt ki s azon részt Arákáz tar
tománynak saját nevéről elnevezé. Chor, Mánáváz és 
Fáz fivérek pedig kevés idő alatt megszaporodtak, 
s honfitársaik közt 
származtak a hős 
Páznuniak, kiktől a Van tó környéke Páznuának 
neveztetett; Armenágnak sok nővére is volt, mit már 
eléggé bizonyít az, hogy az év tizenkét hava Arme
nág nővéreinek nevét viseli. Armenág 46 évi ural
kodása /után jobb létre szenderült, a nemzet kormányát 
fiának Arámáisznak hagyván.

nagygyá lettek, — e testvérektől 
Chorchoruniak, Mánáváziak és
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Armenágot az uralkodásban fia Arámáisz követte, 
kiről hasonlókép a történelemben kevés érdekes ma
radt főn; annyit tudunk róla, hogy a Gihon partja 
mellé, faragott, kövekből épült szép várost emelt s 
azt nevéről Armávir-nek nevezteté el 1976-ben. E 
város nemsokára királyi székhely lett addig, míg a 
Hájg uralkodó ház fenállott. Arámáisz 40 évi uralko
dása után jobblétre szenderült. Mondják, hogy Arámá- 
isznak számos gyermeke lévén, ezek, közül Sára oly 
kielégithetlen étvágyú volt, hogy Arámáisz neki adá 
birtokul az Araxes folyam mentében elterjedő igen 
gazdag termékenységi! földet, hogy éljen kénye 
kedve szerint s elégíthesse ki mohó étvágyát. Sára 
el is foglalta e helyet és birtokán Sirág nevű várost 
épitteté. A telhetetlen Sára étvágya egész Korene 
Mózes koráig közmondásként szerepelt a hasonló nagy 
étvágyú emberekre nézve : „ha a te gyomrod a Sáráé, 
a mi ,termésünk nem a Sirágé.“

Arámáisz után következett kis fia Amászia, ki
nek nevéről az Arárát hegyet közönségesen Maszisz- 
nak nevezik a belföldi írók. Derék fiai atyjoknak 
nagy segélyt nyújtottak a birodalom rendezése terhes 
munkájánál; ugyanis több várost építettek, mi által 
az országot lakhatóbbá és díszesebbé tevék. Amásziát 
38 évi uralkodása után vitéz és szép külsejű fia Ge
hirn követte, ki Szeván vagy Gelám tó közelében 
csinos várost épített. Az ő nevét hirdeté a nagysága 
miatt nevezetes Gelám tó, Gelárkuni város és az egész 
megye. 50 évi uralkodása után fia Hárma lett utóda, 
ki nagyszerüHíőrfallal és egyéb diszepülétckkel éke- 
sité Armávir városát. Az ő korában Örményország 
egyike lett a főid legszebb országainak, nem csoda 
tehát, ha a dicsőség érzetétől elragadott örmény nép 
a bálványazók sorába állott s isteni tisztelettel kezdé 
illetni a teremtményeket, megfeledkezett a földi jólét
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ölében az egy igaz Istenről, kit azelőtt oly bőn tudott 
imádni, Hárma 31 évig uralkodott, és fiának Arául* 
nak hagyá a kormány gyeplőjét 1827 Kr, e,

4. Arám uralkodása.
t Mivel a hosszú idő alatt Hájg vitézségének em

lékei eltűntek, s nem volt oly erős kar, mely féken 
tarthassa a szomszéd ellenséges népet, tehát.;Hárma 
utóéveiben számos hódító ellenség támadt Örmény* 
országra, s annak egyes tartományait hatalmába 
kerité, szükség volt azért oly bátor férfiúra, milyen 
Hájg,vala, ki az ellenséget megfélelemlitse; ily vitéz 
vaiaArám, ki atyja székét elfoglalván, mindjárt arra 
törekedett, hogy a veszélyes ellent Örményországból 
kiűzze; ezért gyorsan hadat gyűjtött s a sereg élére 
állván, mint oroszlán rohant a tobzódó ellenségre, s 
azt nemcsak birodalmából kiüzé, hanem tovább üldöz
vén nagy részét megsemmisítette s országukat el
foglalta.

A leghatalmasabb ellenség Mikár, a Módok 
királya volt,, ki elbizakodott lévén, Hárma országlása 
utóéveiben Örményországba rontott, s azt elfoglal
ván, adófizetővé tette s így a betegeskedő Hárma 
árnyék királysága alatt, majdnem két évig mint ke
gyetlen zsarnok dühöngött ,a meghódított népen.

Hárma halála után Arám következett atyja 
helyébe, ki 50,000 válogatott nyilassal még hajnal
hasadta előtt csapott a mámorban szendergő Mikár 
táborára, kik álmukból felriadva részint eszeveszett 
futásnak eredve lekaszaboltattak, részint Mikárral 
együtt fogságba kerültek. Mikárt Armávir városba 
szallitá s az akkori barbár szokás szerint a város 
magas tornyába bezáratván, dárdával, homlokán ke
resztül, falhoz szegezhető, intésül, hogy ellenség ne
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tnei'je..többé pusztítani birodalmát, — és mikép Nikár 
tett Örményországgal hasonlólag most ő is hatal
mába kerité Mediát s adófizetésre kény szeri té.

Arámnak másik ellensége volt Pársám, Babilónia 
királya, ki 40,000 gyalog s 5000 lovas katonával 
Örményországba törvén, r Nikárhoz hasonlólag akart 
zsákmányolni; de erről Arám előre értesittetvén sergét 
azonnal egybegyüjté s hirtelen meglepte a berohanó- 
kat, kik megrémülvén a véletlen támadástól fegyvereik 
és hadi szerekeit oda hagyva, rendetlen futásiban ke
restek menedéket, ez alkalommal ölte meg Arám a 
baby lőni Pársámot, kinek fejére hatalmas dárdájával 
oly erős csapást ginért, hogy legott lováról élettelenül 
terült a földre. Arám ezután Pársám tartományait 
elfoglalván, Örményországhoz csatolá. E vitéz tette 
volt Arámnak második diadala.

Arám fényes győzelmeinek hire a szomszéd nem
zetek szivében félelmet gerjesztett, s mindegyik ere
jéhez mérten szervezkedni kezdett. Értésére esvén 
pedig ,a eappodociaiak Peápusz nevű fejedelmének, 
hogy Arám 40,000 sereggel Cappadocia közelében 
táboroz; nehogy országába üssön, egész hadi erejével 
ellen ement; de Arám öt nagy vereségei vissza nyomta 
a földközi tenger egyik szigetébe, ekkor foglalta el 
Cappadociát s jó barátját Móságot tévé a tartomány 
kormányzójává, melléje adott 10,000 katonát s az 
örmény nyelv behozatalát rendelte el. Mivel pedig 
e tartomány Nagy-Örményországon kívül feküdt, Kis- 
Örmény-országnak nevezé, máskép a foglalás rendje 
szerint első, második és harmadik Armeniának. Az 
örmény nyelv terjedése végett számos örmény gyar
matot telepetett e meghódított részekbe.

Mőság a rábízott tartomány rendezése, -— és 
szépítésére sokat működött, ő épitteté a nevét viselő 
Mőság nevű csinos várost, s azt a tartomány köz-



ontjáva emelé; később e várost Julius Caesar romai 
ad vezér megnagyitotta s Caesareanak nevezte el. —

Arám miután ellenségeitől megszabadult, orszá
gának belügyeihez fogott, észszerű törvényeket hozott 
s népét békésen kormányozta, miáltal oly jólét kezde 
az országban virágzani, hogy hire más népek közt 
is elterjedvén az örményeket jó., királyuk nevéről 
Arámiaknak, Armeneknek, vagy Örményeknek neve
zők. Nem áll tehát Strabo azon állítása, hogy az ar
gonauta hadmenet egyik vezére Armenos neve után 
hivatnának Armeneknek, ki — állítás szerint — a 
hadjárat alkalmával e vidékre jővén ott állandóan 
megtelepedett.

Arám uralkodása alatt történt, hogy az assyrok 
királya Ninus olvasván elődeinek nevezetes tetteit, 
hasonló kívánt lenni vitéz őseihez, sőt még tovább 
ment; azt akaró, hogy csak az ő neve emlittessék 
a világon, e szándéka elérése végett minden vitéz 
előde történelmét elégetteté s több tartományt 
hatalmába kerített: ezek közt az ó kor gazdag or
szágát Egyiptomot is; de midőn Indiába vezette volna 
hadsergét, keményen megveretve visszatért, s így 
terve meghiúsult. Azonban féktelen göge nem 
hagyta nyugton, leginkább bántotta őt az, hogyHájg 
volt ősei legyőzője, kinek népe nagy és hatalmas; 
miért is minden törekvését az örmények leigázására 
fordította, de egy véletlen eset — az assyr táborban 
kiütött lázadás — megsemmisítő tervét, kibékült Arám
mal s beléegyezett, hogy rettenthetlen ellenfele királyi 
koronát hordozzon.

Korene Arámról szólván, ezeket jegyzi meg Mar - 
Ibas előadása után: „népéért és hazájáért élni, halni 
kész és fáradhatlan uralkodó, ki életét is kész volt 
feládozni mintsem honfitársáit idegen járom alatt 
nyögni hagyni; kevés szóval sokat mond ez érdemdús
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uralkodó felől, mert Arám Valóban nem tűrt ellensé
get földjén s azért neve az örmények előtt halhatat
lan és tisztelt volt. Birodalmát üdvös rendeletek, 
törvények által minta állammá alakitá. Ezen érdemein 
kívül jeles tulajdonaihoz tartozott még: rendes, mér
tékletes életmód, hadi tudomány, képesség akaratát 
érvényesítői, hódítások által magát elragadtatni soha
sem engedte; szóval bőlcseséggeí megáldott uralkodó 
volt. Hadi tudománya kitetszik abból, hogy a bar ez 
mezején mindig győzött, és pedig oly ellenségekkel 
szemben, kik ama kornak hires hősei közé tartoztak, 
mint Parsam, kit —- Korene szerint, — az assyrok 
huzamos ideig imádtak hősiessége miatt.

Arám hódító szelleme nem volt olyan, mint más 
világhódítóké, kik jogtalanul ütöttek be idegen tarto
mányokba csak, azért, hogy telhetetlen vágyukat kie
légíthessék. Arám csak azok tartományait foglalá 
el, kik az ő birodalmát igaztalanúl akarták elragadni 
tőle, azért ha elleneit legyőzte, megelégedett azok 
földjével, s nem indult tovább hódítani. Ily szép tulaj
donokkal volt felékesitve e nagy férfi, ki 58, évi ural
kodása után csendesen kimúlt, országát Arai nevű 
fiára hagyván. —

5. Árai harcza Semiramissal. Semiramis tettei.
Arai atyja után következvén, a még életben levó 

Ninus ugyanazon tiszteletben részeltető, mi {yenben 
atyja volt. Öt szépségéért közönségesen szép Arainak 
nevezték el. Uralkodása kezdetén birodalmát szépíteni 
akarván pompás épületeket emelt, s azért nevéről 
Armávir város környéke és Mászisz hegye, Ararát- 
nak mondaték, hogy a miként Ararat hegye a föld 
legkiválóbb és legnevezetesebb pontja: úgy Arai is az 
emberek sorában legszebb és legdíszesebb lény.

2
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Az assyrok királya „Ninus halála után neje 
Semiramis lépett a trónra. 0 volt az első nő, ki mint 
király szerepelt s egyszersmind a leghősibb nő. Semi
ramis hallván Arai ritka szépségét neje óhajtott lenni, 
kit hogy könnyen részére csábíthasson, megigéré, 
hogy megosztja vele az assyrok feletti uralkodást, de 
Arai észrevéve Semiramis gonosz tervét, visszautasitá 
ajánlatát, s készebbnek nyilatkozott harcban halni 
meg, mint erényeit koczkára tenni. Hasztalan igye
kezett a buja Semiramis ajándékok által magához 
édesgetni és követei által rábeszéltetni, -terve mindig 
sikertelen maradt. Végre a fölötti szégyenében, hogy 
az erkölcsös Arai visszautasitá, féktelen haragra 
gyűlt, s haddal támadta meg, az Ararat mezején. 
Semiramisnak azonban dühét az Árai iránti szerelem 
elzsibbasztá,,miért is a harez kezdete előtt megparan
csold, hogy Árait senki se merészelje megölni, hanem 
élve fogják el я hozzák elébe; de Arai a harc füzé
ben nyíl által halálosan megsebesittetvén, elesett, 
mely kétségkívül nagyobb győzelem volt, mint 
Semiramis aljas kívánságának, hódolni. Semiramis 
midőn meghalló, hogy a szép Árai elesett, szerfelett 
fájlalta őt, mert rút szándékát nem teljesitheté. 
Tisztátalan szenvedélyétől, elvakultan, minden áron 
hatalmába akarta karitni Árait, fölkér esteié tehát az 
elesett hulláját és megparancsolta varázslóinak, hogy 
titkos mesterségeik által hozzák életre. Az örmény 
sereg a mint megtudta, hogy szeretett királya a 
csatatérén fekszik, boszúvágytól lihegve, Semiramis 
tejére halált kiáltva, újult erővel kezdtek harczolni, de 
Semiramis cselhez folyamodott, s emberei közül egy 
Araihoz hasonló férfit saját hadi ruházatába és királyi 
fegyverzetébe öltöztetvén, az ablakon a zajongó had
seregnek kiniutaíá s az. örmény seregben azt hirdető, 
hogy Arait az istenek megcsókolván feltámasztották.,
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mit hogy annál bizonyosabban elhitethessen, pogány 
szokásként bálvány isteneinek lakmározás és leirhat- 
lan zaj közt halaaclozatot mutatott be. Semiramis a 
hullát mély verembe vetteté, hogy az örmények többé 
föl se leljék. A hadseregben azonban viszály támadt 
s késztető, hogy a harezczal fölhagyjon. Ekkor ment 
be először Semiramis Örményországba 1743 Kr. e.

Habár a történelem e szép erkölcsű királyról 
ily keveset jegyzett fel, nincs kétség, hogy az 6 
erénye nagyobb, mint ha az egész földnek királya 
lett volna, különösen oly korban, midőn minden koro
nás fő az érzékiségnek hódolt. Arai, 26 évig uralkodott, 
kit szerencsétlen kimúlta után Kartusz nevű fia követett 
a trónon.

..Mint Korene megjegyzi: az első nyarat Semirá- 
mis Örményországban tőlté s ekkor látá, mily gyö
nyörű ott a természet, érzé az üde lég tisztaságát s 
jótékony hatását, látá a hely kellemes о irányait, a 
folyók és források bőségét s kristály tisztaságát, miért 
is eltökélte, hogy ott nyári lakot épitend; mely czélra 
Agthámár tenger, vagyis a Yán tó mellékét szemelte 
ki s ott várost építtetett, mely nevéről Semirámocerta, 
vagyis „Semiramis —- építette“ városnak hivatott, — 
melynek most Ván a neve. E város építésénél 22,000 
munkás és 600 építész dolgozott, mely nemsokára 
díszes kertek, aranyos oszlopok és feliratokkal éke- 
sittetett fel.

Semirámis ezen építkezései alkalmával tulajdon 
székvárosáról Baby Ionról sem feledkezett meg, s hogy 
ott nagyszerű királyi lakot építhessen, az örményor
szági hegységből hordatott köveket. Siciliai Diodor 
egy roppant nagyságú kőről tesz említést, mely 150 láb 
magas, 24 láb széles gúla volt, az Eufraton hajon szál
líttatta BabyIonba. Az örmény bajok alakját pedig 
ekép írja le Hero dot: „a Babylonba evező örmény hajók

2*
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fakéregből valók és kerék alakúak, melyeket a barom* 
tenyésztő örmények bőrrel vonnak be, csak a kegyes 
haióorr és a hátsó kinyúló rész hiányzik, ezeken szok
tak vitetni mindazon czikkek, miket kereskedés végett 
Babylonba szállítanak, ily hajókkal vitető Semiramis 
is a roppant gúlát rendeltetése helyére.

Arai halála után Semiramis ennek fiát, a 20 éves 
Kártuszt tévé utódául, s a szép erényü atya emlékére 
Arainak nevezé.

Semiramis az egész nyarat rendesen örmény- 
országi palotájában tölté, s ilyenkor otthon a hatal
mas mágus Zoroastert, ha^yá helytartónak. De Semira
mis fiai nem tűrhetvén anyjok feslett életmódját, minden 
alkalommal őt a gyermeki szeretet hangján intették, 
s midőn ez nem használt, kemény szavakkal dorgál
ták, de ez is sikertelen lévén elhatározták magok
ban, hogy kiirtják családjokból, de a szemes nő ezt 
észrevévén megelőzte őket, s a kis Niniász kivételével 
összes gyermekeit kivégeztette.

Ez irtozatos tett nem maradt boszulatlanúl, mert 
Niniász felnövekedvén, hogy testvére halálát anyja 
vérével kiengesztelje, Zoroászterrel egyesült és Semi
ramis ellen harezra..kelt. Semirámis, hogy a veszély
ben magán segítsen Örményországba futott és Kártuszt 
segítségére szó lit á; de a csata szerencsétlenül ütött 
ki, mert mindketten a csatatérén maradtak, Semirá
mis 62, Kártusz pedig 18 évi uralkodás után. Ugyan
ezen háborúban Kártusz fia a 14 éves Anusáván 
is fogságba került és Babylonba vitetett, igy Örmény- 
ország kevés ideig Niniász vaspálczája alatt állott.

A trónüresség Anusáván felnőttéig tartott, kit 
udvarnakai közbenjárása segített a trónra s jgy kez
detben mint adófizető hübérnők kormányozta Örmény- 
ország egy részét. De végre eszélyessége által az
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ország többi részeit is hatalmába keritó és önállólag 
uralkodott felette. Népei boldogitásáu sokat fáradott, 
hosszas, mintegy 63 évi kormányzása után gyermek
telenül halt el.

E, derék uralkodóról Korene csak ezeket jegyzi 
fel: „Árai meghalt Semirámmal együtt, Anusávánt 
hagyván maga után, ki eszélyes volt tetteiben és 
szavaiban.“ Eltekintve Korene eme dicséreté-1 öl, Anu
sáván okossága kitetszik műveleteiből; mert míg ő 
kormányzá nagy birodalmát, addig vér nem folyt az 
ország érdekében, s mikép a fennebbi szavakból ki
vehető, csakis szeretetteljes módora és szelídsége által 
nyerte el a főhatalmat. ,

Mondják: midőn Anusáván született, atyja Öt 
Armávir közelében elterjedő platán-erdő bálvány iste
neinek ajánlotta, melyet még Armen ág ültetett e város 
körül, innen, Anusáván Szósz vagy Szósza no vernek 
(platánnak ajánlott) neveztetek. Azt képzelte ugyan
is a nép, hogy, az istenek ezen erdőben laknak, 
kiknek többször véres emberi áldozatokkal is hódoltak, 
s kit ezen erdőségnek szenteltek, közönségesen szep
lőtlennek, szentnek tartották. 1685 Kr. e.

6. Báredtöl egész Nagy-Tigránlg.
Mivel Anusáván családjából utód nem maradt, 

kire az ország kormánya örökösödés utján szállott 
volna, ez okból Hájg fiainak írás törzséből kellett 
uralkodót választamok, ki kitartó, erélyes s tehetsé
gekkel felruházott uralkodóként igazgathassa az 
örmény népet: miéit már Anusáván idejében vitézsége 
és bölcsesége által híressé vált Báred nevűt a Hájg 
nemzetségéből emelték a királyi székbe. 50 évi ural
kodása idejéből csak annyit tudunk, hogy többször 
szerencsésen harczolt ellenségei ellen. Tőle kezdve
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egész első Bár η jrig semmi nevezetest nem jegyeztek 
fel a történészek, mert a Béredtől kezdődő uralkodók, 
inkább.. csak fejedelmek; mivel soha sem bírhatták 
egész Örményországot, s így önálló uralomra sem 
juthattak, míg Bárujr nem emelkedett fel a kormány 
polczára; ő nyitotta meg újéi ig a királyok díszes sorát.

Nem lesz azonban fölösleges ismerni e fejedel
meket kormányzásuk időrendje szerint.

Báred után Arpág következett, ki 40 évig vezette 
a föhatálmát; öt követte Záván, ennek korában alapit- 
tatott Athen és Spárta. 37 évi kormányzása után jött, 
első Párnág, kinek idejében élt Sesostris, ama hatal
mas mondaszeríí egyptomi király, ki mintán Szerecsen- 
országot meghódította, Ázsiába tört s ennek nagy 
részét: a scythákat, indusokat és Parimig uralma alatt 
az örményeket is leigázta; de e rabiga nem sokáig 
tartott, mert a vitéz Parnág lassanként ismét függ.et- 
lenité magát. Kormányzott 53 évig. Titánná követ
kezett Szúr, ez, mint neve mutatja — mindig éles kard 
volt ellenségei szemében. 45 évi uralkodása után kö
vetkezett: Haván ág, ki 30évig, Vászdág, ki 22 évig 
viselte a fejedelmi czimet Ezek után jött Hájgág ez 
Amyntast, az assyr fejedelmet többször keményen 
megverte, de Amyntas fia Belog az atyján ejtett vere
ségeket kamatostól visszafizette; ugyanis hogy biro
dalmát az örmény iga alól felszabadítsa, Hájgágot 
megtámadta és ennek sergét annyira megrettente, 
hogy rendetlen futásnak eredve, fejedelmét is a vér
mezőn halva hagyta. hivalkodott, 18 évig. Utánna 
első Amp ág, 14 évig; Arnág, 17 évig; első Sávárs, 
0 évig;. Norájr, 24 évig; Vöszdáin, 14 évig; Gár, 4 évig; 
Kórág, 18 évig; Hránd, 25 évig; Enczág, 15 évig; 
Kechóg, 30 évig; és ugyanennyi ideig Hóra. Ezen 
fejedelmek működéseiről nagyon keveset tudunk, úgy 
látszik hogy közülük egyik sem emelkedett a törté-
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nelmi események azon magaslatára, mely figyelemre 
méltó lenne. Említést érdemel Hóra utódja Zármájr, 
kinek testi erejét, Gergely „a mester“ rettenetesnek 
nevezi, ki előtt a legbátrabb vitézek is inegíelemlettek; 
kalandorszerű betöréseivel roppant pusztításokat vitt 
végbe a szomszéd népek földén, mi által az idegen 
népeket már neve hallatára is rémület fogta el. Z irmájr 
idejében dúlt a 10 évig tartó trójai háború. Priámus, 
trójai király értesülvén Zármájr rendkívüli erejéről, 
segítségére szólitá, ki el is ment, de Önmaga vesztére; 
mert midőn látta, hogy a mir midőn ok seregétől csellel 
körülvett Rektort, Akhilles hatalmas csapással földre 
terité, Zármájr oly féktelen ingerültségbe jött hogy 
ő is megtámadta Akhillest, azonban a bős dárdája 
halálos csapása alatt ő is élettelenül rogyott össze 
12 évi kormányzása után

Ez időtől kezdve mintegy két évig elkeseredett 
viszály uralkodott, melynek véget vetni csak 2-ik Sá- 
vársnak sikerült; e bátor férfi, hol szép szerével, hol 
kényszerrel térité józan útra a meghasonlott örménye
ket; kormányzása 4.3-ik évében elhalálozván, követ
kezett első Berds, kinek első gondja volt katonáit hadi 
mi veletek re oktatni. Ily begyakorlott sereggel s ügyes 
vezéri tapintatával országát jelentékenyen nagyobbit- 
ván , nagy hírre emelkedett, 35 évi kormányzása után 
jött Arpun, ki 27 évig, 2-ik Berds pedig 40 évig igaz
gatta az országot, harczias vitézségének nem egy 
emlékét hagyván hátra; utánna következett a hosszú, 
életű Pázug, ki 50 évig bírta a к or m ány p á 1 ez át. Hojf 
kit Gergely „a mester“ méltóságos tekintetűnek nevez. 
43 évi kormánylat a. után utódja lett Húszig, ki 31 évig; 
2-ik Ampág, 27 évig vezette az örmények ügyeit.

A leleményes Gájbák, nagyszámú ellenségein 
rendesen cselfogásaival diadalmaskodott. 45 évi ország- 
lását több hősi tettével tette emlékezetessé. Utárnia
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következett első Phárnávász, kit 33 évi kormányzása 
után 2-ik Párnág váltott fel; ez Szárdánápálhoz hason
ló tunya férfi lévén, munkátlan életét a szomszéd népek 
önhasznukra forditák s alatta az asszyrok még Ör
ményországból is jelentékeny részt foglaltak el; 40 évi 
nyomorult kormányzása után jött a bátorszivü Zkájorti, 
ki mihelyt a kormány élére jutott, minden tehetségét 
oda fordító, hogy az assyrok által elfoglalt örmény 
tartományokat visszaszerezhesse, mire hadi szeren
cséje segédkezet is nyújtott neki; de sajnos, hogy a 
vitéz elődöknek e méltó sarjadéka csak két évig vezette 
a kormány ügyeit.

Zkájorti halála után, a bölcs és hős Bárujr vette 
át az országot. Ennek idejében Media fővezére Arbá- 
ces, látván az assyrok eípuhult királyának tizárdá- 
nápálnak koronára méltatlan voltát, eltökélte, hogy 
a tunya uralkodót méltóságától megfosztja, mely ter
vét, hogy annál könnyebben kivihesse és pártját meg
erősíthesse, mindenekelőtt maga részére igyekezett 
megnyerni a babyloniai királyt Nabonassárt és Bárujr 
örmény fejedelmet, mindkettőnek azon fényes ígéretet 
tevén, hogy, ha Szárdánápált legyőzik, kit ágyasai 
még oly esztelenségre is rábírtak, hogy női ruhát hor
dozzon, Nábonássárt a legdrágább királyi koronával 
ékesitendi fel Baby Ionban, Bárujrt pedig egész Örmény- 
ország királyává teendi. Ez okból egyesült erővel 
Arbáces vezérlete alatt a gondatlan assyr királyra 
ütöttek, és midőn ez félelmében Ni ni ve városába be
zárkózott a szabadulásra minden reményét elvesztvén, 
kincseivel és számos nejeivel együtt önmagát is tűz 
által felemészteté. Ily gyászos vége lett az 5 századig 
fenállott assyr uralomnak. A fényes győzelem után 
Arbáces lett Assyria királya, és mint megígérő koronát 
és királyi pálezát küldött a vitéz Bárujvnak, kit egy 
öröm ünnep alkalmával nagy pompával király lyá кого-
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ή ázott s igy az 1000 éves fejedelmi kormány lat után 
most már koronás király tilt Örményórszág trónján.

Bárujr királyi székét csakúgy hitte biztosított
nak, ha népei irányában atyai kegyét érezteti; ez 
okból az emberszeretet nem egy. remek példájával 
találkozunk az ő uralkodása ideje alatt; különösen 
kegyes szívre, vendégszerető kebelre mutat e vérfa
gyasztó esemény: Bárujr kormán vlata alatt az assy- 
rok királya Szancherib Jeruzsálemet megtámadta 
és ostromolni kezdte, de a sz. írás szerint, Isten an
gyala egy éjjel Szancherib seregéből 185-ezer embert 
elpusztítván, gyalázattal tért vissza székvárosába Nini- 
vébe. Mivel pedig e szörnyű esetet a király magának 
megfejteni nem tudta, azt egyenesen Mesroch bálvány
isten haragjának tulájdonitá; hogy tehát e bálványt 
kiengesztelhesse, két fiát Adrámeleket és Szánnász árt 
a lelketlen istennek feláldozni szándékozók, azonban 
a vakbuzgó fejedelem véres tervét megelőzték a tem
plomban ugyanekkor megjelent fiai, s atyjukat a szá
mokra készített áldozat-oltár előtt felkonczolták, ekkor, 
hogy a veszély elől menekülhessenek, Örményországba 
futottak, hol Bárujr meglepő vendégszeretettel fogadta 
őket s ott állandóan megtelepedtek. Adrámelektől 
szármáztak a ritka erejti Ardzruniak, vagy Kenuniak ; 
Scann ászártól pedig a hazaszerető Szánász un, vagy 
rövidebben a Szászun család ivadékai. Bárujr 48 évi 
uralkodása alatt a személy és vagyonbiztonság érde
kében szigorú rendeleteket adott ki, miáltal a közrend, 
mely eddig többször megzavartatott, egyesek kalandor 
vágyai által, most helyre állott; méltán gzomorkodba- 
tolt tehát a nép, midőn derék, bölcs királyát elvesztő. 
Az ő idejében alapittatott Hóm a városa.

Bárujr halála után a történelem fonala annyira 
mégszakad, hogy Ivorene a következő uralkodóknak 
csak neveit sorolja elő, mivel ezek tettei Nagy-Tigrán
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müveihez képest, ki utánnok következett, egészen ho
mályba vesznek el; mindazáltal igen szép világot 
vetnek az ekkori királyok uralkodására Korene eme 
szavai: „szerettem volna, ha ekkor jő vala a Meg
váltó e világra, hogy megváltson, s ezen időben szü
letnem, hogy a királyok látásában gyönyörködjem“, 
mely szavakból önként érthetni azon boldog időket, 
mikor az ember vágyva vágyik élni.

Bárujr uralkodásáé a következő királyok váltot
ták fel: a tüzesszemtt Hrácsa, 21 évig, 2-ik Parna- 
vász, 13 évig; Bádsujds, 35 évig; Gora ág, 8 évig; 
Phávosz, 12 évig; ezek után következett 2-ik Hájgág, 
kiről a történelem beszéli, hogy Nábukodonozorral 
szövetkezvén, Jeruzsálemet bevette s a zsidókat Ne- 
bukadnezár király fogságba vitte Babylonba. Hájgág 
a gazdag zsákmányból nem kívánt egyebet, mint a 
zsidóknál kiváló tekintélyű Pakaradi Sempádot, kit a 
babyloni király egész családjával neki átengedett, 
Hájgág pedig nagy örömmel, és diadallal vitte Ör
ményországba és letelepité. E család adta Örmény- 
országnak a hős Pákárádokat s később a Pakraduni 
királyi házat, 
országát fiára 
4 évi kormányzása után minden nevezetesebb esemény 
nélkül fej ezé be.

7. Nagy Tigrán uralkodása és harczal.
Tigrán, Jervánt fia, a Hájg uralkodó háznak 

dísze, az Örményeknek fényesül aga, minden örmény 
király közt a leghősibb és legn vezetesb vala, n m- 
cmk ve ténthetleii vitézségénél, hanem szellemi nemes 
tulajdonainál fogva méltán megérdemlette, hogy 
„Nagy“-пак nevezze őt minden nép és kor. Korene 
is a llájg házból származott uialkudok közül Tigrán

Hájgág mindössze 36 évig uralkodván, 
2-ik Jervántra hagyá, ki rövid életét
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életeseményeivel foglalkozik tüzetesen, ez által kimu
tat]" a, hogy e nagy férfin történelmi nagyságát mi is 
részletesebben adjuk elő.

Koréne átalános vonásokban jellemzi Tigrán hő
siességét, a nélkül hogy előszámlálná, kiket győzött 
lé s mi módon harczolt. De halljuk megjegyzéseit: 
„minden háborúban vezér és vitéz katona volt, ő né
pünket nagygyá tette, az idegen rabigában szenve
dőket fogságukból kiszabadította és az adófizetést 
eltörölte. Benne a férfi bátorság, gyöngédséggel egye
sült, úgy, hogy habár rettegtek tőle, de szép modora 
szeretetne és tiszteletre tudta indítani a legveszedel
mesebb ellenséget is.u A jeles történetíró eme szavai
ból következtetjük, hogy vitézségét több nép érezte, 
kiválólag a módok, kiket legyőzvén adófizetővé tett, 
s így Örményország hatalmát megalapitá.

Uralkodása kezdetén a hadsereg újjászervezése 
által szerzett halhatatlan érdemeket: ugyan is a gya
logság mellé, dárdával ésvéittel felszerelt lovasságot 
állított, katonái számát jelentékenyen inegszaporitotta, 
s azokat a hadi műveletekre nagy ügyességei begya
koroltató. Miután hadi intézményei czélszerüen fej
lesztve voltak, gondját a bel ügyek rendezésére fordító; 
a társadalmi élet viszonyait: jelesen az igazságszol
gáltatást, ruhák, él Imi szerek árát törvények által 
meghatározta, s a tiszteséges ruházatot kiváló elő
szeretettel pártolta. Tigrán koráról, írja Xenophon: 
„az örmény gyermekek gazdag hosszú öltönyt viseltek, 
Armenia királya gyöngy és drágakövekkel kirakott 
főéket, a főnemesek szintén gazdagon hímzett övét 
hordoztak, a katonák nyaklánczot és értékes karne- 
reczeket, a nők pedig arany és más drága kövekkel 
ékített ruhát viseltek.

Cyrus perzsa király hallván Tigrán hős tetteit 
az örménynép jó hírét, szövetséget kívánt kötniés
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vele, viszont Tigrán is szívesen felajánld karját Cyrus 
támogatására. E szövetség létrejöttét féltékeny szem
mel nézte a méd király Asztiáges, ki Cyrussat ellen
séges lábon állott, s benne azon alapos gyanút ébresz
tette fel, hogy Tigrán és Cyrus egyesülten majd 
ellene fognak harczolni.

Midőn e félelem gyötörné keblét, egy éjjel jelen
tőségteljes álmot látott, melytől annyira megijedt, 
hogy még azon éjjel egybehivatá az összes álomfejtő- 
ket, kiknek álmát így beszélé el: „egy hóval födött, 
magas hegy csúcs ín a szülés fájdalmai közt vajúdott 
egy nő s 3 hőst szült; az első oroszlánra ülvén, nyugat 
felé futott, a másik párduczon éjszak felé nyargalt, a 
3-ik sárkányon birodalmába vágtatott. Az álom- 
fejtők és tanácsnokok hallván, azt tanácsolák, hogy a 
szomszéd népek közül azonnal serget gyüjtsen és jól 
felkészülten Cyrust és Tigránt támadja meg. De 
Asztiáges ismervén Tigrán vitéz tetteit, nem látta 
czélszerünek vele harczba bocsátkozni, azért cselről 
gondolkozott, mely abból állót, hogy a hatalmas Tigránt 
megölesse s azután Cyrust haddal támadja meg. Ez 
okból megkérte nőül a ragyogó szépségű Tigránuhit, 
Tigrán bugát, s midőn megnyerő, azon törte fejét, 
hogy Tigránuhit tervének eszközévé tehesse! Kijelenté 
tehát egy bizalmas perczben szive gonosz szándékát 
és azt állitá, mintha Tigrán irigy szemekkel nézné 
hatalmát és birodalma nagyságát; azért szövetkezett 
Cyrussal, hogy először őt fosszák meg királyi széke 
s életétől, azután Tigránuhinak vessenek véget. Ha 
tehát azt akarja neje, hogy életben maradjon szükség, 
hogy fivérét ki végeztesse, melyhez ha segédkezet nyúj
tani vonakodik, clüzendi magától.

De a nemtelen szándék nem rémitette el a bölcs 
királynét, sőt inkább arra bírta, hogy most hasonló
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cselszövényt fonjon Asztiáges ellen. Elpalástolta tehát 
szándékát, félvén, ha férje valami ellenkezőt sejtene rá 
nézve rósz következmények hárulhatnának, miért is 
már az első alkalommal nemcsak teljes beleegyezését 
adta, hanem még ő is ingerelte; de midőn észrevevé 
hogy a gonosz terv keresztülvitelének ideje közel 
van, egy titkos kém által fivérének tudtál adá férje 
kegyetlen tervét. Asztiáges tehát követei által ro
koni látogatására hivá meg Tigránt; de ő már előbb 
értesülvén a terveit ravaszságról, vissza kőidé a kö
veteket azon izenettel, hogy elfog menni Mediába, de 
nem mint jóbarát, vagy rokon, nem mint látogató 
vendég, hanem mint gáládul megsértett ellenség, és 
rögtön Cyrussal is tudata ezt. Tigrán tehát szer- 
feletti gyorsasággal Cappadocia-, Georgiából és az 
Albánok tartományából nagy serget gyüjtvén, Media 
határán termett, hol 5 hónapig várakozott Tigránuhi 
és Cyrus után. Miután az előbbi elillant és fivére 
táborába megérkezett, leirhatlan volt a testvéri szeretet 
kifejezése; e közben a várva várt Cyrus is nagy ha
dával megérkezett s az ütközet mindkét részről a leg- 
nagyobb elkeseredéssel tört ki, melynek hevében a két 
ellenfél egymással találkozván, Tigrán oly erővel döfte 
dárdáját Asztiáges szivébe, hogy azzal együtt belső 
i észét is kihúzta.

Tigrán tovább folytatta vérengző harczát a mó
dokkal és sokat lemészárolt közülük; a kik életben 
maradtak, azok részint hazájokba futottak, részint 
mintegy 10,0()0-et rab szíjra fűzvén Örményországba 
hurczoltatta. Ezen győzelem csak is Tigránnak tulaj
donítandó, mivel, amint Korene megjegyzi: „vitéz 
vitéz néppel találkozván, az ütközet mindaddig elin
tézetlenül maradt, míg Tigrán Asztiágest hatalmas 
vágásával le nem téri tó. A gondviselés nem engedte, 
hogy a szeplőtlen jellem az aljas ármánynak áldozata
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legyen; hanem, hogy az elvetemült önmagának ássa 
meg érdemlett sírját.

Tigrán e győzelem után többször viszonozta 
Cyrus iránt törhetlen barátságát, segélyt nyújtott neki, 
Babylon elleni hadjáratban egyesült erővel bevették a 
világ hirü Babylont, s igy győztesen tértek vissza 
hazájukba; s végre nem mulasztá el Tigránuhi bugá
nak háláját és szeretedét is gazdagon viszonozni, nevére 
a gazdag Tigránooerta (Diarbekir) várost építtető és 
neki ajándékozta, hogy élte fogytáig bírja. Cyrus 
halála után 5 év múlva, a h í szövetségestárs Tigrán 
is kimúlt 45 évi konnánylata után, 3 fiat hagyván 
hátra: Páp-ot, Diránt és a herculeserejü Váliágent.

Habár Mar-Abbás, a ninivei könyvtárból szedett 
adataival azt bizonyítja, hogy Cyrus Tigránnal min
dig barátságos vi z myban és szövetségben élt, mind- 
azáltal vannak történetírók, különöseit Xenophon és 
Herodot, kik az ellenkezőt állítják: ugyanis, Összeté
vesztvén a királyokat és eseményeket, azt mondják : 
hogy Cyrustól Tigrán elpártolván, Armenia királyát 
nejével együtt magával vitte fogságba; egyersmunl 
szép jellemvonásokat közölnek a magasztos érzelm i 
férj és nő fogsága idejéből. Egy alkalommal kérdó 
Cyrus, Tigran nejétől: mit ítél Tigrán cselekedetéről? 
Záruld királyné mivel tudta, hogy férjének a pártütés
ben semmi része sincs, feleié: „ha helyesnek találod 
férjem cselekedetét, akkor kövesd, ellenkező esetben ke
rüld.“ Máskor Cyrus, kinek érzékeny szíve hajlandó volt 
a jótettek gyakorlatára, azt kérd ezé Tigrántól: „mit 
adna nejének fogságból! kiváltásáért?“ mire Tigrán 
nemes lélekkel ezt felelte: „ha országa övé volna, nem
csak országát, hanem még életét is kész volna fel
áldozni, csak hogy nejét rabságából kiszabadíthassa. 
E szókra átölelé a jó szivíí Cyrus Tigránt, és gaz
dagon megajándékozva mindkettőt szabadon boesátá.
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Nagy örömmel tértek vissza hazájokba, az ártatlanul 
szenvedők. Egy udvari vendégség alkalmával szóba 
kerülvén Cyrus fényes háztartása, midőn némelyek 
Cyrus szépségét, mások kegyességét és bölcseségét 
dicsérnék, kérdé Tigrán nejétől: „hát neked hogyan 
tetszett Cyrus?“ „Valósággal nem tudom mit szóljak 
felőle, mert egész fogságom ideje alatt nem volt ked
vem oly hiúságokkal törődni, ugyannyira hogy a 
király arczát sem tekintettem meg.“ „Hát kire néztél?“ 
kérdezé Tigrán. „Arra ki azt mondta, hogy az én 
megszabadulásomért kész minden vagyonát feláldozni.“ 
E szavakra a könny örömgyöngyei csillogtak a hü 
házaspár szemeiben.

Ezen adatokat csak Tigrán király dicséretes 
jelleme érdekében véltük czélszeríínek közölni, mivel 
más történetírók mint fennebb is bizonyítottuk, épen 
ellenkezőleg szólnak. Korene ezeket mondja a dicső 
férfiúról: „A kik az ő idejében éltek, irigyelni valók 
és az utódok előtt óhajtandó lesz mind ő, mind kora.“ 
Ezek után leírja. Örmény ország akkori boldog sorsát: 
hogy mily gazdag volt ez ország, hadászati lag men
nyire előhaladt, és hogy az igazság és béke napja 
mennyire fénylett, ezen állapotot a történetíró egész 
költői elragadtatással így festi le: „békés és épületes 
volt az ő országlása, mindent mézzel és olajjal táp
lálván, kinek tökéletességeit dalba fűzve, meg éneklik; 
hogy testi kívánságait mérséklő, bölcs férfin, jeles 
szónok, minden erénynyel — mi egy királynak csak 
dísze lehet — fől ’kesitett uralkodó volt“. Krrcne ezen 
magasztaló szavai valódiságában annál kevésbé kétel
kedhetünk, mivel azokat idegen írók is megerősítik, 
csak azt fájlaljuk, hogy ily derék, elmés, szabadság- 
kedvelő , nagylelkű.. királynak jótékony uralkodását 
45 évig élvezhette Örményország, kinek szép emléke 
a hálás utódok szivében örökké élni fog.
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8. Váhágen és utódai, A Hájg uralkodóház vége.
Tigrán három fia közül Váhágen jóllehet leg

fiatalabb, de mindenik közül leghősiesbnek és az 
uralkodásra legalkalmasabbnak találtatván, királynak 
választatott. Vitézségét mind az örmények, mind a 
georgiaiak hős dalokkal dicsőítették egész Korene 
koráig, ki a nép ajkáról ellesvén, egyet mást följegy
zett: „tőle ég és főid remeg, ő maga a tenger habja, 
láng a hajzata, tűz a szakálla, két szeme a menny 
nap s holdja“, ő beszéli, hogy a georgiaiak szobrot 
állítván számára Isten gyanánt imádták, mint a görö
gök Herculest. Ennek ivadékai Vachuniknak nevez
tettek és Váhágen táltos papjai osztályát képezték. 
27 évi uralkodása után a történelem ismét hiányos 
lesz, mert a következő 6 uralkodóról semmitsem szól, 
csak azoknak neveit sorolja,elő; mintAráván, ki 18,
— Nersze 35, — Záré 14,—Arm ók 9, — P éj к ám 14,
— és Ván 20 évig uralkodott. Ez utóbbi Semiramo- 
certát újra alakítván nevéről Vánnak nevezi cl 352K. e.

Ván után hős fia Valié következett, ki az ellen
ségek megfékezésében kiváló erélyt fejtett ki, kik az 
előbbeni gyenge krályok idejében annyira elhatalma
sodtak, hogy Örményország uralmát is már már kö
zökre kerítették... Ezen viszonyok közt érte Persiát 
és nemsokára Örményországot is a macedoni hős 
Nagy-Sándor legyözhetlen hada; Vahe40,000 gyalog 
s 7 ezer lovast küldött Darius perzsa király segítségére, 
de serege teljesen megsemmisittetett; ezután a mace
doni király egyenesen Örményországnak tartott ; Vahe 
minthogy serge a folytonos haragokban jelentékeny 
számmal kevesbedett, mindenfelől gyorsan katonákét 
gyüjte és Sándor ellen indult, de a véres harczban ő 
maga is megöletett, serege pedig szét veretett; ezután
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Sándor ellentállás nélkül elfoglalá egész Örmény- 
országot 327 Kr. e.

Imé igy ért véget az utolsó király Váhe 26 évi 
uralkodásával a Hájg királyi ház, mely 1800 évig 
adott Örményországnak jeles uralkodókat. Ezután 
mintegy 200 évig részint a seleucidák által rendelt 
idegen eredetű, részint örmény helytartók kormá
nyozták Örményországot.

Ezen kormányzók közül nevezetes Artuárt, 
előbb Sziunia tartománynak később egész Örményor
szágnak helytartója, ki könnyes szemekkel nézte ha
zája pusztulását, míg végre a cappadociak tanácsára 
elpártolt a Macedón uralomtól s a kegyetlen Neo- 
ptolomaeust elűzte. Midőn Perdikkás meghalld, ezt a 
régi cappadociai fejedelem Aritheus helyébe Eumenest 
tévén, Artuárt ellen küldé; de a bajnok örmény kor
mányzót nem volt könnyű legyőzni, miért is Eumenes 
Artuárttal békére lépett, melynek alapján mint egész 
Örményországnak fejedelme, évenkéntiedét fizetni tar
tozott hűbérül, Neoptolomaeus pedig Örményországba 
vissza térhetett, de ezen adófizetés csak addig tartott 
mig Perdikkás élt. A jóleikü Artuárt megtudván 
hogy Eumenes macedón! király meghalt, fegyveres 
erővel tört Cappadociáb'a és a Macedóniából küldött 
kormányzót Amyntast elűzvén Aritheust előbbi király
ságába visszahelyezte. Hálából Aritheus mind a had- 
serget, mind a derék Artuártot gazdagon megajándé
kozta, ki nemsokára meghalt kormányzásának 33-ik 
évében.

Másik nevezetes kormányzója az Örményeknek 
Ardáváz, ki a seleueidáktól elpártolván, függetlenül 
kezdet uralkodni; de midőn Antiokus nagy sereggel öt 
megtámadná, Ardáváz félt ellene szállni, miért is gaz
dag ajándékokkal és azon ígérettel, hogy évenként adót

3



Bzetend, törekedett Antiokust kiengesztelni. Ardáváz 
ВО vi kormánylata után .meghalt 212 Kr. e.

Ardáváz halála után Örményország helytartójává 
Antiokus, ArdasiaSz főurat tévé; ennek kormány» 
zása idejében Antipáz Örményországba menekült, 
kinek tanácsára pártot ütött a Seleucida uralom ellen 
és Ardas at városát székhelyévé tevén, függetlenül 
kezdett kormányozni. A.pártütésről értesülvén Antio* 
kus Epifanes, rögtön Örményországba nyomult és 
Ardasiaszt legyőzvén, adófizetővé tette. Ardasiasz után 

halál elütött azon tervétől, hogy Zárad Kis· 
Örményország helytartója elűzése folytán e tartomány 
felett is ő uralkodjék, — Ardasiasz fia Ardávázt kö
vetkezett ; de ez csak 10 évig vezethette az ország 
ügyeit, mivel a partusok hatalmas királya ICr. e. mint
egy 150 évvel ellene támadván, elűzte és,.öcscsét 
Válárságot vagy Válársácest emelte Nagy-Örmény- 
ország trónjára, kitől kezdetét veszi amásodik, vagyis 
Arsacida uralkodó ház.

-—- kit a

. Itt helyen látjuk fontolóra venni azon indokokat, 
melyek a Hájg uralkodó ház hosszas fennállása mel
lett szólnak.

: Minden ország elpusztulása okai vagy kül, vagy bel 
ellenségtől származnak. Hájg uralkodó családjának tör
ténelme, mely 1779 éven át húzódik, vagyis a világ terem
tésének 1893 esztendejétől 3671 azazKr. e. 2Sévig, világo
san tanúsítja, hogy mind két romboló elemtől menten 
maradt, s így szakadatlanul bírhatta e ház a kormány jo
garát, s egész Ai ám királyig vagyis SOOévig az Örmények 
kevés háborút viseltek; ennek pedig oka nem más 
mint hogy a vízözön után a népek újjá tömörülve, 
kevés számok miatt a földön terjedhettek, »nem volt
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szükségük, hogy idegen birtokokba törjenek, hacsak 
dicsvágy nem késztette harczra, milyen Nimródé volt. 
De mivel utóbbi az igazság és béke ellen támadt 
fel, keményen lakolt, s így újból bebizonyult 
azon igazság: „hogy az áldás az igaz részén áll.“ 
Továbbá az örmények hosszas főnmaradásukat, szá- 

város építése által is lehetővé tették. A 300-ik 
év kezdetén a mint a népek sokasodni és erösbülni 
kezdtek, Örményországba rohantak, de a vitéz Arám 
nemcsak visszaverte őket, hanem többeket elfogván az 
újon épült városokba telepité, az elfoglalt tarto
mányokat pedig örmény gyarmatosokkal népesité bé. 
A „világhódító“ Arám volt az első, a ki idegen tarto
mányokkal nagyobbitá országát, de ő volt egyszers
mind az utolsó is a Hájg családból, mert a többi 
királyok ilynemű hódításairól sehol sem tesz említést 
a történelem. Azonban hogy Arám hódítása első és 
utolsó volt, az részükre nagy előnyt vívott ki, mivel 
mindig igaz marad: hogy a mely állam csak hódítások 
által akarja növelni hatalmát, az csak elleneit szapo* 
ritja, azok miatt saját kormányzását teszi koczkára, 
szóval oly birodalom sokáig fenn nem állhat, mit Nagy 
Sándor és más világhódítók telhetetlen hírvágya elég
gé igazol; sőt megfordítva csak oly állam bizto- 
tosithatja léteiét, s lehet a gyarapodást minden tekin
tetben észlelni, mely megelégszik birtokával, a hábo
rút különösen a belháborut kerüli, idegeneket szí
vesen befogad és nem űzi el fiait, azért tévedr 
nek, kik a hódításokról való lemondást majd az ör
mény nép kevés számának, vagy épen gyengeségének 
tulajdonítják.

Azon állam, melynek ha népességét tekintjük, 
az ókori írók állítása szerint 22,000,000 lakossal bírt, 
mélynek vitézsége nem egyszer tartotta rettegésben 
a szomszéd népeket, nem tehetett volnn-é hasonló

mos
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hódításokat, mint a rómaiak, perzsák, kik az örmények
nél kevesebb létszámmal voltak?

A mondottakból kitetszik, hogy a Hájg uralkodó 
ház fenmaradásának legfőbb oka az: hogy nem töre
kedett hódításokra, hanem békés szellemben kormá
nyozta. az országot, mint Korene is megjegyzi: „a 
Hájg család tagjai, csendes természetűek lévén, kül* 
ellenség nem bántotta, s ez az ország belíigyeire nézve 
is nagy hatással volt; ugyanis ez eszközlé a népben 
fejedelme iránti határtalan bizalmát, ápolta a jobbágyi 
hűséget, és viszcnt az uralkodók közt is a nép iránti 
atyai gondoskodást; ez eszközlé: hogy a pártoskodás 
átkos szellemétől menten egyetértés lengte át e népet, 
és hogy 365 éven át mindig a Hájg házból választották 
királyaikat, s midőn az egyik ág kihalt, a kormány* 
pálcza minden meghasonlás nélkül Hájg más fiainak 
utódaira szállott ; ez eszközlé a vendégszeretet és nagy
lelkűség érzetét, melynélfogva a hozzájokfolyamodó
kat örömmel s tisztelettel fogadták s ez által az 
országiul bajnokait szaporitottták.

Ezen indokok elég hatalmasak voltak arra nézve,
hogy e csendes és békéslelkű nép s kormány hosszú 
ideig fenálljón, s ha macedoni Sándor a békét meg nem 
zavarja, nem múlt volna ki e dicső király ház, mely 
a szomszéd népek előtt is oly nagy tiszteletben állott. 
Azt azonban nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
művelődési tekintetben aránylag keveset haladott ily 
hosszú időköz alatt, mit egyedül azon elzárkózott hely
zetnek tulajdoníthatunk^ hogy miveit népekkel közle
kedésben nem lévén, eredeti állapotukban és egyszerű
ségekben máradtak egész Jervant fiáig vagyis Nagy- 
Tigránesig, ki jeles tehetségekkel lévén megáldva, 
népének szellemi felvirágzására is nagy mérvben 
hatott.



Második korszak.
9. Az Arsaclda uralkodó házból származott királyok. 

Válársaces. Első Arsáces.
Nagy Sándor elhalálozván, birodalma többféle 

oszlott: Babyloniát birodalmának nagy részével Seleu
cus, Nicanorra vagyis a győző Seleucusra hagyá, utánna 
a seleucidák a macedónokkal egyesülve sok ideig ural
kodtak kelet népei, névleg a persák, médok, örmények, 
pártusok fölött; de 247 évvel Kr. e. a pártus Arsáces 
vagy Arság nagy hatalomra jutván elpártolt a Seleu- 
cidúktól s a szatrapákat elűzvén, Babyloniát és As- 
szyriát elfoglalta, később újabb győzelmekkel díszítette 
koronáját s оку nevezetessé lett, hogy hatalmának híre 
messze földre kiterjedt. Ennek unokája második Arsáces 
hasonlóképen több tartományt elfoglalván, örmény- 
országba is betört, Ardávazd szatrapát elüzé s helyébe 
az Örmények királya öccsét "Válársacest vagy Válár- 
ságot tévé. Ez az örmény nép modorát megkedvelvén 
észrevevé, hogy mily nagyfatörő tehetségekkel van 
megáldva, a tudományos ismeretek terjesztését és a 
nemes önérzet felélesztését tüzé ki czélul a népben 
megvalósitni; mi végből az örmények történelmével 
kívánt mindenekelőtt megismerkedni. A kormányzás, 
közigazgatás terén új rendszabályokat hozott be, mely- 
ivek az orzág jóllétét nagyban előmozdították, úgy



ogy Válárznces alatt e sokáig elhagyatott országra 
oldogabb időszak állott be.

Válársacest midőn.a hatalmas pc-rsa és párta 
király Nagy Arsaces Örményország fölé he'yezé, 
szavakkal jelzé ennek határait „A vitéz határokat 
szab fegyverével, a mennyit hódit annyival bír.“ Válár- 
eaces királyi székét — mint fivére read elé Medzpin 
vagy Nisibisbe helyező, s midőn észrevevé, hogy Mar» 
phylogus fejedelem Kis - Örményországot függetle
nül kormányozza, hadat gyüjött, s a meghódolt pon- 
tusiakkal egyesítvén sergétMarphylogust megtámadta; 
ez vitéz férfin lévén sok kárt okozott, sőt Válársacesre 
is dühvei támadt; de az örmények szeretett király uk 
életét megmentendők, saját testükkel fedezék, mig 
végre Morphylogus keresztül szuratván, a csatatéren 
maradt, erre a vezért vesztett katonák kétségbeesett 
halálharczot vívtak, s mint Korene mondja ; „patakként 
folyt a vér, — de utóvégre is kénytelenek voltak 
teljes leveretésök miatt engedni, tízen harc után 
Válársaces Kis - Örményországot is hatalmába kerítő 
és egyforma törvények által kormányoztatá.

Látván Válársaces az örmények vitézség* t és más 
jeles tulajdonait, s az ország fokozatos elöhaiadását, 
azon gondolkozott; váljon kik voltak azok, kik 
előtte uralkodtak, s hogy ő mily erényi! népnek 
királya? ez okból Katinai Mar-Ibást, születésére nézve 
aeszyriai történészt, ki a eh áld és görög nyelvekben 
iártas volt — fölkérte hogy írja meg az örmények 
történelmét. Katinai Már-Ibás mivel Örmény országi) 
a szükséges forrásokat sehol sem találd, Válársaces 
•parancsára Ninivébe utazott, hogy ott székelő fivérét 
Nagy Arsacest az ügynek megnyerhesse, kinek is drága 
ajándékokat s akövetkező szövegű levelet küldő, mely
ben kéri, b'՝gy a könyvtárt nyittassa meg : „Arsaces֊ 
luck a fold és tenger királyának, ki testalkatra haspu-

an
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lit az istenekhez, szerencséje pedig minden királyokénál 
nagyobb, és elméje akkora mind az ég a főidhez.képest, 
Válársaces a te öcséd és ügytársad, kit Örmény- 
ország főié királylyá rendeltél, üdvözletei és mindig 
győzelmet kíván. Midőn tőled parancsul vevém, hogy 
vitézség és bölcseségre törekedjem, ezen intelmedet so
hasem feledtem el, hanem szorgalmasan gondoskodtam 
mindenről a mennyiben tehetségem és erőm engedé. 
És most miután a te bölcseségednél fogva az ország 
főié helyeztettem: elhatározám magamban kikutatni, 
váljon minő emberek uralkodtak előttem és honnan 
származtak a mostani fejedelemségek; mert semmi 
adat nincs a miből valami kitűnne, nincs vallásos 
szokásaikra vonnatkozólag, nincs arról, mi történt itt 
kezdetben v^gy későbben, nincs spinmi törvény, mindan 
dolog zavart és kezdetleges állapotban van. Miért 
kérlek Uram! e férfin számára, ki már hatalmasságod 
előtt áll, nyittasd fői a királyi könyvtárt, hogy telje
síthesse testvéred és fiad azon kívánatét, miszerint 
mielőbb igaz dolgokat adhasson elő. Jól tudom, hogy 
Örömedre szolgál a mi barátságunk, mely akkor létesü- 
Iend, legfőképen midőn akaratomat teljesedésbe menni 
engeded. Üdvözlégy Felség ki az istenek közt lakozol!“ 

Arsaces örömest megengedő a hires történésznek 
hogy kutasson a királyi könyvtárban; hol egy köny
vet kapott mely ókori világtörténelmet tartalmazott, 
s mely Nagy Sándor meghagyása folytán cháld nyelv
ről görögre áttétetett; Ebből szemelte ki az örmények 
történelmét, s azt görög és syr nyelven Hájg ural
mától Valié királyig leírván Nisibisbe Válársacesliez 
vitte, ki szerfölött Örült, hogy vitéz királyok trónján 
ül, derék nép fölött uralkodik. Mar-lbást pedig kin
csekkel elhalmozván, a jeles müvet — melyet fájdalom 
csak részben bírunk — mint drága kincset kincstárába 
tarts, egyes eseményeket pedig Örök emlékül oszlo
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pokba véseté. Már-Ibás később történelmét még Válár- 
eáces és fiának Arsacesnek történelmével egészítő ki, 

Válársaces birodalmának jóllétét minden oldalról 
előmozdítandó, kerületekre osztotta, azoknak kormány
zójává kipróbált férfiakat tett s hogy a kormányzás 
rendesen folyjon törvényeket hozott, s tapasztalt tiszt
viselőket nevezett ki; a király személyének sértetlen 
megóvása tekintetéből 1000 főből álló testörséget szer
vezett s hogy udvarának tekintélyt szerezzen, főran
gúnk számára különféle hivatalokat állított fői, ilye
nek voltak: az ajtónálló, fő vadász, gazdasági felügyelő, 
főpohárnok s más hasonló hivatalok. A földművelés 
és ipar előmozdítására több hathatos intézkedéseket 
tett. De mindenekfolött legnevezetesebb cselekedete, 
mely egyszersmind fenkölt gondolkodásra mutat azon 
két törvénye, melynek egyike felhatalmazza a népet 
hogy midőn a király igazságtalan parancsot vagy íté
letet hoz, jelentsék ki annak igazságtalanságát; a má
sodik törvény hatalmat adott a népnek: hogy azon 
esetben, ha a király hanyag volna a gonoszokat meg
büntetni, a büntetés kiszabása végett hívja fői a nép 
a királyt. Válársaces alapította meg a trónrendet, a 
mennyiben fiai közül az elsőszülöttet maga mellett 
tartá, a többi fiait Hászden tartományba kíildé. 0 
nevezé ki a király koronázóját; e hatalmat a hős 
Pagratida családnak adta és „koronázó“ disznóvvei 
ruházta fel. Válársaces sok szép intézkedése után 
22 évi korniánylatgt az örökélettel „váltá fel, meghalt 
Nisibisben minden jók nagy fájdalmára,

Az örmények nevezetes férfiai közül kétségkívül 
egyik legkitűnőbb királya volt Válársaces, ki állandó 
alapját tette le egy romba dűlt királyságnak, mely 
a korral folyton erpsbült. Válárság cselekedeteiből vilá
gosan észrevehetők jeles tulajdonai, különösen ado- 
tftány szeretete, békés, tevékeny szelleme, és egy oly
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nemes lelkűiét, milyent a történelem keveset mutat 
fel. Kormányzó tehetségét kitüntető bölcs törvényei 
és rendeletéi által, önzetlen igazság szeretetét bizo
nyítja már azon rendelete, mely az igazságos kor
mányzásra vonatkozik. Valóban az indulat megféke· 
zésének netovábbja; hogy a király népének felszólalását 
meghallgassa és teljesítse valamely igazságtalan eljárás 
megváltoztatása érdekében, mivel ez időben a királyok 
szavukat szentnek tartották, s annak hitte a nép is.

Valárság után elsőszülöttje első Arsaces vagy 
Arság következett, ki atyja erényeit Örökölvén hasonló 
vitéz és bölcs volt; mint Korene megjegyzi, több helyes 
intézkedéseket tett, Arsaces idejében a pontusiak 
föllázadtak az örmények ellen és haddal támadták 
meg, de Ars ág ellenfelét legyőzvén, a tenger partján 
győzelme emlékéül szobrot állított. Mondják, hogy 
Arsacesuek egy dárdája vala, mely kígyó vérébe volt 
mártva: egy alkalommal azt oly erővel hajtotta a 
szoborra, hogy bele mélyedt. Ezen szobrot a pontusiak 
hosszú ideig imádták mint valami isteni művet; de 
midőn Arsaces fiával Ardásesszel harczba keveredett, 
annyira felbőszültek, hogy még e szobrot is a ten
gerbe dobták.

Arsaces nagy tiszteletben tartá a bálványokat, 
és mivel a Pakraduui ház egy istenben! hitét nem 
áldozá fel a bálvány imádásért, két több tagját 
kivégezteté, a többi családtagoknak szintén megtiltó 
mint zsidó eredetiteknek a körülmetélést, megrendelő 
hogy szombatnapon is tartoznak hadakozni vagy 
vadászni, kik is a király fenyegető parancsait elfogadták, 
a bálvány imádás kivételével. Arsaces 13 évi kor- 
mánylata után meghalt Ardaseszt hagyván maga 
után 114 Kr. e. Arsacesszel végződik egyszersmind 
Már Ibáa történész leírása is.
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10. Első Ardasesz.
Első Ardasesz természeténél fogva harezra ter

mett vitéz volt, ki több tartományt hódítván, 
Örményország határait megnagyobbította. Az ő ide
jéig a persák királyának trónja tartatott elsőnek, 
az Örmény királyi szék pedig másodiknak, azonban 
Ardasesz megváltoztatá e viszonyt és az örmény ki
rályiszék lön az első méltóság. Persiát elfoglalván 
nevére pénzt veretett s egyszersmind itt királyi széket 
is állított. Fiát Tigránt Váráz nevű főnökre bízta, 
ki a hadi műveletekre tanítsa, ezen családból eredtek 
a híres Váráznunik. Leányát Ardásámát Mitridátes
nek adta nőül, ki Darius persa királylyal rokonságban 
állott, s az iberek és pontusiak fejedelmévé nevezte 
többször kitüntetett hősiességéért.

Jóllehet nem tudjuk részletesen előszámlálni 
Ardasesz harczait, de Korene azt állítja; hogy kelet
ről s nyugatról annyi katonát gyűjtött, hogy azoknak 
számát sem tudta. Ily roppant sereggel körülvéve 
elfoglalta Görögországot, sőt még a távollakó népeket 
is megrettente.

A középtengeren felállított hajóhadával hatal
mába kerité a szigeteket és más földbirtokokat. 
Mondja Korene- „midőn roppant sergével köves 
helyeken vonult keresztül megparancsold katonáinak, 
hogy mindenki egy kővet hajtson el, s abból legott 
egy domb képződött; hasonlóképen midőn a nap he
vesen sütött, meghagyd hogy nyilaikat lőjék ki, és az 
egész területet legott árnyék boritá.“ Ily nagy 
sokasággal mindenütt győzelmet aratván, diadallal 
tért vissza Örményországba, innen átment Persiába 
és kezéhez vette az ország kormányát, fiát Tigránt 
pedig Örményország főié helvezé. E közben a nyug
talan görögök megfékezése végett másodszor ie elment



nyugatra nagy sergévei, mely alkalommal magával 
hozta Diána, Hercules és Apolló bálvány szobrait, s 
Armávir városba küldé, Jupiter és Venus szobrait 
pedig Ani városba, hogy ott táltosai felügyeljenek; 
de nem tudhatni mi ókból a katonák közt viszály 
támadván, áltatok megöletett. E vitéz király 25 évig 
vezette az örmény királyság ügyeit.

Jól tudván Korene, hogy egy idegen szájából jótt 
dicséret többre becsültetik, mint ugyanazon nemzet
beli vallomása, legyen az bármily igaz; azért a gö
rög írók által tett dicséreteket hozza fel, melyek kö
zül néhányat mi is megemlítünk. „Többre becsülöm 
a pártus Ardaseszt, mint macedoni Sándort, mivel 
birodalma Thebat és Babylont is magában foglalá; 
sőt Korene szerint, ki állításának valódiságát szá
mos idegen íróval bizonyítja: Ardasesz, a gazdag 
Krözus seregét megvervén, sőt a királyt is elfogván, 
tüzes rostélyra tétette, melyen sírva rebegé Krö
zus „oh hamar múlandó dicsőség.“ Hasónlóképen Po
lycrates fennebb említett vallomásánkivül, Phygonius 
történetíró megjegyzi. „Minden fejedelem közt legha
talmasabb lóvén Ardasesz, Heilesponton és Tráciá- 
ban az elemek természetét megváltoztató, a tengeren 
úgy járt mint a szárazon, szóval Hellás remegett 
tőle, Humanismus szempontjából tekintve, nem 
tudjuk eléggé megróni Ardasesz kielégithetlen hódí
tási vágyát, melyet gyakran igazságtalan utakon, 
erőszakosan vitt ki, s mely egy mi veit keblű király
koz nem illik; sőt azt is meg kell vallani hogy a nem- 
zetjóg, az igazság határai nem voltak annyira kör- 
vonalozva, mint kellett volna. Ez az oka, bogy Ar- 
daseszek, Cyrusok és N. Sándorok minden Ős nép 
történelmében föltalálhatok, sőt a romai birodalom 
hatalma csak is ily jogtalan h tiltások által lett 
naggyá,, erőssé,
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Mi okozhatta hogy Ardaseszt katonái meggyil- 
kolák, erről bizonyost nem mondhatunk; lehet hogy erő
szakosságáért ölték meg; de nem megvetendő vélemény 
az is, hogy a katonák aljas megvesztegetés miatt kö
vették el Ardaseszen e kegyetlenséget.

Jól tudta Ardasesz, hogy a meghódított tarto
mányokat megvédeni is szükséges, azokat csak egy 
folytonosan kész hadsereggel lehet összetartani 
életének sok zaklatásába került; nem egyszer kétke- 
dőleg felkiáltott: „oh mily múlandó ez a dicsőség.“ 
Ardasesz számos háborúi közt sem feledte el, hogy 
nép jóllétét, szellemi haladását előmozdítsa, minek 
legélénkebb bizonysága az, hogy fiát Tigránt azon 
időkor minden művészetére és ismereteire tanittatá 
jeles és vitéz nevelője által.

Korene számos történelemiró előadása után bizo
nyítja, hogy nem Cyrus, hanem Ardasesz lett volna 
Krözus legyőzője.

Hitelesség végett csak egy pár görög írót idé* 
Evagrus mondja: hogy N. Sándor harcza Dá-

miԼ

a

zünk.
riussal azon csatákhoz képest, melyeket Ardasesz ví
vott, csekélység, mert amazoknál egész napi harcz 
alatt okozott porfelleg alig homályositá el a napot, 
míg ez nyilai záporával elsötétité a napot, és a nap
palt éjjé váltaztotá. Örökre emlékezetes lesz, hogy 
a lydiaiak közül még hírmondó sem maradt, mert 
maga a király is elfogatott és vasrostélyon megéget
hetett . ՛—

Camadrus pedig állítja: rászedte a jós a döly- 
fós és dús Ívd király Krözust, midőn válaszul ezt 
mondá Krözusnak: „Te átmész a Halyson és a bi
rodalom fői fog dulatni“ ezen szavakat Krözus nem 
saját, hanem más birodalom felől érté, de az ő 
országát érte a végveszély. Ugyanis Ardasesz elfog
ván a Lyd királyt, vas rostélyra tétette megégetés
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végett, ekkor KrÖzus az athenei Solon beszédjére 
emlékezvén felkiáltott: „0 Solon! Solon! Solon! he
lyesen mondád, hogy senki sem boldog halála előtt“. 
Némelyek kik Krözushoz közel állottak, azt gondolták, 
hogy egy uj Istent hí segélyül, s ezt Ardasesz- 
nek rögtön tudtul adák, ki könyörült a foglyon s 
maga elé hozatván, kérdezte: mire czélzott e felkiál
tással ? Krözus fölkiáltásának okát adván Ardasesz 
őt szabadon bocsáttatni parancsold.

Legyen elég a számos idézet közül e két adatot 
említeni, mely esemény előadására nem annyira a 
kutforrások hitelessége, mint az írók halmaza késztetett 
azon vélemény szellőztetése védett, hogynem Cyrnssal, 
hanem Ardasesz Örmény királyai történt a jelzett 
esemény.

II. Második Tigrán kormánylata.
A görögök és más adófizető népek hallván 

Ardasesz halálát s katonái elszéledését, kezdének 
egyenként elpártolni és Örményország ellen fellázadni. 
Tigrán, ki már uralkodása első perczétől majdnem két 
éven át több harczban vett részt, atyjához hasonló 
vitéz lévén, azonnal sorget gyűjtött, és Mitridates 
királyai egyesülten a lázadok ellen kelt, kiket egyen
ként megvervén engedelmességre kényszerítő.

Miután ellenségei szivében atyja által bel éj ők 
oltott félelmet visszaidézte, Örményországba vissza 
tért, de nem sokára ismét Caesareaba hatolt s kis 
Ázsiát elfoglalván, e földrészeket Mitridatesnck adá 
és így pontus királyának birodalmát megnagyobbító, 
ellenségeit pedig megbénító.

Mivel a különböző népek ellen vívott harezokban 
a személyes bátorságnak, vitézségnek kiváló jeleit adá, 
annyira híres lett győzelmei által, hogy már nevének
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említése is félelembe ejté az idegen népeket, és sok 
történetíró azt vélte, hogy az örmény királyság Ti· 
grántó 1 kezdődött s vele végződött. A romai történet-1 
írók közül többen állítják; hogy rabkirályok szolgál
tak neki, kik közül 4 kíséretében volt mindig, s midőn 
kocsival utazott, azok 4 oldalról kísérték gyalog 
királyi ruhájokban, és minden ünnepély alkalmával 
mint Tigrán szolgálat tevői áüottak készen.

Tigrán is bálvány imádásnak hódolván Örményro- 
szágban gazdag bálvány templomokat épitetett; Görög
honból hozott Arámázd vagy Jupiter, Pállás, Diána 
és Herkules számára több városban pompás szobrokat 
állított fel, és főtisztjeinek halálbüntetés terhe alatt 
megrendelő hogy más istent ne tiszteljenek mint a 
bálványokat; azonban mint a múltban, úgy most is 
a Pakraduni ház vonakodott e parancsra hajolni, 
Aszót főtiszt nyelvét kimetszeté, mivel az isteneket 
káromolta, a többiek mivel elfogadták a szentelt 
disznók üst eledelül, életben hagyattak.

Tigrán uralkodása éveiben támadtak azon bor
zasztó és hosszas ideig vívott véres harczok melyeket 
Mitridát és Tigrán a romai uralom ellen folytattak. 
Mivel Mitridát Tigrán segélyével sok királyságot 
megdÖntvén tartományaikat hatalmukba kerítek; ezen 
bódítás nem kerülte ki a romaiak figyelmét: különösen 
Mitridát hatalmát nézte kaján szemekkel a büszke 
Roma, mert a mint a romai történetírók megjegyzik, 
22 király volt szolgálatában, kikkel saját nyelvükön 
tudott beszélni. Mitridates bírta Cappadociát, melynek 
fejedelmévé — a romáiktól behelyezett, de Mitridát által 
elűzött Ariopárzán helyébe— 8 éves fiát Ariárátot tévé, 
de mivel ez még kiskorú volt Gorgiás főurat rendele 
gondnokául. A cappadociak fölhívták a romaiakat 
hogy szabadítanák meg okét Mitridát kormánya alól, 
miért a romaiak egyik nevezetes vezérüket Sulla Cor֊



η 4 kiiidék, ki elűzvén Ariárátot Ariopárzánt ismét 
V sza helyezte. Ezen nagyon felbőszült 
fölkérte Tigránt, nyújtson segélyt, hogy az elbizako
dott romaiakat megfékezhesse. Tigrán két jeles 
vezéri tehetség mellé nagy serget rendelvén elküldé Mi* 
tridát segélyére, kinek midőn előnyomulását Ario- 
párzán meghallá, Romába menekült s igy a vezér 
nélküli eappadociai serget könnyen legyőzvén, ismét 
Ariárátot helyezték vissza a királyi székbe. Ezen 
alkalmat arra használta fel Mitridát, hogy keletet az 
ellenségtől megtisztítsa, hozzá is látott jól szervezett 
hadsergével és számos hajóhadával, a romaiakat, 
úgyszintén más ellenségeket is elűzvén, több tarto
mányt elfoglalt. De a romaiak sem hagytak fel el
vesztett ' birtokaik igényével 9 200,000-nyi serget 
küldtek Mitridát ellen, de ő ezen hadserget is csak
nem tünkre tévé, és Agylas fővezért elfogván szájába 
olvasztott aranyat öntetett, azt akarván e tényével 
jelezni: hogy ő a romaiaknál is gazdagabb cs adako- 
zobb. Hasanlóképen Tigrán is nagy győzelmeket 
vívott ki a romaiakon, míg a végre a romai tanács 
Lucullust állitá a zilált sergek élére.

Mitridát s

De a megalázott ásszyr királyné Saline, fájda
lommal nézte birodalma leigázását; főlszólitá tehát az 
asszyrókat, hogy Tigrántól pártoljanak el, de Tigran· 
csak hamar ott termett s a királynét elfogván meg· · 
oly tó, az asszyr népet pedig hódolatra kényszerítő.

Midőn Tigran a romaiakkal vívott harezok után 
hazájába visszatért, hallá hogy a seíeucidák közt 
viszály támadt, s többen kivált a főnrak közül Tigrán- 
nak ajánlók fői a birodalom kormányzását, rögtön 
nagy sereggel megindult, elűzte Antiokust, Ásszyriát 
elfoglalta, s helytartóul Masztád nevű főnököt tévé 
79 Kr. e.

Հ7
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A zsidók hallván, hogy Tigrán országuk határai
nál áll táborával, és attól félvén, hogy betör, követeket 
küldöttek hozöá, hogy könyörüljön és ne bántsa őket; 
különösen az Izrael eredetű Pakradüni népe sorsát 
szivén hordozó ékes szavaira Tigrán hajolván, megígérő 
hogy békében hagyja őket, és megengedé, hogy Ale
xandra királyné uralkodjék felették.

Tigrán a seleucidák birodalmának elfoglalása 
után, hallván Sulla halálát, nagy sereggel Cappado- 
ciába termett s azt hatalmába kerité. Mirridates szin
tén, szerencsésen harczolt és több tartományt foglalt 
el Ázsiában, de midőn Cisicum városát ostromolná, 
a katonák eleség hiányában harczolni vonakodtak, » 
így Lucullus által megveretett. Más alkalommal ismét 
viszály támadván a katonák és a vezérek közt, soKan 
a romai sereghez állottak át, miért is Mitridátnak 
menekülnie kellett Tigránhoz, mely szerencsétlen körül
ménynél fogva Tigrán annyira megneheztelt reá, hogy 
két évig nem akarta őt látni.

Lucullus megtudván, hogy Tigrán Mitrida- 
tesre neheztel, követek áltál kérte, hogy Mitridatot 
adja kezéhez; de Tigrán, ki haragját mérsékelni tudó, 
visszaútasitá e kivánatot, és Mitridát mellé 10,000-ből 
álló segédhadat adván, visszaküldő birodalmába Poií- 
tusba. Ugyanezen időben történt, hogy Lucullus Ti- 
gránocertát ostrom alá vevén, ennek felszabadítására 
három százezernyi haddal jött, s látván a kevés 
számú római serget gunyolólag mondái „követségnek 
sok, de liarczra kevés“ s késlekedett harczra készülni; 
a rómaiak pedig e tétovázást felhasználván, az elbiza
kodott örmény hadra ütöttek, megfutamiták. és így 
Tigránoeertát rohammal bevették. Tigrán csakhamar 
észrevevé büszkeség okozta hibáját, a lovasságot 
azonnal vissza kiildé melylyel a római lovasságot tel
jesen legyőzvén Tigránoeertát ismét vissza vette.
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Tigrán ezentúl óvatosabb leven a romaiakat több 
ütközetben megverte, s addig nem nyugodt meg míg 
Örményországból egész Cappadoeiaig nem tízé.

Ügy látszik, hogy a szerencse istennője az ör
mények fegyvereinek hozta meg a diadal babérait, 
mert Mitridát kevésszámú seregével legyőzvén a ro
maiakat, elvesztett birtokait csakhamar visszaszerzé, 
mely alatt Tigrán másrészen harczolt szerencsével, 
ugyanis a romaiak által elfoglalt Cappadociát is 
elvévén, a romaiak innen is elíizettek.

Tigrán és Mitridát, ezen győzelmeinek hire Romáig 
eljutott, mely nagyon felháboritá a győzelemhez szo
kott romaiakat ; ez okból a tehetetlen Lucullus vissza
hivatott s Pompejus küldetett helyébe. Mitridát ezután 
Pompejussal változó szerencsével harczolt, de Kásztor 
nevű fővezérét a romaiak megvesztegetvén, elpártolt 
Mitridátestől, úgyszintén a dicsvágyó Párnág is, Mitri
dát fia, minek következtében Mitridát menekült, s a 
romaiak segélyével ő tétetett atyja helyébe uralko
dóvá. Mitridát, ki egy erődbe vonta meg magát, fél
vén attól, hogy majd a kegyetlen romaiak kezébe 
kerül, egész családját megmérgezé, ő pedig kard
jába dőlt.

Azon időtájban, midőn Párnág Mitridáttól elpár
tolt, Tigrán fia is Biran elpártolván atyjától a persa 
király segélyével Örményországba tört és Árdásád 
várost ostrom alá vette, de keményen megveretett; 
miért is hogy atyján boszut álljon Pompejust hívta 
segítségül, ki Dirán vezérlete alatt Örményországba 
rontott. Látván Tigrán, Pompejus nagy sergét vonako
dott vele ütközetbe bocsátkozni, hanem békére lépett, 
melynek következtében bizonyos részt átengedett 
Pompejusnak.

Tigrán uralkodása 33-ik évében Ardávószt fiát 
tévé helyébe. Ugyanekkor Pompejus helyébe Gabi-'

4
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nine küldetett a romai sergek élére. Tigrán hogy a 
romaiak fölött boszut álljon, haddal támadó meg 

' Gabiniust és újból visszahódította elvesztett tartomá
nyait. Gabinius békét ajánlott, minek fejében Mitri- 
dát fiait kiadá, ő pedig Egyiptomba ment.

A romaiak értesülvén Gabinius legyőzetése és 
fondor eljárásai felől Crassust küldők fővezérnek. Ez 
előbb Jeruzsálemet vette be s miután minden kincsét 
a dús városnak elrabolta, Tigrán ellen ment, azonban 
szerencsétlenségére, mert Tigrán a p era ókkal egyesül
vén Crassust egy öldöklő csatában léveré, kincseit 
elvette s egész serge odú veszett.

Crassus helyébe az assyr helytartó Cassius kül
detett , de nemsokára ezt Bibulussal váltották fel, 
kivel sokszor harczoltak az örmények, s többször 
győztek is, de végre a romaiak mégis elfoglalók 
Assyria nagy részét, mivel már annyira elöregedett 
Tigrán, hogy a fővezérséget nem vezethető.

Végső napjaiban látván Tigrán hogy fia Ardá- 
vázd az ő szellemét és vitézségét nem bírja, Arsez 
persa királylyal szövetséget kívánt kötni s így összes
erővel a romaiakat elűzni; de ezt elsőbbségi jogának 
elvesztése nélkül nem tehető, s mivel látá továbbá, 
hogy halála után a romaiak elveszik az örményektől a 
elsőbbségi jógot, Önkényt átadá még életében Arsez- 
nek e jógot, ki roppant serget küldött Tigrán r észére 
^z fővezérül a Rőstuni családból származott hősfőurat, 
Bárzáphránt tévé, ki az assyrok tartományát gyorsan 
kézre kerité, azután Antigonus meghívására Zsidó- 
országba ment, kinek gazdag ajándékai által megvesz
tegethetvén, Hirkánust és Fazelust, Zsidóország ural
kodóit alkudozás űrügye alatt magához kivatá és 
csellel foglyává tevén, Antigonust hely ezé Zsidóor
szág fölé, s az elfogottak Vagyonát és drága kin
cseit magával vitte. Ezek után Bárzáphrán Knel
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nevű vitéz főurat Judaea őrizetére hagyván, vissza 
tért Örményországba, Hírként és több un foglyot hoz
ván magával. Be a romaiak Antonius alatt serget 
küldtek Judaeaba, mely eleinte változó szerencsével 
harczolt, de később mégis győztek s így a romaiak 
egész Zsidóországot elfoglalók.

Tigrán 54 évi uralkodása és fővezérsége után 
85 éves korában halt meg, egész életét harczi zaj közt 
töltvén el. Életében sok szép erénye tündöklőit; győz- 
lietlen vitézsége, fáradhatlan munkássága, nemes érzése, 
melyet különösen kimutatott akkor, midőn ajándékok 
és Ígéretek által sem engedé magát elszédíttetni, 
hogy vejét Mitridátot a romaiaknak kiszolgáltassa. 
Mély értelme kitűnt az által: hogy a hely és körül
ményeket ügyesen feltudta használni az ellenség le
győzése, s magát az ellenségek megkedveltetésére, mint 
láttuk a Pompejussal való békekötésnél, Arzesnekae 
elsőbbségi jóg átengedése alkalmával. Miveit ízléséről 
tanúskodik: hogy az általa épített és görögökkel be
népesített Tigránocertában görög színházat emelt. De 
Tigránt számos dicséretes tulajdonain kívül nagy hi
bák is uralták; vakbuzgósága, melynélfogva a kegyet
lenségtől sem irtózott a bálványozás terjesztése érde
kében; elbizakodottsága, melynek árát nem egyszer 
adta meg, és csak ily esetekben ébredt fel elvakitott 
dicsősége mámorából.

Habár kívánatos lett volna, hogy a vitéz Tigrán- 
pák méltó utódja legyen, ki megtudja tartani e nagy 
király birodalmát: mindazonáltal halhatatlan érdemét 
megőrizni a történetírónak mindig erkölcsi köteles
sége leend.

12. Első Árdávászt.
Második Tigrán halála után a királyság Ardá- 

yásztra szállott, ki mivel méitékletleu életmódnak adta
4*
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magát, nem is hasonlíthatott vitéz atyjához. Alatta 
az ellenségek mind hatalmasabbakká lettek, különösen 
a romaiak, kik Antonius vezérlete alatt az assyrok 
földjét és más tartományokat is elfoglalván, hatalmuk 
az örményekre is mindegyre fenyegetőbbé vált. Ezt 
látván a nép zúgolódni kezdett a (tobzódásba merült 
királyra. Árdávászt észrevéve az indokolt nyugtalan- 
kodást, serget gyűjtött és a romaiakkal szembeszált; 
de az élvhajhászó királyban hiányzott a harczvezéri 
képesség, vitéz elszántság, s így elvesztő atyjai szép 
örökségét, s mint romai helytartó meghagyatott. Ez
után Antonius a persák ellen indult s Árdávásztot 
segítségére rendelő, ki ugyan félelemből segített, de 
titkon inkább a persákhoz szított. Általa értesülvén 
a persák az ellenfél állásáról, Antonius seregét szét
verték ugyannyira, hogy Egyiptomban gytijthette 
össze maradványát.

Antonius Egyiptomban lételekor értesült, hogy e 
csapást egyenesen Árdávászt cselszövényei idézték 
elő, jól szervezett haddal reá támadt, s őt csellel tá
borába hiván, arany lánczba vereté és mint foglyot 
Egyiptomba vivé, hol drága kincs gyanánt, Cleopát- 
rának adományozó; azután ismét visszatért, hogy 
Örményországot feldarabolja, alsó Örményországot 
Sándor nevű fiának, a felsőt pedig Médiának engedő 
át s nevére pénzt veretett ezen körírattal: „Antonius 
Örményország legyőzője.“

Árdávászt nem sokáig élt fogságban, mert midőn 
Antonius mintegy 3 év múlva a hatalmas Augusztus 
által legyőzetett, s öngyilkossá lön, Cleopatra annyira 
felbőszült, hogy minden foglyát, köztük Árdávásztot 
is kivégezteté.

Jóllehet hogy Árdávászt kevés ideig uralkodott, 
de az is elegendő volt arra, hogy az örmény népet 
örökös veszélybe döntse rendetlen élete és bárgyusága
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miatt; alatta lettek az örmények kötelezett adófize
tőkké s ez által a romaiak alattvalóivá, így esett 
önmaga is ama végzetes rabságba.

Korene, kinek igazszólása mindenki előtt isme
retes ekkép szól Ardávásztról: „Ő másféle vitézséget 
nem mutatott, mint azt: hogy evés, ivásnak adván 
magát, erdők s nádas helyeken barangolt, vagy a 
pusztákon öszvéreket és sertéseket legeltetett.“ A ből- 
cseség, vitézség és jövő emléke fennmaradásával mit- 
sem törődvén, valódi szolgája lett nemtelen szenve
délyeinek. Ardávásztról a romai történetírók Plutárk 
és Appián kifogyhatlan dicsérettel emlékeznek, föl
említvén ritka nyelvismeretét, költői és szónoki tehet
ségét, remek színdarabjait, melyekről azt állítja Plu
tárk, hogy még az ő korában is szerepeltek. Ezen 
tanúskodás mint látszik ellenmond Korene fenidézett 
szavainak. Azonban hihető, hogy a miket Korene 
állít, azok Ardávászt királyságának idejéről mond
hatók; az idegen történészek dicséretei pedig fogsá
gának idejére alkalmazhatók, hol részint időtöltésből 
vagy szellemi élvezetből képezte ki magát annyira, 
hogy dicséretes tulajdonait az idegen írók is magasz
talják, s igy midőn Korene megrója Ardávászt kor
mányzását, nem mond ellen az idegen írók előadásá
nak. Ardávászt királysága alatt el hírhedt szennyes 
nevét lemosta szigorú fogsága által, hol bölcs és szor
galmas munkálkodása által atyjához hasonló jó hír 
nevet hagyott maga után a görög történetírók év
könyveiben.

13. Ársám és Abgár.
Midőn Ardávásztot lefejezték, Arsám — Tigrán 

fivérének Artasesnek fia, a romaiak kezéből kiszaba
dulván, a persáknak Arsesz nevű királyával egyesült
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e kiüzé a médokat, kik felső Örményországot bírták, 
■ágyszintén a romaiakat is többször megverte. Felső 
Örményország megtisztulván az ellenséges elemtől, 
Arsesz ezen részt magának vévé, az alsó reszt pedig 
Arsám, foglald el egész Cae^áreaig.

Arsám értesülvén arról, hogy a romaiak császára 
Augusztus lett, követséget küldött hozzá, hogy Arda- 
vásztnak fogságban levő két fiát engedné szabadon; 
de midőn hallá, hogy kérése nem teljesittetett, nagyon 
elszomorodott; mivel pedig magát erőtlennek érezé 
arra, hogy szavát erélvlyel is érvényesítse újból követ
séget küldött azon ígérettel, hogy évenként adót 
fizetend. Augusztus örült az önként felajánlott adó
nak s mindkét ifjút vísszabocsátá Örményországba,

Néhány év múlva Augusztus az assyrok biro: 
dalmába jővén, a felső örményországiak kérték, hogy 
szabadítsa fel őket a persa kény uralom alól, és tegye 
királyokká Afdávászt íját Tigrdnt,— Augusztus haj
lott a kérésre és Tigrdnt emelé a királyiszékbe.

Arsám 23 évi uralkodása alatt kiváló gondot 
fordított a bálványozás terjesztésére, most is a hü 
Pakraduni család állott ki legtöbb szenvedést rendit- 
heilen hitéért; ezek közül Szoriás tő urat lefejeztető, 
a többi családtagokat pedig bálványimádásra kény
szerítő, kik hogy a fenyegető halál kínjaitól megme? 
nekujjenek, félelemből ráállotfak.

Arsám volt azon uralkodóink egyike, ki jótéte
ményei által az örmény nép háláját s bizalmát kiér-; 
demlé, ő volt, ki e népet a szolgaság igájából fel
szabadítván , az előbb élvezett szabadságba vissza
helyezte, s mindezt ngy intézte, hogy pevét a törtér 
nejemben megörökítő, mindenekelőtt szövetségeseket 
szerzett, adófizetés által előnyöket vívott ki s kiváló 
eszélyessége által oda vitte a dolgot, hogy az ellen
séget is 1>аг«Ш4 tgyé, Ezen uralkodói bőlcseségénél
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fogva békében élvezte uralkodása idejét, és békében r 
hagyta utódaira országa kormányát.

Arsám után fia Abgár következett, kiről sok szé
pet írnak a -görög·, és latin történészek, az örmények 
pedig „Nagy férfiúnak“ (Avák-ájr) nevezték ; de mivel 
a görögök és assyrok nem tudták helyesen kimondani. 
— Ab ágár vagy Abgárnak hívták.

Abgár uralkodása kezdetén született Judaeában- 
Krisztus, ezen idő táj ban adta ki a parancsot Augusz-“ 
tus, hogy mindenki magát jelentse he születése helyén, 
hogy. a népszámlálást helyesebben keresztül lehessen 
vinni, s ezzel kapcsolatban megparancsolta, hogy a 
bálványtemplomokban számára is szobor emeltessék; 
ugyanezt kívánta Herodes Zsidóország akkori királya 
is, hogy Augusztus mellett az ő szobra is álljon 
Örményország templomaiban; de mivel Abgár nem 
hódolt Herodes parancsának harezba keveredett utóbbi 
öcscsével, de Herodes serge szétveretett. Ezen időben 
halt meg az öreg Herodes, s helyébe Arkhelaus lépett 
a trónra.

Herodes tanácsosai látván, hogy Ab gárt fegy
verrel le nem győzhetik, Augusztus előtt becsmérelni 
kezdték; de Abgár Komába menyén kedves és bölcs 
lelkületűvel oly tetszést vívott ki Augusztus előtt, 
hogy csak a legnagyobb fájdalommal bocsátá őt ha
zájába

Prokopius görög történész elbeszéli azon lele
ményességet, mely őt szabaddá tévé: ugyanis bizo
nyos napon Abgár szolgáival vadászni menvén sok 
vadat elevenen fogott meg, s azon főidből, hol a vadat 
találta, bizonyos mennyiséget Romába vitt. Midőn 
Augusztus a színkörben megjelent, Abgár meghagyá 
szolgáinak, hogy a hozott földfemeket külön külön 
helyezzék el és azután az állatokat egyszerre bocsássák 
el, melyek mizdőn elbocsátaXtak, mindegyik azon
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földre szaladt, melyen született és növekedett. Ez 
nagyon meglepte Augusztust s kérdésére: hogy mire 
czéloz e leleményesség? azt válaszold ’ Abgár: hogy 
minden lény csak saját földjén érezheti magát boldog
nak, megengedd Abgárnak, habár szivének legnagyobb 
fájdalmával, hogy hazájába, királyi ranggal, és a leg
nagyobb tiszteletnyilvánitások közt visszatérhessen.

Augusztus halála után Tiberius lett romai csá
szárrá, kinek Abgár hódolatát nyilvánítani kívánván, 
üdvözletére követeket küldött; azonban a szeszélyes 
Tiberius a helyett, hogy a küldötteket kedvesen fo֊ 
gadta volna, fogságba vettette, mely illetlen eljárás 
felett felbőszülvén Abgár, gyorsan harczra készült, 
Edessa vagy Urha városát fölépítvén s megerősítvén 
Nisibísből a királyikönyv- és levéltárt átköltözteté s 
Edessát székvárossá emelte; de midőn mindez készen 
volt a hirtelen halál kiszólitá az élők közül; szövet
ségestársát a persa királyt Arsávirt, s igy fel kellett 
harczi tervével hagyni, annyival inkább, mivel a persa 
király fiai közt viszály támadván, neki kellett békés 
utón kiegyenlíteni a bonyodalmakat, ezt szerencsésen 
elintézvén az arabok királyának Aretnek küldött jelen
tékeny serget Judaea fejedelme Herodes ellen, ki szintén 
szerencsésen harczolt Sz. János igazságtalan gyilkosa 
ellen.

Midőn Abgár Persiából visszatérne, útjában bél- 
poklosság lepte el s mivel minden segély lehetetlen volt, 
tudomására jutott Krisztus számos csodatétele, miért 
is követeket küldött hozzá, alázattal kérvén, hogy 
jöjjön és gyógyítaná meg. De foglalkozzunk kevéssé 
részletesebben azon fontos tárgyról, hogy mikép tör
tént Abgárnak Krisztussal való ismerkedése.

Midőn Herodest Árét perzsa király Abgár segít
ségével legyőzte, Herodes hogy boszut álljon Abgáron 
alattomban bevádolá a romaiaknak. Abgár magát
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védelmezendő követeket küldött Jeruzsálembe Ֆ ronmi 
fővezérhez, ki is a követek felvilágosításán megnyu
godott ; ezen alkalommal a küldöttek részint szemta
núi voltak, részint hallomásból értesültek Jézus csoda
tetteiről, és visszatérvén elbeszélék a csodákat, miket 
Jézus tett. Abgár égő hittől eltelve, hinni kezdé, hogy 
Krisztus Isten fia, ki azért jött a főidre, hogy nagy
szerű jótéteményei által az embereket Istenhez kap* 
csői ja; levelet írt tehát Krisztusnak, melyet kővető 
Anáné által elktilde azon alázatos kérése kíséretében 
hogy jönne el s gyógyítaná meg veszélyes betegségéből; 
a küldöncz mellé egy festőt is rendelt, hogy ha Krisz
tus eljönni nem akarna Edessába arczképét levegye* 
A küldöttek megérkezvén Jeruzsálembe még azon nap 
kívántak Krisztussal találkozni, ki ép ezen napon 
tartá ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe; fölkérték 
tehát Fülöp apostolt, hogy eszközölné ki Krisztusnál 
a vele való találkozást, mi megtörténvén, nagy örömmel 
fogadta a követséget és meghagyá Tamás apostolnak, 
hogy Abgár levelére válaszoljon. E levélben megdi
cséri a király hitét s megígéri, hogy feltámadása után 
apostolai közül egyet elküldöd, hogy őt meggyógyítsa, 
ez alatt a festő egy szögletbe megvonván magát igye
kezett Krisztust lerajzolni, de minden igyekezete da
czára sem sikerülhetett, akkor előhívta Krisztus a 
festőt és gyolcsot vevén kezébe, azzal megtörülé 
arczát és legott leghívebben látszottak isteni fénylő 
arezvonásai. A követek s köztük Simon Tádé apos
tol sz. lelkesültséggel tértek vissza, magukkal hozván 
Krisztus képét s Edessa templomába helyezek. A 
király pedig egész családjával óhajtva várta az ígért 
apostol megérkezését, ki is megérkezvén bement a 
beteg királyhoz, ez fénylő arczárói azonnal felisineré 
Jézus tanítványát, s azért kérdő: „Nemde te vagy az 
áldott Jézusnak tanítványa, ki megígérte, hogy hoz-
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lám küldend egyet tanítványai közül, hogy fájdal
maimtól megszabadítson?“ Mire feleié Tádé: „Ha 
hiszesz Jézus Krisztusban, Istenfiában a te kivánataid 
teljesülendenek“, kinek Abgár mondá: „Benne és 
atyjában hittem, és ezért akarom egybegyüjteni ser- 
geimet és a zsidókat kiirtani, mivel Istenfiát keresztre 
feszítették, hacsak a romai kormány nem gától meg e 
tervem kivitelében“ és ezután a királyra tevén kezeit 
8 azonnal megtisztult a poklosságától; hálából a király 
egész családjával és Edessa város népe, fölvette a 
keresztséget. Abgár a bálványok templomait bezáratá 
az álisteneket pedig részint lerombolni, részint náddal 
beborítani parancsold. Tádé mielőtt innen eltávozott 
volna, hogy más helyen is hirdesse J ezus tanait, Addé 
nevű férfiút, ki a király selyemgyártója vala, maga 
helyébe rendelő püspöknek 33 K. u.

Abgár miután az Üdvözítő tanait elfogadta, még 
nehány évig élt, és 38 évi kormányzása után az örökké
valóságba költözött, oly emléket hagyva maga után 
milyennel egy király sem dicsekedhetik. Abgár életét 
a jámborság bőlcseség, alázatosság és feddhetlenség 
jellemzik.

Jóllehet a rom.-kath. egyház soha sem ismerte 
el hitelesnek azon levelet, melyet Eusebius és utána 
Korene az edessai könyvtárban feltaláltak, t. i. Jézus
nak Abgár királyhoz intézett vigaztaló levelét; mind- 
azáltal érdekessége miatt mi is közüljük, sőt mindazon 
leveleket is melyeket Abgár Krisztus érdekében írt 
az egyes hatalmasságokhoz, úgyszintén Jézus állítólagos 
levelének szövegét.

Abgár levele az Üdvözítőhöz így szól:
„Abgár, Arsám fia, főid fejedelme, a jótevő Üd

vözítőnek, Jézusnak, ki Jeruzsálem környékén meg
jelent — üdvözletemet küldöm! Hallottam rólad és 
gyógyításodról, melyek kezeid által történnek, mert
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te a mint mondják, a vakokat látókká, a sántákat 
járókká teszed, a bélpoldosokat megtisztítod, a tisz
tátalan szellemeket kiűzöd, s azokat kik naponként 
betegségben sinlodnek meggyógyítod, sőt még a halot
takat is főitámasztod. Midőn tehát ezeket haliám 
telőled, azon két vélemény állott eíőmbe, hogy vagy 
Isten vagy, ki az égből leszáltottál, vagy Isten fia, a 
ki ezeket teszed. Azért irtani hozzád, kérve hogy ne 
vonakodjál hozzám jönni, és fájdalmaimtól, melyek 
annyira gyötörnek — gyógyíts meg engem. Hallottam 
hogy a zsidók is agyarkodnak ellened és kínozni 
akarnak. Van nekem egy kis szép városom, jöjj ide, 
mert kettőnknek az elégséges."

A válasz Abgár levelére, melyet Üdvözítünk meg
hagyásából Tamás apostol irt, így hangzik:

„Boldog az, ki bennem hisz, habár nem is látott 
engem, mert rólam van megírva: „a kik engem látnak 
nem hisznek és a kik engem nem fognak látni szók 
hinni és élni fognak; a mit pedig nekem írtál, hogy 
hozzád menjek mivel én Jeruzsálembe avégbői kül
dettem, hogy mindent megcselekedjek, s miután ezeket 
teljesítettem, ismét ahhoz kell mennem fői, ki engem 
küldött, —fölmenetelem után elküldendek egyet tanít
ványaim közül, hogy meggyógyítsa fájdalmadat, és 
neked, valamint azoknak, kik veled vannak, életet 
adjon,"

A tudósok e levél hitelessége felöl sokat vitat
koztak, a kik a hitelességét megtámadják Így érvel
nek 1. Ha Krisztus irt volna valamit azt bizonnyára 
az új szövetség könyvei közé sorolta volna az egyház. 
2. Eusebius korát megelőző írók e fontos okmányra 
hivatkoztak volna, a mit pedig egyiksein tett. 3. Gelá- 
sius pápa a 494-ben tartott romai zsinaton a hamis 
iratok közé számítja. 4. E levélben sz. János evangé
liumának 20 része 29-ik verséből idézet fordul elő,
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jóllehet ezen evangélium Krisztus után jóval később 
íratott. De ezen érveket többen megczáfolni töreked
tek, jelesen Tillemontius és újabban Veite tudor, a 
kik az első és második ellenvetésre azt hozták fel; 
hogyEusebius volt az első, ki e levelet syr nyelvből 
átfordította, nemcsoda tehát, ha a régiek róla semmi 
említést nem tesznek. A harmadik ellenvetésre felel
ték: hogy Grelazius mint nyugoti, kétségbe vonhatta 
a levél hitelességét, mivel kelettől távol volt. Ellenben 
sz. Efrem, edessai főpap, ki a IV-ik században élt 
irataiban földicséri Edessát, mivel Abgár király Jézust 
meghívta látogatására. Ezenkívül Korene Mózes midőn 
az 5-ik században e levelet örményre fordította, mit- 
sem kételkedett ezen levél hitelessége felől. A mi a 
negyedik ellenvetést illeti, hasonló kifejezést találhat
tunk Izaiás 52. fejezet. 15, és a .65 fejezet 1, 12 ver
seiben: nem utalhatott·^ tehát az Üdvözítő e szavakra? 
Hasznosabb azonban ha e levél becse felöl mindenki 
saját nézetét követi.

Ide ígtatjuk Abgár többi leveleit, melyeket az 
uralkodókhoz intézett Jézus érdekében:

Abgár levele Tiberius császárhoz így szól: 
Abgár, örmények királya, 
császárnak üdvözletét küldök!“

Tudva, hogy birodalmadban semmi sem lehet 
előtted titokban, mindazonáltal mint hü barátod érte
síteni kívántalak levelem által hogy azon zsidók, kik 
Palaestinában laknak, magok közt megegyezve Krisz
tust keresztre feszítették, ki semmi vétekben nem ré
szes, sőt nagy és jótékony cselekedetet gyakorolt 
velők, jeleket és csodákat tett, sőt halottakat is 
támasztott fel. Tudd meg tehát, hogy ez nem emberi 
hanem isteni erővel bír, mert még azon időben, midőn 
őt keresztre fesziték, a nap elhomályosodott, a főid 
megrendült, ő pedig harmad napra halottaiból foltá-

az én uramnak, a
romai
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ben sok helyt a legnagyobb csodákat mivelik az 
apostolok, melyet rajtam világosan is kimutattak. 
Tehát innen ismerheti felséged, mit érdemel a zsidó 
nép, ki ezeket tette, és meghagyandó, hogy az egész 
földön Krisztust imádják, mint igaz Istent. Üdvözöllek 1

Tiberius válasza Abgár levelére:
„Tiberius, romaiak császára, Abgár királynak 

üdvözletemet küldöm!“
„Barátságos leveledet olvastam, a miért koszö- 

netünket fejezzük ki, jóllehet már előbb többektől 
hallottuk ugyanazt. Csodatetteit világosan előadta 
Pilatus is s hogy Jézus miután hallottaiból föltámadt 
— sokan Istennek tartják. Én is azt akarám ez okból 
tenni, a mit te gondoltál, de mivel a romaiaknál az 
a szokás, hogy a császár saját tekintélyénél fogva 
senkit sem emelhet fel az istenek sorába, míg a Sena
tus meg nem vizsgálta, ezért a dolgot a tanács elé 
terjesztem; de a tanács azon okból, mivel a kezdet 
nem tőle eredt — elveté. Mi azonban mindenkinek 
megengedjük, hog^ Jézust az istenek közé befogadja, 
és halállal büntetjük azokat, kik a keresztényeket 
gúnyolják. A zsidó nép iránt pedig — kik őt vak
merőén íolfesziteni merészkedtek, skit én nem keresztre, 
hanem tisztelet s iinádásra érdemesítek, mihelyt az 
elpártolt hispánokkal a háborút bevégzendem — vizs
gálatot fogok indítani, s intézkedni fogok a bűnösök 
megbüntetése iránt.“

Második levele Abgárnak Tiberiushoz, magában 
foglalja, hogy az istenség emberi ítélet alá vonatik 
s így ha Isten az embereknek nem tetszik, isten sem 
lehet a romai felfogása szerint, pedig az embernek 
kell Isten előtt kedvesnek lenni. És hogy jól (enné, 
ha Pilatus helyébe mást küldene, hogy a kormányzói 
tiszttől gyalázattal mentessék fül, a ki a zsidókra

<»
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hallgatott és bele egyezett, hogy Krisztus fólfeszit- 
tessék.

Ugyan az edessai könyvtárból vette Korene. 
Abgár egy más levelét, melyet a persa király Arta- 
zesliez intézett:

„Abgár, örmények királya Artazes bátyámnak 
a királyok királyának üdvözletemet küldöm!

Jézus Krisztusról Isten fiáról, kit a zsidók ke
resztre feszítettek, tudom hogy már hallottál; ő halot
taiból főitámadott ՛ és tanítványait az egész világra 
elküldé, hogy mindenkit tanítsanak. Egy pedig az δ 
főbb tanítványai közöl Simon nevű, ki birodalmod egyik 
részében van, — ha tehát őt keresed, feltalálod, δ 
minden betegségedet s fájdalmaidat meggyógyítja, 
s az élet útját megmutatja, s fogsz hinni szavának 
te és testvéred, és mindenki, ki neked engedelmeskedik; 
mert előttem legkedvesebb tény, hogy te testileg 
rokonom, lélekben is hu és igaz testvérek legyünk.

Hason tartalmú levelet írt az assyrok királyának 
Nerzesznek, Babylonba, de mielőtt e két levélre válasz 
érkezett volna, a kegyesszivü Abgár 38 évi uralko
dása után, meghalt.

14. Anane, Szanatrug, Jervant és második Ardasesz-
Abgár halála után a királyság két részre szakad

ván, nagy zavar támadt a nemzetben, mivel Anane, 
Abgár fia Örményország egy részét és Szanatrug, 
Abgár nejének, Öcscse, más részét bírta egy és ugyan
azon időben. Anane, ki atyja székét foglalta el Edes- 
sában a keresztény hitet megtagadta, s parancsot adott 
ki, hogy a bálványtemplomok helyreállittassnak, s a 
kereszténység kiirtassék, ezen kegyetlen rendelet kö
vetkeztében többen készebbek voltak hithüségökért 
vérükkel áldozni, mintsem boldogító vallásukról le
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mondani, ezen üldözésnek lett áldozatja az istenfélő 
Addé püspök. De Ananét is utolérte a büntetés, mert 
midőn új palotájában egy bálvány szobrot emeltetne, 
az oszlop ledőlt s maga alá temeté a keresztény ül
döző királyt.

Szanatrug értesülvén Anáne halála felö, azonnal 
sorget gyűjtött és Edessa ellen indult. De az edessaiak 
követeket küldenek hozzá, mondván: hogy szívesen 
fogadják őt, ha nem bántja keresztény Intőkért őket. 
Ezt, hogy ezélját, elérje, esküvel is megigéré, de meg
szegte azt s megölető Tádé és Bertalan apostolokat, 
sőt saját leányát Sanduchtát is, ki első szűz vértanú 
veit —és végre Abgár családját; nejének, Ilonának s 
leányainak kivételével. Mondják, hogy Ilona királyné 
nagyon ájtatos lévén, nem akart a bálványozok közt- 
lakni, miértig leányaival együtt Jeruzsálembe költözött, 
s ott éhség idején minden vagyonát, ékszereit eladogat
ván, gabonát vásárolt, s a szükölködők közt kiosztá. 
A zsidók az ő jótéteményét megakarván hálálni, pom
pás sirt állítottak azon helyen, hol eltemethetett, 
vagyis Jeruzsálem kapuja előtt.

Szanatrug, habár a bálványozás iránti rajongása 
miatt sok kegyetlenséget követett el, mind azáltal vol
tak jó tulajdonai is, melyek őt aira bírták, hogy or
szágát díszítse, minél fényesebb polczra emelje. —- 
Ezen vágy indította arra, hogy egész Örményország
ban sokféle építkezéseket tett, nevezetesen Medzpint, 
mivel e város földrengés következtében sokat szen
vedett, egészen leromboltatá és újból épitteté, kettős 
körfallal ; és a város közepébe maga számára szobrot 
emeltetett, kezébe egy pénznemet tartva; mi által azt 
akarta jelezni a király, hogy minden vagyonát föl
emésztette e város szépítése, s csak ez egy pénze 
maradt. Szanatrug 34 évi uralkodása után vadászat 
alkalmával véletlenségbőL nyíl által találva meghalt



Kétségkívül természetére lelem ев vés kellett 1 rogy 
legyen, melynek köszönhette trónját, mivel akkori 
időben egy esküszegő Szamai rúg alig maradhatott 
volna meg a kormánypolezon, ha ügyeit ravaszul nem 
vezeti, de mindamellett örökre bélyegezve mura , ogy 
esküjét megnem tartván, egészen gyermekeine yil- 
kolásáig vetemedett, meghalt 67-ben K. u.

Szanatrug után ismét viszály állott be a tör
vényes királyi utódok közt, mivel az Arsacida család
ból két trónkövetelő lépett fel: Jervánt és Érv ász. 
Jervánt vitéz, delitermetii, kedves és kormányzásra 
képes egyén volt, ki Szanatrug idejében már kitűnt 
vitézsége által. Midőn tehát ez meghalt, kedvessége és 
bőkezűsége folytán kivívta hogy a főnökök öt tegyék 
királylyá, a melyet el is fogadott, de anemesPakra· 
duni — minthogy a király választása nem közakarat 
folytán történt — nem akarta őt megkoronázni. És miu
tán J ervánt attól tartott, hogy majd egy másik párt Sza
natrug fiai közül fog királyt választani mindegyiket 
lefejeztető, egy kisdedet Ardaseszt kivéve, kit Pakra· 
duni életveszélyek közt mentett meg, elvivén öt Per
zsiába. Jervánt folytonosan aggodalom közt élt, váljon 
melyik perezben ragadják el tőle a kormánygyeplőt; 
ezen gondolat nem engedett nyugtot lelkének, levelet 
majd követséget küldött Perzsiába, Darius királyhoz, 
hogy Ardáseszt és Szempádot végeztesse ki, mivel 
Ardas esz nem is az Arsacidák nemzetségéből szárma
zott, hanem rnéd ivadék, azonban kérése soha sem 
talált a persa király előtt viszhangra.

Jervánt finom eszű, előrelátó lévén, helyesen 
gyanitá, hogy mig Ardasesz él addig lehetetlen lesz 
neki biztosan székét bírnia, ezért harezra készült azon 
okból, hogy az egész Örményország fölötti uralmat 
kezébe vehesse. Mesopotamiát, mely az ő hatalma 
alatt állott, a romaiaknak átengedő, éd bogy a romaiak
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barátságát még..inkább megnyerhesse, több adót ígért, 
s elfoglald felső Örményországot, a királyi széket, pedig 
Armávirbe tévé; Araxes folyam közelében, Ervantásád 
várost épité, mely — Korene szerint — Örményország 
legkedveltebb megerősített városai egyike vala, hason
lóképen Achur partján Bágárán nevű várost emelt a 
bálványokat ide szállíttató, melyeknek főpapjává a 
tróntól megfosztott Ervász nevű bátyját tévé. Ezen 
idő alatt Szempád kegyes szive, ritka jó lelke s vitéz
sége által nagy tekintélyt szerzett nemcsak a persa 
főtisztek, hanem Darius előtt is, ki Szempád kérésére 
hogy Ardaseszt helyezné vissza ősei trónjára, nyújtson 
segélyt, hogy legyőzhesse Jervántot örömmel bele
egyezett, Szempád s Ardásesz rendelkezésére nagy ser- 
get adott, hogy Jervánt ellen fordulhassanak.

Jervánt épen az udiákkal harczolt, midőn hire 
érkezett, Ardásesz jöttének, ezért a harczot félben- 
hagyta és sergének egyrészét főtisztjeivel ott hagyá 
őrségül, ő pedig elment zsoldos katonákat gyűjtendő 
a georgiai, mezopotami és caesareai tájakról.

Ardásesz nem tudván, hogy Jervánt az udiak 
tartományából eltávozott, egész sergét Udi felé irányzá, 

udiak és Jervánt hátrahagyott serge megtudván, 
hogy Ardásesz van velük, azonnal ennek táborához 
csatlakoztak, Jervánt főtisztjei midőn láták, hogy az 
egész sereg átállott, ők is átpártoltak nagyobb részt, 
de Szempád és Ardásesz még sem merészkedtek Jer- 
vántnak még most is jókora nagy sergével ütközetbe 
bocsátkozni, melynek vezére a rettenthetlen vitéz és 
jeles dárda vető Arkám volt; minden áron tehát e 
derék harczfit akarták részükre megnyerni ajándékok 
s nagy gazdagság ígérete által. Az arany el is va
kít á a vezért és a harcz kezdete előtt számos 
vitézzel Ardásesz részére állott. A csata mint két 
fél részéről elkeseredetten folyt és újabban pár

az
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toltak át Ardaseszhez. Ezen kétségbeesett helyzet 
arra indította Jervántot, hogy Tórák nevű vitéznek 
nagy ajándékot ígérjen, ha Ardaseszt megöli. A csata 
hevében folyt, midőn a bérencz nagy környezetével 
Ardasesz felé rohant, azonban Kiszág főtiszt saját 
élete feláldozásával megváltá Ardasesz életét. Erre 
mégnagyobb hévvel folyt a harcz, s egész estig tartott, 
melyben Jervánt egész serge tönkre tétetett, ő maga 
aedig futással menekült és Ervántasád városba zár
kózott. Másnap Ardasesz a nagyszámú elesett kátoná- 
cot eltemethetvén, miután serge megpihent Ervántásád 
ellen indult és a várost rövid ostrom után be is vette. 
Jervánt tek érvény es szobáiba vonta meg magát, de 
feltaláltatott és egy katona által átszuratott. így 
végzé be 20 évi uralkodását a trónbitorló Jervánt. 
Valóban soha sem kísérheti áldás az oly embernek 
magásratörekvését, ki más lenyomásával akarja magát 
fentartani. Ardasesz szép sirt, készíttetett Jervánt 
számára s tisztességesen eltakarittatá. Jervánt csak 
anyairészről volt az Arsacida nemzetségből. K. u. 89ben.

Halála után Szempád a királyi kincstárban fel
találd a koronát, és azzal Ardaseszt az örmények 
királyává koronázta. Ardasesz királylyá tétetvén a 
méd és persa katonákat visszaküldő,, gazdag ajándék
kal jutalmazván meg őket. Argámot, maga után 
második személyivé, nevelőjét Szempádot fővezérré 
tette, s roppant kincsekkel halmozta el mind a kettőt.

Ardasesz szintén aggodalommal nézte királyi 
vetélytávsát, Ervásztot, Jervánt fivérét, ezért meg
hagyd Szempádnak, hogy orozva gyilkolja meg, a mit 
ő végre is hajtott és Ervászt minden kincsét Ardásesz- 
nek vitte. E kincs mellé azután a magáéból is tévén, 
Szempádnak átadd, hogy Hamisnak az ő jótevőjének 
vigye hálája és viszont szolgálata zálogául.

Ardasesz nagyratermett szelleménél fogva nem-
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csak népének szeretetét bírta, hanem minden országos 
ügyet bölcsen elintézett, különösemtudva azt, hogy egy 
nép becsértéke attól függ, valjón a mivelődés mily 
fokán áll és hogy „elvész az oly nap, mely tudományt 

ismer“; ennélfo^vaminden igyekezetét oda irá
nyozta, hogy országában a művelődés ágainak tért 
nyisson. A művészet előmozdítására Eraszk folyam 
közelében saját nevéről Artaxata nevű várost, nagy
szerű paloták és díszes kertekkel felékesitve, épitteté 
és királyi székét is e városba helyezé át. Egész az 
ő koráig — mint Korene mondja — híd, csolnak és 
más ehhez hasonló közlekedési eszközök nagyon tökély - 
telenek voltak, az efféléket tehát Ardasesz készítette 
kényelmesebb és a czélnak megfelelőbb alakban, nagy 
ajándékokat ígérvén azoknak, kik a tudomány bármely 
ágában vívmányokat hoznak létre. Ardasesz, hogy a 
fóldmivelést is előmozdítsa, különféle népeket telepített 
be, kiknek szorgalmuk annyira felbuzditá az örmény 
népet, hogy, Korene állítása szerint, Ardasesz idejében 
egy talpalatnyi föld sem volt, mely mivelve nem lett 
volna, — még a hegyek is dús virányokkal ékesked
tek, — birodalmában elrendelte, hogy a telkek egyen
lően osztassanak fel és a határokat jegyek által külö
nítsék el. A míveltség és tudomány előmozdítására 
intézeteket létesített, melyeknek híre annyira elterjedt, 
hogy a közelebbi és távolabbi népek: medok,perzsák, 
syrusok, nagy tömegekben vándoroltak be Örmény or ֊ 
szágba, hogy a tanintézetekben nevelést és mivelést 
nyerhessenek fiaik.

Be Ardasesznek ezen üdvös intézkedései՝ köze
pette hatalmas ellensége támadt. Ugyanis az alánok 
más hegyi népekkel egyesülve Örményországba, ron
tottak; de Ardasesz ellenők ment s oly szerencsésen 
harczoit, hogy az alánok királyának fiát elfogá. Ez 
eset döntői eg hatott. Az alánok békéért esedeztek, de

nem
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ézt nem fogadta el Ardasesz, utóljára a legvégső eszközt 
is megkisérté az alánok fejdelme, és elküldé ritka 
szépségű Szatinig nevő leányát, ki Ardasesz előtt 
midőn könyörögne, annyira megnyerte az örmény ki
rály szivét, hogy ez az elfogott alán királyfit elbo
csátván, Szátiniget nőül vette,

Ardasesz életében csak jót kívánt tenni, mégis 
fiaitól sokat kellett szenvedni, mivel 6 fia, mint Ar
da vászt, Verusz, Mázsán, Dirán, Zárchius, és Tigrán, 
folyton egymás ellen agyarkodtak, — ez okból a gyenge 
atya szivét nagyon keserű fájdalmakkal tölték el, és 
sokszor még a király közelében lévő magas személyek 
iránt is tiszteletlenséggel viseltettek, őket rágalmaz
ták, minek következménye az volt, hogy a heves és 
elbizakodott Ardavászt addig nem nyugodott, míg 
Argumot és ennek nevezetes családját le nem gyilkol- 
tatta, s ekkor erőszakkal elfogtalá Argum főtiszti 
székét, hasonlóképen akarta elpusztítani a derék ve
zért, Szempádot, kit Ardasesz Perzsiában kitört lázadás 
elfojtására küldött s ezt szerencsésen befejezte. Midőn 
a gálád tervről értesült Ardasesz, nagyon megzava- 
ródott és nem tudta, mi tevő legyen, de a honszerető 
és mély belátása Szempád többre becsülvén a haza 
békéjét, mint a legfőbb hivatalt, önkényt lemondott 
főtisztségéről, s így a viszálynak véget4 vetett, és 
Ardávászd lett a kitolt Szempád helyébe fővezér.

Látván a többi testvérek, hogy mily szerencse 
koszoruzta fivérüknek minden lépését, irigység fogta 
el őket, a mi újból még bonyolultabb helyzetet idézett 
élő. Ardasesz ezen zavaroknak véget vetendő az okos 
Veruszt királyi házának mindenesévé, Mázságot a 
bálványok főpapjává tévé, összes hadsergét pedig 
4 részre osztá; a keleti hadserget Ardavásztnak, a 
nvugotit Diránnok, a délit Szempádnak, és az éjszakit 
Zárchiusnak adományozó. így a tesztvérek közt a
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béke helyreállván, elég erősnek érezte magát, hogy 
romaiaknak az adófizetést megtagadja. Tráján, hogy 
a lázadókat megfélemlítse, hadserget küldött az ör
mények ellen. Ardavászt a keleti és éjszaki hadsereg
gel elébe ment, — azonban eleinte nem merészkedett 
ütközetbe bocsátkozni, s mindaddig csalogatta hadi 
fortélyaival az ellenséget, mig a megtámadott alánok 
segélyére kiküldött sereg Szempáddal együtt vissza- 

ekkor már a három hadsereg öszpontositva 
lévén, Szempád vezérlete alatt, ki csak imént űzte 
volt ki az alánok elleneit, megütköztek a rómaikkal 
és egy öldöklő harczban legyőzte azokat, sőt Örmény- 
országból is kiűzte.

Midőn e szégyenteljes vereségről értesült Tráján, 
nagy sereggel indult Ardasesz ellen, melynek vezére 
maga Tráján császár volt. Be most Ardasesz is félém
mel telt el. vagy falán készületlensége miatt, követ
séget és gazdag ajándékot küldött "a császár kiengesz
telésére, sőt hogy kegyét újólag kinyerhesse, meg
ígérte, hogy évenként adót fizetend.

Ezután a medokkal voltak viszályai, mélyeknek 
kiegyenlítése érdekében Ardasesz is elment, de útköz
ben megbetegedett, s így kénytelen volt visszatérni 
Bacuragán mezővárosba, hol már a betegség teljesen 
kimerité a fáradhatlan király lelki s testi erejét s 
41 évi uralkodása itt lelte a halál. — A nemzet sokáig 
nem tudta elfeledni e ritka, nemes sajátságokkal meg
áldott király gyászos kimúlását, páratlan ünnepélyes
séggel temették el földi hamvait, s mint Korene meg
jegyzi Aristo Pellaeus állítása nyomán — „A koporsó 
aranyból készült, trónja és ágya aranyhimzésekkel és 
gyöngyökkel volt díszítve, a testet elfödő öltöny arany, 
szövet, arany korona ékesítette fejét, és szintén ily 
drága fegyverzet terült el lábai előtt. Azután leírja 
a tisztviselők és a roppant sokaságú" nép rendkívüli

a
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fájdalmát, melyet a temetés alkalmával tanúsítottak, 
úgy hogy némelyek önmagukat áldozták fel, elevenen 
vetvén Ardasesz sírjába magukat.

Lehetetlen annak, a ki e páratlan jellemű király 
élet történetét olvassa, nem fájlalnia, hogy egy nemzet 
ily drága fejedelmét, .atyját, nevelőjét veszté el Arda
sesz személyében, ki Örményországnak jótevője, a nem
zet legszebb dísze, és egész birodalma jólétének emel
tyűje vala. Benne egy nemesen résztvevő szív hunyt 
el, ki az érdemet becsülni, ellenségeinek megbocsátani 
tudott. Inkább a béke fejedelme volt ő, mint a kegyet^ 
len harczok mestere.

De midőn Ardásesz érdemeit méltányoljuk, nem 
hagyhatjuk dicséret nélkül aPakraduni család egyik 
legderekabb fiát, korának legjelesb hősét Szempádot. 
Az ő életeseményei szép világot vetnek jellemére, ön
zetlen hazafisága,. egyedül a közjóért buzgó szelleme 
kiviláglik már azon nagy lelkű tettéből, melynél fogva 
a hatalom legfőbb polczáról, a fővezórségről, önkényt 
lemondott csakhogya viszálynak véget vethessen, Nagy 
szellemét eléggé kimutatta az által, hogy nem egyszer 
harczolt Ardavászt zászlaja alatt; —- mindezen szép 
tulajdonok örökre megállapították halhatatlan emlékét; 
— méltán sorozhatjuk Szempádot az örmények leg
nagyobb fiai és legeszélyesebb vezéreinek sorába, Szem- 
pád az Ég előtt is kedves lévén, Isten nagy korral 
áldotta meg, a mikor aztán csendesen elhunyt, 
128 Kr. u,

15. Felső Örményország királyai.
Mivel e királyság történelme jelentékeny részt 

képez a romai történetíróknál, —- úgy, hogy egész 
Örményország eseményeit mintegy másodrendű, vagy 
kevé'bé fontos jelentőségiieknek tartják, s ezek helyett
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tüzetesebben felső Örményország viszonyaival foglal
koznak — e királyság történelméről is szükséges meg
emlékeznünk, részint azért, hogy a romai történetírók 
tévedéseit helyrehozzuk, részint, mivel eseményei 
összefüggnek egész Örményország történelmével.

Midőn Antonius Örményország ura lön, felső Ör
ményországot — mint fennebbjeleztük — a medoknak 
adómányozá. —Ársávir perzsa király Ardasiást tette 
a meghódított tartomány fölé helytartónak, de ennek 
erőszakoskodásait nem tűrhetvén az örmények, Augusz
tust kévék, hogy Ardavászt fiát a kis Tigránt tegye 
királyukká. Augusztus teljesité kérelmüket, de a béke
szerető Tigrán nem sokáig élt, — utánna a romaiak 
ennek Erváz nevű fivérét küldék királyul; de ezt az 
örmények megrótt erkölcse miatt el nem fogadták, miért 
a béke fentartása tekintetéből beleegyeztek, hogy az 
alacsony termetű Tigrán, kit azért közönségesen Kis 
Tigránnak is neveztek — legyen uralkodójuk. De 
3 év múlva ezt is elűzték, és az izraelita eredetű 
Ardzruní Aberszámot tették helyébe, ki, mindenki 
szeretetét megnyervén, békésen kormányzott. Midőn 
e jó helytartó is meghalt, helyébe a perzsák királya 
Arseszt tévé, azonban, mivel ez nem a romaiak bele
egyezésével történt, a romaiak őt letették és Zénót, 
a pontusi király fiát bízták meg a helytartói teendők
kel, a ki egész haláláig az örmények jóléte előmoz
dítására sokat tett. Utánna ismét a perzsa király 
Ardases, fiát, Arságot teve királyivá szintén a romaiak 
akarata ellenére, — azért is Tiberius császár Mithridát 
hasonnevű öcscsét, a georgiak királyát, arra ösztönző, 
hogy Arságot,fossza meg székétől .és foglalja el maga 
részére felső Örményországot. Mithridát pénzzel meg
vesztegetvén egy alávaló bérenczét, megöleté Arságot s 

՛ helyét — nem valami dicsőséggel elfoglald; azonban 
áldás nem is volt keze alatt e tartomány fölötti kor-
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Hiányzásában, sőt a kegyetlen Mithridátnak magának 
is kellett éreznie a végzet csapásait, mivel rokon a 
Ramiszd, az örmények szivét meghódítván, a kegyet
len Mithridátot háznépével együtt kivégezteté. Ezen 
tett ismét felbőszítő a hatalmas perzsa királyt Dáriust 
s azonnal Ramiszd ellen indult, de ez be sem várta 
az ellenséget, hanem trónját elhagyva, más tarto
mányba futott, s igy Darius Dirit nevű fiát helyező 
a Ramiszd székébe. De Ramiszd nem tudott oly köny- 
nyen megválni kormányzói tisztétől, miért is azon 
volt, hogy a perzsákat elűzhesse: meg is indult csekély 
összegyűjtött népével, de megveretett, s csak menek
vés által biztosítható életét, — neje Zenobia pedig, 
mivel anyaságát közelévezte, nem futhatott, kérte tehát 
férjét, hogy ölje meg őt. Ramiszd a félelem és kétség- 
beeséstől mintegy megháborodva, kardjával megsebzé 
nejét és a vízbe vetette, azt gondolván, hogy már 
elvérzett, s ö elfutott Georgiába, de a közel levő falusiak 
látván Zenobiát a mint férje bevetette, félhalva kihur- 
czolták a folyóból és sebeit bekötvén eszméletre hozták 
és elvitték Dirithez, ki különös gyöngédséggel gon- 
dozá. Innen a romai történetírók azt hiszik, hogy 
Zenobia Arsacida királyné lett volna.

Neró értesülvén arról, hogy felső Örményországon 
a perzsák uralkodnak, Kárbulo nevű fővezérét küldő 
nagy sereggel Dirit ellen. Kárbulo megbízatását ügye
sen elintézte, mert a perzsákat legyőzvén, Diritet is 
kiűzte Örményországból, s kis Tigrán öcscsét tévé 
királylyá, kit megkülönböztetésül legkisebb Tigrán- 
nak neveztek. Kárbulo ekkor Örményország ügyét 
befejezettnek hívén, Assyriába ment, de Darius nem 
nyugodott, hanem felhasználta a romai vezér.eltávo
zását, s nagy gyorsasággal sergét összeszedő, Örmény- 
országba nyomult, s abban hódításait napról napra 
gyarapító. Erre csak hamar ott termett a romai új



73

had vezére Betusz, ki Kárbuloval egyesülvén, a perzsá
kat mégtámadta, de a perzsák visszavervén az ellene 
intézett támadásokat, a rómaiak meggyőződhettek, 
hogy a perzsákkal könnyen meg nem mérkőzhetnek, 
miért is békére léptek Darius királylyal oly feltétel 
alatt, hogy felső Örményország továbbra is maradjon a 
perzsák kezében, de a fejedelmet mindig a romaicsászár 
nevezze ki, — természetesen azt, kit a nép sokasága 
kíván. Ezen béke alapján újból Dirit lett a király ki, 
hogy a béke pontjának eleget tegyen, Romába ment, 
és ott ritka pazar fénynyel és ünnepélyességgel Neró 
császár által megkoronáztatott. Ezen nap az arany 
pazar használata miatt „aranynap“-nak neveztetett.

Dirit 9 évi uralkodása után vele sírba szált az 
alig 80 éves, felső Örményországi királyság, mivel 
Jervánt Mesopotamiát a rómaiknak adományozván, a 
romaiak viszonzásul Jervántnak, tizanatrug utódjának 
felső Örményországot adták, ki ezt maga birodalmához 
csatol á.

16. Második Ardávazt. Első Oirán. Harmadik Tigrán 
és Válárs.

Ardases után Örményország trónját második Ar
da vászt bírta, ki darabos és barátságtalan természetű 
lévén, mellette nem tűrt meg senkit testvérei közül, 
— őt a királyiszék nem hogy megjavította volna, de 
sőt még hevesebbé tette, mint a milyen volt atyja 
életében. Fivéreit mind elűzte magától az Ararat 
tartomány tájaira, egyedül Kis Diránt tartván meg 
maga mellett, hogy királyi utódja lehessen, mivel neki 
gyermekei nem voltak. A vadászatoknak nagyobb 
kedvelője lévén, mint a királyi ügyeknek, ezen szén. 
vedélyének lett áldozata. Ugyanis egy vadászat alkal
mával, midőn lóvá a folytonos nyargalás következtéd
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bén nagyon kifáradva egy mélységen átugrani akarna, 
a mélységbe zuhant és Ardavászt szörnyet halt, alig 
bírván két évig ingadozó trónját.

Ardavászt alatt egy monda keringett a nép 
száján, mely a megbüntetett királyt jellemzően tün
teti elő. Midőn Ardasesz temetése alkalmával sokan 
önszántukból Ardasesz sírjába temették magukat, ezt 
zokon vette Ardavászt s az elhunytnak mondá: „atyám 
te elmentél és az egész ország népét magad után von
tad, — én most csak omladékok királya vagyok.“ E 
beszédért megátkozá Ardásesz az ő fiát, hogy mikor 
vadászatra megy a Mászis hegyére, a hősök ragadják 
el úgy, hogy többé világosságot se lásson. Innen a 
pórnép Ardavászt halálát, illetőleg eltűnését, úgy 
képzelő, hogy Ardavászt egy sötét barlangba láncz- 
czal van lekötve, mellette két eb, melyek a lánczokat 
folyton harapják, hogy Ardavászt kiszabaduljon, s a 
világot elpusztítsa. De a kovácsok kalapálásai meg
erősítik a lánczot. Ez okból, egész Köreire idejéig a 
tudatlan kovácsok még vasárnapokon is legalább öt
ször verték az ülő vasat, nehogy Ardavászt lánczai meg
lazuljanak, s a békába kötött ádáz király fogságából 
kiszabaduljon.

A szerencsétlen Ardavászt után. az elpusztult 
király oldala mellett nevelt Díván következők, ki 
bátyjához hasonló természetű lévén, nem sokat törő
dött az ország ügyeivel, inkább lovaglás, vadászat 
vagy más időtöltést keresett s egészen szenvedélyei
nek élt. Nem csoda tehát, ha életéből semmi nevezetes 
esemény nem maradt főn, ez is 21 évi uralkodása 
után ott találta halálát, a hol életében gyönyörét 
lelte, ugyanis lovaglás alkalmával hógörgeteg zuhan
ván le a magas Maszisról, alá)a temette.

Dirán után ennek öcscse, Ardasesz fiainak leg
ifjabb ja 3-ik Tigrán nyerte el a trónt a perzsák Ճ-
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rályának Perosznak befolyásával; e kettő frigyet 
kötött egymással, s midőn Antonius Pius meghalt 
egyesültek, s az assyrok tartományában megtelepedett 
romaiakra támadtak, s keményen megverték, honnan 
aztán Cappadocia felé indultak. Se veri anus Cappado
cia kormányzója értesülvén, hogy az örmények a per· 
sákkal egyesülve elakarják foglalni tartományát eleinte 
félt s önmaga megadása felől gondolkozott, de mivel 
a jós biztatta, hogy hadjárata sikeres leend, kevés 
sereggel, de r.ettenthetlen bátorsággal az örmény- 
persa hadseregre rohant, az ütközet rövid, de heves 
volt, egész serge tönkretétetett s maga Severinus is 
a csatatéren maradt. Marcus Aurelius értesülvén arról, 
hogy a romai hadsereg kétszer keményen megveretett 
elküldé Verus Lucius királyi kormánytársát a feltá
madt ellenség megfékezésére ki még megsem érkezett, 
midőn Tigran Kis-Örményország elfoglalására indult, 
de szerencsétlenségére, mert egy nőnek incselkedései 
következtében annyira rászedetett, hogy az észrevétlen 
király ellenségének foglyává lön, Lucius könnyen le
győzte ellenségeit, s, addig nem bocsátotta szabadom 
Tigránt, míg egész Örményországról évi adófizetést 

ígért; különben Tigrán kedves modora annyira 
hatott az ép jellemű Luciusra, hogy Tigránt barát
ságába fogadta, süt nagy pompával visszavivén Örmény- 
országba, visszahelyezte elvesztett királyi székébe.

Lucius szeretedét még világosabban kifejezendő, 
szép rokonát Kufát, Tigránnak nőül adá, és ennek em
léketil pénzt veretett, mely trónon ülve ábrázolja Lu- 
ciust a mint Tigránt királylyá koronázza, a másik 
oldalon e felirat volt: „Rex Armenis datus" örmények
nek adott király. Tigrán királyi székébe visszahelyez
tetvén mintegy 41 évi uralkodása után érte a halál 
193-ban; kormányzói képességének semmi jelét sem 
hagyván maga után.

nem
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3-ik Tigrán után Válárs lépett a trónra, ez 
mindé» gondját országa ügyeinek rendezésére fordí
totta, hogy a miket az előbbi királyok legkevésbé 
gondoztak, jóvá tegye, országát csinosítani kívánván 
számos építéseket tön, és emelte a később híressé 
vált Válársáván várost azon helyen a hol született. 
Vártez mezővárost kőfallal kerité s királyi székét is 
ide tévén Válársápádnak nevezé. Valárs alatt Sarmá- 
tiából nagy számú Kazár és Bazil nép árasztá el Ör
ményországot, kik ellen Valárs is vitézííl harczolva 
messze elíízé őket, de a szétvert ellenség újból egye
sült és még nagyobb dühhel rohant Örményországra. 
Az örmények most még vitézebbül harczoltak és az 
ellenseget újból visszaverték, de fájdalom a vitéz 
Valárs is az ütközetben nyíl által megsebesittetvén 
meghalt, áldozatéi esvén nemzete s hazája jólétének, 
melylyel nevét halhatatlanná tévé ; mint Korene talá- 
lólag megjegyzi: „ő meghalt, de élni fog szép emléke 
és neve.“

17. Első Khozroe.
Khozroe mindjárt kormányzása kezdetén azon 

igyekezett, hogy még atyja életében már támadólag 
fellépett éjszaki népeket megfenyítse, miért is reájuk 
törvén meghódította, és az előkelők közül minden 
száz személy után egyet magához vett kezesül. E 
nagy győzelem emlékül szobrot emeltetett. és azt görög 
felirattal ellátta, ezután diadalmenettel vonult be Ör
ményországba.

Khozroe az ország felvirágoztatása érdekében is 
sokat fáradott, különösen építmények által széppé és 
híressé akarta tenni Örményországot, de fájdalom! a 
keresztények iránt ellenséges indulattal leven eltelve, 
a mennyiben a külellenséget lecsillapította, ép annyira
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maga ellen lazította a keresztényeket, kiket kímélet 
nélkül végeztetett ki hitőkért.

Khozroe alatt Antonius Caracalla romai császár 
Mesopotamiába jővén, sietett tisztelgésére menni az 
örmény király is, mert azt vélte, hogy a romai ba
rátság e lovagias tette által még szilárdabb lesz, 
azonban csalatkozott, mert a császárnak ép az lévén 
terve, hogy Örményországot hatalmába kerítse, a nála 
tisztelgő királyt elfogatá, börtönbe vetteté s így Ör
ményországot vérontás nélkül elfoglald. De rövid ideig 
bírhatta, mivel a királyukhoz minden vész közt hü 
örmények fegyvert ragadtak, Caracalla be sem várta 
a végzetes harczot, hanem szabadon bocsátá Khozroet.

Ugyan ezen király uralkodása alatt történt, hogy 
a persák felett az Arsacida vérből származott Artá- 
bán uralkodott, ki már vérségi köteléknél fogva 
Khozroevel barátságos és szívélyes viszonyban élt. 
A persa főnökök irigy szemmel nézték, hogy idegen 
ül trónjukon, ezért minden alkalmat felhasználtak, 
hogy üt elűzhessék. Ardasir nevű főúr többeket maga 
köré gyújtván, Artábáu ellen ment, s öt egy évig 
tartó kegyetlen öldöklés után a csatatéren elejté. 
Midőn e gyász esemény felől értesült Khozroe nagyon 
fájlalta Artábáu halálát és azon gondolkozott, hogy 
mikép boszulja meg e vakmerő tettet; tehát serget 
gyűjtött az albánok, iberek, lydok, és a káspi tenger 
melléki népek közül, és egyenesen a bitorló Ardasir 
ellen indult, fegyverét győzelem koszoruzta mindenütt, 
öl évi harcza alatt elűzte Ardasirt egész Indiáig, 
Persiát és a közötte levő tartományokat hatalmába 
keritte, Azerbadágánban várost épite és Ardasesz fe
letti kiöntött boszú emlékére „Távrezs“ névvel nevezé, 
mely örményül annyit tesz mint „ez boszuért“. 263 K. u.

Ardasir látván, hogy míg Khozroe él, addig 
persa királyi székét vissza sem foglalhatja, erővel
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pedig, nem mérkÖzhetik, sőt még békében sem élhet vele 
nagy ígéreteket ajánlott fel azon vakmerőnek, ki Khoz- 
roét megöli. A főbbek közül senki sem mert vállal
kozni csak Anág nevű pártus származású főúr, ez 
szívesen elfogadá a felhívást és egész családjával 
Örményországba költözött azon ürügy alatt, mintha 
neki Ardasir elöl menekülnie kellene és hódolt Khoz- 
roenak. Anág cselszővényeivel annyira vitte a dolgot, 
hogy Khozroe alatt nemcsak magas tisztséget visel
hetett, de sőt a királynak barátságát is ki nyerhette.

A király vadászatra készült és több ekel egy 
meghívta Anagot testvérével együtt. Anág az alkali 
elérkezettnek hitte, hogy gálád tettét végrehajtsa, 
ő tehát fivérével egyesülve a vadászaton a király 
fejére halálos csapást mértek, és erre lóra kapva el
vágtattak. Khozroe hívei azonnal a vérengzők után 
futottak, s midőn Anág látná, hogy menekvés nincs, 
a folyóba vetette magát fivérével együtt, a hol el is 
vesztek. Khozroe mielőtt még nem vérzett volna el, 
parancsot adott, hogy Anágot családjával együtt ki
végezzék; a kegyetlen parancs csakhamar végrehaj
tatott, az egész család karddal veszté el életét, kivéve 
két gyermeket, ezek közül egyik Szűrén, kit Persiába, 
a másik Világosító sz. Gergelyünk, kit Caesareaba 
vittek az üldözés elől. Khozroe 48 évi uralkodása a 
mily megelégedéssel folyt, ép oly gyászt hozott várat
lan halála 268 K. u.

Ardasir értesülvén Khozroe halála felöl, igen 
örült, víg ünnepélyeket rendezett, hogy tervét siker 
követte, azután katonáival Örményországba hatolt, 
Az örmény főnemesek kedves emlékű királyok halálán 
szomorkodva, midőn Ardasir betöréséről tudomást sze
reztek, mivel e megzavart politikai állapotban 
érezték magukat elég erősnek, hogy Ardasir hadának 
ellent állhassanak, dicsérendő egyetértéssel elhatároz-

ütt
mat

nem



18 Tírsclat kormánylata, és a kereszténységnek újra 
ébredése.

Tindát midőn Romába ment,Licinius őt a császári 
hadak szolgálatába fogadá. Ő senki előtt nem nyilat
kozott soha királyi eredetéről, azonban ura iránt kifeje
zett jrndíthetlen hűsége s többször véghez vitt vitéz 
tettei Licinius nagyon kedves emberévé tették. Sze
mélyes ereje és vitézségei közül legyen elég a követ
kezőket cleszámítani. Egy alkalommal, midőn lóverseny 
tartatott, ellensége szekerét csellel előhajtván, őt a
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ezekérből kivetette, mire a felbőszült Tirídat utánna 
iramodott, s a szekeret megfogván, megállította, s azután 
ismét hirtelen lóra kapván, a pályadijt is elnyerte. 
Más alkalommal a bika viadalban részt vett és a vadak 
rárohanván, azokat szarvaiknál fogva annyira meg
rázta, hogy gyökerestől kiszakadtak, Probus császár 
katonái az éhség miatt harcz idején elpártolván őt és 
vezéreit legyilkolták, ekkor többen a lázadok közül 
Licianus házára törtek, hogy öt is megöljék, de Tirídat 
nehányad magával óriási erővel küzdve a lázadókat 
megsemmisítette; egyszer háború idején a romaiak 
lovainak elesége elfogyván, az ellenség bástyájára ment, 
s a talált szénát az őrséggel együtt levetette a romaiak 
számára.

Diocletian uralkodása alatt a gothok a romaiak 
ellen támadtak, kiknek fejedelme .Hörcs egy igen erős 
vitéz volt, Hörcs felszólitá Diocletiánt hogy ketten 
vívjanak, és a ki a másikat leveri azé legyen a győze
lem, Diocletian nem mert a hőssel szembeszáliani, fel
hívta tehát harczosait, hogy a ki Hörcscsel megvívni 
akar, annak nagy jutalmat ad, de Diocletian seregében 
senkisem találkozott, ekkor Licinius az ő hősét Tirí- 
dátot ajánlá, a ki derekasan meg is felelt a hozzákötött 
reménynek, Tirídat Hörcset elfogta és nagy diadallal 
Diocletián elébe vitte, ki látva Tiridát vitézségét magas 
hivatalra emelő, sőt miután tudtára esett, hogy a vitéz 
örmény király Khozroenek méltó fia, őt királyivá nevező, 
és gazdagul megajándékozván visszaküldő hazájába, 
hogy atyja királyságát visszanyerje. Tiridát midőn 
Caesarodba érkezett, az örmény főnemesek értesülvén 
az uj örmény király közeledéséről nagy fénnyel mentek 
elébe és ritka szívélyességgel fogadták. Megérkezése 
után nemsokára Pakraduni Szempád által másod
szor királylyá koronázták. 286. — Azután Tirídat 
nagy ünnepélyességgel Erzenga városba ment. hol
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Anahi'd (Diána) istennőnek fényes temploma volt» 
hogy Örményország Védasszonyának áldozatot mutas-, 
son be és kényszerűé világosító sz. Gergelyt a királyi 
család tagját, hogy a bálvány iránt isteni tiszteletet 
mutasson, s midőn ez megtagadná az áldozat tételt, 
megparancsold, hogy kínzások által kényszerítsék reá, 
s midőn értesült, hogy sz. Gergely An ágnak Tiridát 
atyja egykori gyilkosának fia, Ardásádban egy mély 
kígyók- és más utálatos állatoktól hemzsegő verembe 
vetteté, hol 14 évig maradt elfeledés, vagy megvet« 
tetésben; ellenben családja jótevőit Ardavászt és Oda 
főnemeseket magas tisztségekkel jutalmazta.

Midőn Tiridát Örményországba visszatért, a 
perzsák egy jelentékeny részt tartottak kezök alatt 
Örményországból, miért első gondja volt, hogy az 
idegen uralmat nemzete közt végleg megszüntesse; 
ez okból a romaiakkal szövetségre lépett és így egye
sült erővel Sápor vagy Sábuh perzsa király ellen tá
madtak s őt három egymásutáni ütközetben legyőz
vén, -hadsergével Örményországból kitakarodni kény
szerítők. Miután ellenségét lábai zsámolyává tévé, 
országa belügyeire forditá uralkodói gondját s azt oly 
jólétre emelte, milyennek az régen már nem örült. . ՛,■

Tiridát számos intézkedései közt megemlítendő . , 
azon rendelete, melynélfogva megparancsolta, minden 
főpap és kormányzónak, hogy más vallást Örmény- ! 
Országban ne tűrjenek meg, csak a bálványimádást 
8 a kiket hitöktől eltéritni nem lehet, kíméletlenül 
végezzék ki. Intézkedései egyik eredménye, hogy utód
ról gondoskodott, ugyanis a ritka szépségű alán fej
delem leányát, Aszkhent, kit Pakráduni Szempád is 
bírni óhajtóit, de az örmény király kívánsága következ
tében elültetett — ilőiTl "vette és megparancsolá, hogy 
Aszkhent az Arsaeida család lajstromába írják, s mint 
nejét az Arsaeida királynék koronájával és bibor öl-

6
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tönyével íelékesitve nagy ünnepélyességgel megkó* 
ronáztatá.

Azon időtájban, midőn a keresztények elleni ül
döző rendeletét kiadta, Dioclétiántól levelet kapott, 
melyben ez értesité, hogy Ripszimé és társai romai 
szüzek; a rajok kiszabott halál elől Örményországba 
menekültek és azért egész országában kutassa fel 
hollétüket, ha megtetszik Ripszimé vegye nőül, vagy 
ha ez vonakodna nőül menni, azonnal Romába küldje 
a szökevényeket. A szorgalmas kutatásnak csakhamar 
meglett az eredménye, mert Ripszimét és társnőit egy 
szőlőbe megvonultan buzgó imák közt találták, nem 
messze Valársápád várostól. Tiridát, midőn látta 
Ripszimé szépségét egészen el volt bájolva általa s 
azon töprenkedett, mi módon nyerhetné meg buja 
vágyainak; de mivel minden igyekezete az alázatos 
szűz állhatatosságán meghiúsult, kínzásokkal akarta 
őt aljas vágyainak meghódítani, de így sem érhetvén 
el szándékát, haragjában az istenfélő szüzet társaival 
együtt kivégezteté. Mintha isteni büntetés érte volna 
a királyt, dúlt lelke rémképeket látott folyton maga 
előtt bú és fájdalom annyira erőt vett rajta, hogy 
még álmában is a kegyetlen kivégzést szemlélte. Hogy 
tehát lelki állapot)ára nehezült fájdalomtól menekül* 
jön legalább egy kevés ideig, szórakozás végett va
dászatra ment, de ez sem tudá elűzni lelki gyötrel
meit, mert a mint kocsijával haladna, egyszerre an
nyira megháborodott, magát sertésnek· képzelte és 
levetette a kocsiról, hogy dühében önmagát és embereit 
marczangolni kezdő s „egy vadonba menekült, hol a 
természet növényzete nyújtott eledelt, mivel embere
ket nem tűrt meg közelében; hasonló büntetés érte 
azon főurak nagy részét is, kik a vadász társaságot 
képezték.

Ezen égi büntetés egész Örményországot bánat-
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tál· tolt« el, s megrettenve nem tudták már, hogy hová 
forduljanak. De egy éjjel Isten angyala megjelent, 
Ti rálát nővérének Kozroituchtnak, és tudtul adá 
hogy bátyja mindaddig átok alatt marad, míg An ág 
fia Gergely a mély veremből ki nem vétetik, sokak
nak ez álom nevetségesnek tíínt, fel. mivel azt hitték 
hogy oly huzamos idő alatt bizonyára Gergely már 
elpusztult; de mivel ezen jelenet ötször egymásután 
ismétlődött, elküld ék tehát Oda főurat hová sz. Ger
gely vettetett, s felhatalmazták, hogyha még életben 
találná, vétesse ki Gergelyt. Számos hitetlen és kí
váncsi nép gyűlt a mély verem körül, és kíváncsian 
várták hogy mi fog történni; de íme Isten ereje ép
ségben fentartá az elitéit sz. Gergelyt, és örömmel ki
áltott fel a nép a mint észrevette hogy Gergely a 
beeresztett kötelet mégrángatja, süt a mint 14 évig 
nem hallott szava fölhangzik a mélységből „élek“: 
kihúzták őt, elrongyolt és elpenészedett ruháit fÖl
cserélték, elfeketült testét pedig megmosták. Ekkor 
a hitetlenségéből kivetkezett, most hivő nép nagy 
diadallal vezette vértanúját, ki 14 szenvedés nemet 
állott ki — Válársapátba, hol a főurak elébe mentek 
és kérték, hogy a királyt cs azokat, kiket a rette
netes betegség megszállott volt, gyógyítsa meg; о 
tehát imádkozván felettük, betegségeiktől megszaba-. 
dúltak.

Azután felkereste, a vértanúi hallálat kimúlt 
sz. Ripszime és tárnsői hulláit és habár már 9 napig 
voltak a szabad lég befolyásának kitéve: mégis ép
ségben fennmaradtak, Gergely nagy fénnyel koporsóba 
tette a hullákat, és miután 60 napig oktatá a népet, 
az ige hirdetését méltó siker koszoruzta, — a legelső 
keresztény templomot· építteté azon helyen, hoi a 
nevezett szüzek hu Iái föltaláltattak; a köveket maga 
hordta le a szomszéd magas hegyről, a többi anya-
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got és kelméket pedig Aszkhen Tiridát neje és ICho*- 
roitucht szolgáltatták

Mint éppen az Üdvözítő idején ép úgy sz. Ger
gely korában is ördöngösok jélénkeztek, és sz. Ger
gely kézrátevés vagy imádság által a gonosz szellem 
által megszállottakat meggyógyitá, még pedig a gyógy 
hatás eleinte feltűnt abban, hogy észretértek, később 
testüknek torzításai is megszűntek. E csodák láttára 
azon kegyetlen király, ki a keresztényeket előbb ül
dözte, most mint egy elveszett bárány a Jézus aklába 
kívánkozott, ő ki a bálványtemplomok építését előbbi 
kormány éveiben előmozditá, azokba a bálványoknak 
gazdag szobrokat emeltetett; most ő volt az első, ki 
a bálványtemplomokat, vagy leromboltatá vagy rész
ben keresztény templomokká át alakittatá, a bálványo
kat pedig szétszoratá, s ezen ténye által a keresz
ténységnek birodalmában utat nyitott. .Gergely Cae- 
sareában , Leontius patriárcha által Örményország 
püspökévé szenteltetett 302.

Caesareából visszatérvén, a keresztény hit ter
jesztésében és a bálványozás elnyomásában lankadat
lan szorgalommal működött, és Válársápádban Tiridát 
királyt egész családjával és egy millió négyszáz ezer 
embert keresztelt meg az Eufrat vizében, mely alka
lommal a király „János“ nevet vett fel. Ez volt a 
keresztény hitnek első vívmánya egész keleten, erre 
a hitbuzgoság föléledt, templomokat kezdetek építeni, 
melyek közül a máig is fenálló Ecsmiazini főtemplom 
érdemel említést.

Ugyanezen időtájban vette fel a keresztséget 
sz. Silvester pápa keze által Constantin császár, e 
fölötti örömüket és üdvözletüket hogy sz. Gergely 
és Tiridát kifejezhessék, mindketten Komába mentek, 
ott nagy tisztelettel fogadta őket Konstantin és Sil- 
veszter pápa; szeretetek és barátságok jeléül írásbeli
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ezövetséget kötöttek, hogy a romai egyház és örmény 
nemzet egymást pártfogolni soha meg: nem szünendeneír, 
minek jeléül a pápa sz. Gergelyt Örményország érse 
kévé nevezte és székét patriarchal méltóságra emelt 
te. Tiridát lmzamosb ideig volt távol országától, 
ez alkalmat fel akarta használni a perzsa Sápor, 
hogy az örményeken a múltban szenvedett csapásokat 
visszatorolja, nagy serget gyűjtött; de mivel magát 
még elég erősnek nem érzé, még az éjszaki népeket is 
felizgatta Örményország ellen, s így egyszerre külön
féle helyeken rontottak be, azonban jóllehet Tíridátot 
készületlenül lepte meg az ellenség, mivel csak imént 
tért vissza romai utjából; mégis ily kényszer helyzet, 
ben liarczra szállott kevés, de válogatott katonáival, 
s vitézségével a maroknyi nép a több százezerre 
menő Scythákat; legyőzte, süt Getrehon nevű ve
zérüket és királyokat Tiridát párviadalban megölte, 
oly óriási erővel csapta kardját ellenére, hogy a scytha 
király, —és lovának feje ketté vált; hanem e csatá
ban Tiridát is megsebesült sőt egyik legjelesebb ve
zérét Mántaguni Artavazdot és számos főurat elvesztő 
az örmény had.

Tiridát elűzvén az éjszaki népeket ezután egész 
erejével Sápor ellen ment, és öt is hasonlókig legyőz
vén, béke állott be.

E történelmet olvasva lehetetlen rá nem ismerni 
a hősre, mely kétségtelenül minden harczban Tiridát 
személyében öszpontosult; az ő vitézsége egész légió
nak megfelelt, és mint történelméből világos, kevés 
hozzáfogható vitéz volt azon korban. De különösen 
az a csodálandó, hogy e király kereszténynyé lévén 
oly buzgalmat fejtett ki, hogy a megromlott erkölcsű 
és tévhitíí föurakat nyilvánosan megintette, hogy a 
pogány tévtant hagyják el. De mivel az igazság 
szava nehezen hathat be a megmételyezett szívbe,



megtértek volna íntel-sokan voltak, kik nem 
mére, de még gyűlölettel teltek el és élete ellen tör
tek e miatt, látva hogy buzgalmát óhajtott siker nem 
követi, elhagyta királyi székét, és sz. Gergelylyel 
együtt egy barlangba vonult, hogy ott Istennek él
hessen s kiengesztelje ön sanyargatásával azt, kit egy
kor üldözések által annyira megbántott volt. 
nemesek többször felszóliták, hogy jöjjön vissza magá
nyából és taglalja el király székét, de minden kérést 
visszautasított, minek következtében a felbőszült urak 
megmérgezték s Így hunyt el 66 évi uralkodása után 
85 éves korában a ki vallásának és népe jólétének 
élt. Ő volt az ki Ekbatánát 7 körfallal megerősítette, 
Kárai várost erőddel látta el, s ez által mint orszá
gának szépitőjо is nagy érdemeket szerzett.

Tiridát győzhetlen erejével párosult az ö lelki 
ereje, rettenthetlek vitézségével hite és őszinte buzgó- 
sága, tekintélyes kifejezésével, megnyerő leereszkedése 
és szelídsége, vitéz természetével, népe jólétének eme
lése, és ezekhez hasonló szép erények. Korene látván, 
hogy röviden elő nem adhatja mindazon dicséretes 
jellemzéseket, melyek e királyt megilletik, igy kezdi 
magát mentegetni: hogy zaboláznia kell buzgó szán
dékát, midőn Tiridátot dicsérni akarja „mivel külön
ben sincs időm a dicséretes jellemzésekre, hanem csak 
történelmének elbeszélésére“. A mily öröm fogja el a jó 
polgár szivét midőn látja hogy a koronák oly fejeken 
ragyognak, kik nieghecsülhetlen drágakövei ogy nem
zetnek, ép oly gyász fátyol ereszkedik a pillanatnyi 
öröm arczára, midőn olvasta hogy oly szeretetreméltó 
s drága erényekkel ékeskedő király, mint az Örmény 
Tiridát is volt nehány rendetlen és erkölcsileg ala- 
sülyedt főnemes áldozatává lön. Néhányat említek 
mivel valóban találkoztak a főurak közt a közjó elő 
mozdításában társai, kik a királynak vallási intézke*

A fő-

c
. $



— .87

eléseit a bel Ügyek rendezését előmozdították: azon
ban sajnos, hogy a gonosz jellemeknek miveletei miatt 
a jóknak úldástarásztó tényei is elhomályosodtak s 
igy örökös szégyenfoltot hagytak magokon, az örmény 
nemzetnek pedig kipotolhatlan veszteséget,—s ha az. 
uj hit terjesztése mindenütt ellenszegülést idézett elő, 
sőt nem ritkán a lelkészek vagy többek halálát okoz
ták: ezt rendesen a fonák és megrögzött felfogás 
okozta, míg meg nem ismerte azon igazságot mely 
az életnek egyedüli vigasztalója, és mentő balzsam 
az Örök haláltól.

Ne okoljuk tehát egyesek bűnéért az egész nem
zetet , ne tulajdonítsuk egyesek téves lépéseit egy 
egész ország népe botlásának, s igy a jelen esetben 
ne jellemezzük a kevés gonosz miatt az örmény népet 
nemzetgyülölő, vagy épen lázadónak. Oh mily kívá
natos lett volna hogy a békeségszerető és jámbor ör
mény nép életében ily utálatos alakok és tények ne 
forduljanak elő soha, soha!

Tiridát uralkodása alatt tartatott az első nicaeai 
zsinat 325-ben, melyre Constantin császár nemcsak 
világosító sz. Gergelyt, hanem a királyt is meghívta. 
Sz. Gergely az általa fölkent püspököt Aristacest, fiát 
küldötte, ő pedig, mint hogy már öreg volt, félrevo
nult egy magányba, hol még Tiridát életében kiadta 
sz. lelkét ; ö volt egyszersmind az első hithirdető a 
perzsák és az iberek közt.

19. Második Kozroe, Dirán. Második Arság.
Mivel Tiridát fia gyáva és gyenge ember volt, 

nem nyerhette el a királyi hatalmat, igy majdnem 
3 évig a király szék ürességben maradt, mi termé
szetesen sok rosszat idézett elő. Többen, az előbbi ki
rályok alatt keresztényekké lett egyének szivében á
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keresztény hit melege elszállván, elpártoltak a* igaz 
hittől és szándékuk volt sz. Gergely unokáit kivégezni. 
E rósz akarat következtében esett áldozatul, Arista՛ 
cea, ki világosító sz. Gergelynek 12 éves, de érett 
eszű fia vala, mert az elerkölcstelenedett főurakat 
megfeddé, — sz. Gergelyt, ki az albánok főpapja, és 
Világosítónak unokája vala, lófarkához kötötték s addig 
burczolták, mig lelke elvált testétől, hasonlag akar
ták kivégezni a sz. főpapot is; de ez észrevette az 
ellene szőtt halálos tervet, s egy éjjel megszökött, és 
igy kiszabadult ellenségei kezéből.

A politikai láthatáron, mint a vallás egén vész* 
fellegek rémitgették ez ország eddigi jólétét. Ugyanis 
a fejetlenség e rövid időszakát a főurak saját hatal
muk terjesztésére kívánták fordítani, ezért egymás közt 
élet halállal versenyeztek, egymás javait pusztítani 
sarjadékaikat ki irtani kezdették mint az ősi Peznu* 
niak a vitéz Manáváz és Ortuni családokat; ezen al
kalmat felhasználták a leigázott albánok is, és az 
Avsacida családból Szanatrug nevű királyt választot
ták magoknak, ki a perzsa Sapor védszárnya alatt 
az örmény uralomtól egészen függetlenül kormányzott. 
Hasonlóiag elpártolt az alcinok fejedelme Bákur, és 
Hormizdás perzsa király védelme alá szegődött.

A józanabb főurak könnyes szemekkel nézték e 
állapotot, mely ház áj ok at a végromláshoz szétzilált

teti, megegyeztek magok közt hogy e bonyolult viszo
nyoknak véget vetnek, miért Vertanes főpap körül gyűl
tek, elhatározik hogy Constantin császár segélyével ki
rályokká tegyék 2-ik Kozroet. E terv sikeresitése szem
pontjából azonnal két követet küldöttek Konstantiná
polyim, hogy a császár segítségét kikérjék. A császár
nak tetszett az örmények hűségének ily nyilvánuiása és 
elküldé Antiokhust, nagy sereggel korona, és bibor 
díszruhával, ki Kozroet is magához vevén Örmény or-
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ezágba ment, hol Kozroet királylyá tévé. Ezen idő alatt A 
főurak igyekeztek mindent rendbe hozni, egyesült erővel 
ap árt ütő kot legyőzték sőt az egyházat is szervezték, de mi· 
vei Kozroe természeténél fogva tehetetlen, gyenge ember 
volt, Sápor és Szanatrug felizgatták az éjszaki népe
ket, ezek mintegy 30.000-en Örményországba törtek. 
Kozroe maga személyesen vezette a hadat, de az el
lenség öt keményen megverte, és üldözőbe vevén a? 
örményeket egész Válársápádig hatolt; ekkor érkez
tek meg Váhán és Pakárád hős férfiak, kik nagy 
pusztítást tevén az ellenség soraiban, az országból a 
támadókat kiűzték.

Kozroe 9 évi gondtalan kormányzása után, mert 
napjait vadászat vagy más időtöltéssel vesztegető, 
meghalt s atyja mellé temettetett el Ani városában.

Ufcánna Birán előbbinek fia következett, ki atyjá
nál is gyengébb lévén, különösen az élvezetekben 
gyönyörködött. Sz. Vertaneszszel Bizanczba ment, hol 
Constantin császár őt királylyá koronázta, de midőn 
hazájától távol lenne, a király Sápor értesülvén Koz
roe haláláról, hadsergét küldé Örményországba, hogy 
azt adófizetővé tegye, de Gamszárágáni Arsavir az 
örmény hadak teljhatalmú fővezére más főurak segít
ségével Nerzest a perzsa vezért sergével együtt meg
szalasztotta, de az örmény hősök körül is sokan ma
radtak a csatatéren. E közben a megkoronázott Birán 
is visszatért királyi városába, hol eleinte békésen 
uralkodott, de később rendetlen életnek adta magát; 
miáltal nevét és királyi bíborát is beszennyezte, sőt 
nem átallotta a perzsa Sáporral eskü mellett kötött 
szövetséget felbontani, és a hithagyó Julián császár
nak a perzsák ellen segédkezett nyújtani. Ez nem 
volt elég, mivel Julián azt akarta, hogy arczképe a 
többi bálványistenek s órába tétessék, s midőn e rende
letet teijesiteniakarná Birán is, Húszig főpap kivette գ



képet Dirän kezéből és porrá zúzta, azért annyira 
felbőszült a király, hogy a sz. főpapot kivegezteté,· 
ugyanis addig verette, mig a kegyetlen ütések közt 
kiadta lelkét. Hasonlókép megfojtatta Dánielt az 
assyr sz. aggastyánt, mivel ez Diránt erkölcstelenségei 
miatt megintette. Kegyetlenségei számát Öregbítette 
a Röstuni család kivégeztetésével, mivel Dirán által 
Julián segítségére küldött Zora a röstuni családból 
származott four és fővezér, látván Juliánnak a keresz
tények iránt éreztetett dühöngéseit és Isten háza ellen 
elkövetett becstelen tetteit, egész seregével visszatért 
Örményországba s így a válságos kimenetelű harcz- 
ban Juliánt elhagyta ; ezért Dirán, hogy Julián ro- 
konszenvét megnyerhesse kiirtatá a Röstuni nevezetes 
család at, kik közül alig egy kis gyermek maradt 
életben, ezt is dajkája menté meg.

Midőn Julián a perzsák ellen viselt háborúban 
ez emlékezetes szavak kiejtése közt „győztél galileai“ 
meghalt, Sápornak legelső gondja volt az esküszegŐ 
Diránt megfenyíteni, de ezt ő is csellel akarta ki
vinni, a mi sikerült, ugyanis barátság színe alatt öt 
vendégszerető házához hívta, hol megérdemlőit bün
tetését kikapta, Sápor Dirán szemeit kiszuratá, kill 
évi uralkodása alatt Örményországot szeme világától 
főbbjeitől megfosztotta. Sápor tartott attól, hogy 
örmények királyukon elkövetett gyalázatért boszut 
állanak rajta, ezt megelőzendő, a meg vakított király 
fiát Arságot tévé atyja helyébe az örmények uralko
dójává, ki azonban atyjához hasonló rendetlen és er
kölcstelen életet folytatott. 363.

Habár e korszakban sok h iszmtal an és tétlen ki
rálya volt Örményországnak, de Isten még sem taszitá 
el magától e népet; mert az aljaséletíí és gonosz ki
rályok idejében oly főpapokat támasztott, kik a nem
zetnek tanácsadói, kormányzói, bírái vadának, kik a
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királyok helyett, ők szerezték vissza a bel és kül bé
két, az ország jólétét, a nemzet nyomora idején vi- . 
gasztaló angyalként jelentek meg, a létező elfajHát
sággal életük feláldozásával is szembeszállottak, az 
országban elhatalmasodott fejetlenségnek útját állották, 
a nemzet lelki és testi szükségeiről atyailag gondos
kodtak, az ellenség haragját mint bölcs közbenjárók ta- 
pmtatoságuk által lecsillapították, és az örmény nép 
ellenségeit barátaikká változtatták. Ezen sz. férfiak 
közül legnevezetesebb volt Nagy Nerzesz, ki Örmény- 
országra nézve valódi áldás volt, betegek és szegények 
számára lakhelyeket állított, számos iskolát nyitott 
és azokban korszerű intézkedéseket tett. Arság el
lenben irigy szemekkel nézte a halhatatlan emlékű 
főpap buzgó működéseit, s azon volt, hogy munkál
kodásának gátat vessen, mi által egész kormánylata 
az országra vészthozó viszálykodások, bonyolult vi
szonyoknak szakadatlan lánczolata lett; nem lehet 
tehát sajnálni eléggé Örményországot, hogy ily alá 
siilyedt uralkodók ültek trónján, kik beszennyezék 
azon dicső királyi széket, melyen annyi nevezetes 
vitézség!! erényes és bölcs fejedelem koronája ragyo
gott, kik egyszersmind díszei voltak s az örmény 
népnek örömére szolgáltak.

Valentinián császár hallván, hogy az örmények 
a perzsáknak is adófizetői lettek, követséget küldött 
Arsághoz, hogy a perzsáknak fizetendő adót szün
tetné meg, azonban Arság a helyett, hogy a romai 
utasításra hajlott volna, csúfosan elűzte a követeket 
és a romaiaknak fizetett adót szüntette meg. Ezért 
nagyon megharagudott Valentinián, és Arságnak Ti
rádát nevű fivérét, ki Valentinián udvarában, mint 
kezes volt, rögtön kivégezteté és Teodozius fővezérét 
nagy sereggel küldé Arság ellen. Arság készületlen 
lévén megijedt á hadsereg közeledésének hírére, fül
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kéré a bölcs sz. Nerzest, hogy közbenjáró lenne Theo- 
doziusnál: hogy mind a vezér, mind általa a császár 
méltó haragja lecsillapuljon. Sz. Nerzesz küldetését 
üdvös siker koronázta; mert a császár kiengesztelőd- 
vén, kikerülte az országra vészthozó csapást, sőt Va
lentinán Olympia nevű rokonát Arságnak nőül adta; 
Gönelnek pedig a Tiridát fiának sok ajándékot ad
ván, egyszersmind öt helytartói czimmel felruházta, 
mintegy elégtételül, hogy igazságtalanul megölette 
atyját; ezt irigy szemekkel nézte Dirit Diránnak 
unokája, és várta az alkalmat, hogy a boszuvágyát 
kielégítse. Grönel meglátogató Arákáz tartományban 
lakó nagy atyját, és elbeszélő atyjának Tiridátnak 
végzetes halálát, ez nagyon fájt a vak Diránnak, s 
megakarván vigasztalni unokáját maga mellé vette, 
neki adományozó összes vagyonát, a mi még inkább 
felkelté Dirit irigységét; különösen midőn a Szúrni 
fejedelem leányát Paranczet vette nőül, a mennyegző 
királyi fénnyel tartatott meg, miáltal a főbbek kegyét 
is megnyerte, Dirit e miatt minden áron el akarván 
veszteni Grönelt, több ellenségeskedő főurral szövet
kezett élete ellen, kik közül a hatalmas, de aljas 
jellemű Mamigoni Vártán olyan rágalmakkal állott 
elő a királynak, mintha Grönel oda törekednék, hogy 
az örmények fölött függetlenül kormányozzon, s ezért 
akarja minden alkalommal a főnökök szivét megnyerni. 
Arság várta az ürügyet, mely okot szolgáltasson 
Gönelnek az Arárát tartományból való száműzésére; 
erre szerfölött megneheztelt az ősz Dirán, és szemre- 
rehányosokat tett a királynak egy hozzá intézett 
levélben, minek következménye az lett, hogy Dlránt 
Blattomban megfojtatá.

Ismét más alkalommal Arság, Vártán és Dirit- 
tel együtt, Virágos nevű hegy környékére ment va
dászni; midőn Arság diosekvőleg szollana a hely
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azépségé és a vadak bősége felöl, Dirit és Vártán 
kezdek kicsinylőleg mondani, hogy e hely Gönelnek 
vadászó helyéhez kiérve csekélység, mire Arság irigy
sége annyira fellobbant, hogy a vadászatról vissza
tért, és azonnal levelet irt Göncinek, hogy mindent 
készítsen el, mert vadászatra át megy, és rögtön el 
is indult, hogyha lehet, meglephesse készületlenül, s 
igy a nagybirtokos Göncit mint a királyi parancsnak 
megszegőjét megölesse ; de a gondos Gönel rosszat sejt
vén mindent elrendezett, úgy hogy a király semmiben 
gáncsot nem találhatott, ez ismét csak eme lé a király 
boszuvágyát; meghagyó tehát titkon Vártánnak, hogy 
Gönelt a vadászat alkalmával lőj je le, úgy is történt 
a szerencsétlen a boszuvágy áldozatja lön, azonban 
nehogy a nép ezt megtudja, nagy zokogást vittek 
véghez, mintha véletlenül történt volna, s fényes pom
pával temették el, de ámításuk nem sikerült; mert 
csakhamar közhírré vált a szándékos gyilkosság, és 
sz. Nerzesz nyilvánosan megfeddé és kizáró az egy
házból Arságot s czinkostársait; de a gögös király 
a helyett hogy megbánta volna gonosz tetteit, sz. 
Nerzeszt is számkivető egy kietlen pusztába, hol a 
partra vetődött halakkal csodálatos módon életét so
káig fentartá.

Sáp or a görögökkel harczba keveredvén, segélyt 
kért Arságtól, ki csak egy kisded serget küldött 
Diri ttel, mely boszura ingerelte Sáport a Diritet meg
ölető, Tigivnocertát köriilvevén követelte, hogy a had- 
serget eleséggel lássák el; de a városbeliek Arság 
ipja Antiokus vezérlete alatt ellentállattak, és igy 
gyalázattal elvonult; azonban mihelyt a görögök ke ti 
háborút befejezte, első gondja volt Tigránoeerlát meg
büntetni ; visszatérve harczi írtjából Tigránocertát be
vette s lakosait részint kivégeztette, majd rabszijra
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fűzve foglyul magával viyé, és igy pusztult el a. nagy 
Tigran által épített híres varos. —

Míg az előbb említett várost végkép feldúlta a 
kegyetlen perzsa Sápor, azalatt Ars ág az Ararat 
tartományban gonosztette emlékéül Arságáván nevű 
várost építéhogy a városnak lakói megszaporodja
nak megrendelő, hogy bármely vétkes e városba me- 
nekszik, az büntetéstől ment legyen; ez ókból minden
féle gonosztevővel megtelt a város. Látván a romlást 
a főurak, főiszoliták a királyt miszerint intézkedjék 
a rablók, gyilkosságot elkövetők, s más megbélyegzett 
gyulevész nép megfékezése ügyében ; de a király nem 
hajtott a fourak panaszára, kik gyakran kénytelenek 
voltak eltűrni, hogy Arságávánba gyűlt rabló nép 
szabadon pusztítsa földeiket, rabolja jószágiakat; végre 
elkeseredvén Arság eréíytelenségen segélyül hívták Sá
por perzsa királyt, ki rögtön betört Örményországba, 
Arsagávánt lerombolta, Ani várát bevette, és ott a ki
rályi sírokat is feltörte. Arság segítséget kért a geor- 
giaktól, de addig, míg visszatért Örményországba már 
Arságáván helyét csak vérnyomok jelezék; mert a 
fő urak φ ellenséggel egyesülten a lakosokat kardra 
hányták, és a csecsemőket is a kíméletlen haláltól 
csak sz. Nerzesz könyörgése —· ki akkor tért vissza 
számkivetéséből — szabadító meg.

Arság midőn georgiai haddal visszatért, az általa 
épített város elpusztítása miatt nagyon megharagudott, 
a főnrak ellen támadt, s két évig változó szerencsé
vel folyt a belviszálv liareza mely mindkét részről 
sokat pusztított. Méltó tettek ezek egy haszontalan 
életéhez, kinek kormánylata a viszály, és jogtiprás 
lánczolatát képezte.

Arságnak a fÖurakkal folytatott elkeseredett 
harczihir Valens czászárhoz is eljutott, ki szerfö
lött neheztelt, midőn hallá hogy Sápomak segélyt
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nyújtott; ez okból Teodozius fővezérét nagy sereg
gel ktildé Örményország ellen, Arság a liarczi hírre 
nem tudta hogy mit tegyen, ismét Sz. Nerzeszhez folya- 
modott, ki főpaphoz illőleg elfeledte a méltatlan ban
tuim akat a király és haza érdekében felvállald újból 
a közbenjáró szerepet, hogy eltávolítsa hazája egéről 
a fenyegető veszélyt. E honszerető buzgó főpap el
ment a fővezér táborába, s ismét megnyerő a kegyel
met hazája részére, minek bitzositásául Arság Páb 
nevű fiát adá kezesül Teodozius mellé, Sz. Ner
zes Teodozius tanácsára elment a fővezérrel együtt 
Konstantinápolyba, hogy Valens császárt személye
sen megkérdje, de az arianus hitű Valens a he
lyett, hogy kímélettel s illő tisztelettel bánt vol
na a szelidlelktt főpappal, azonnal számkivetésbe küldé. 
Arság midőn hallá hogy sz. Nerzesz száműzetett, is
mét előbbi erkölcstelen életének engedte át magát, 
dorbézolás s egyéb aljas tettekben találta gyönyörű
ségét. A főurak közül néhányat lefejeztetett, a Grám- 
szárágán főúri családét kiírta az egy Szpántárádot 
kivéve, ki gyermekeivel együtt megmenekült a ke
gyetlen vérszomja elől. A főurak már nem nézhették 
boszulatlanul Arság gonosztetteit, miértis ez időben, 
midőn > ápor harczra kelt a nyugtalan Arság ellen, az 
urak a perzsákhoz pártolván annyira szorongaták Arsá- 
got, hogy kénytelen volt magát megadni, s Kujástán 
várába záratott 380.

Alig szabadult meg a nemzet Arság erőszakos 
kodásaitól, már helyébe más veszedelmesebb hittaga
dó a nemzet jólétét felforgató találkozott Ardzruni 
Meruzsán személyében, ki már régóta vágyott a ki
rályi székre, hitét megtagadta, s hogy a perzsa király 
segélyét 'is megnyerhesse, a perzsák vallását elfo
gadta ; ezen Meruzsán Arság tronvesztése után nagy 
sereggel Örményországba tört és toppant károkat
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tett városokat, falvakat teljesen elhamvasztott. Ar
ság megtudván Meruzsán pusztításait, sorsának rósz 
kimenetelén kétségbe esett, és szobájában kardjába 
dőlve meghalt.

Ily nyomom halállal veszett el, minden jó em
lék nélkül, kinek halála fölött senki sem bánkódik. 
Ebből látszik, mily nagy a különbség azon király 
halála közt, kinek elvesztése miatt egész ország 
gyászba borul, és annak halála közt, kinek elhunyta 
fölött inkább örülnek, mint bánkódnak.

Arság halála idején 381-ben Nagy Theodozius 
Konstántinápolyba egyházi zsinatot hivott össze 
a 150 főpap sorában egyik díszes hely sz. Nerzesz- 
nek jutott, hol a sz. Lélek istenségét tagadó 
Macedonius az egyház közösségéből kizáratott.

Nerzesz visszatérve Örményországba, ezen egy
ház rendezését vette munkálata alá; a felburjánzott 
hittévelyeket kiírta és az egyházat nagy virágzásra 
emelé, úgy, hogy életében 2040 zárda keletkezett, 
így jutalmazó meg a Mindenható a munkásságot, a 
a mit az ország a gonosz Arság miatt szenvedett, a 
derék főpap igyekezett azt helyrehozni, a mi sok te
kintetben sikerült is.

20. Ardzruni Meruzsán gonosz tettei, Pap és 
Várásztád uralkodása.

Sápor azt akarván, hogy Örményországba újból 
a bálványozást behozza, megígérte Ardzruni Meru- 
zsánnak hogyha e tervét kiviszi, őt az örmények, ki
rályává teendi. Miért is nagy, sereggel és varázsló 
perzsa papokkal környezve Örményországba kvildé 
Meruzsánt, hegy ott ígéretét valósítsa. Meruzsán ke
gyetlenségével akarta a népet megfélemlíteni, így 
tervét erőszakosan keresztül vinni: ez okból többeket
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ki végeztetett, az egyházakat bálvány templomokká 
alakittatá, halál büntetés alatt megtiltá a görög be
tűkkel irt könyvek olvasását, és e nyelvnek az isko
lákban való használatát; megparancsoló, hogy a perzsa 
nyelvet használják és a görögül irt vallásos könyvek 
egybehordassának s megégettessenek; mert akkor az 
örmény egyház is örmény betűk hiányában, leginkább 
a görög és syrus betűket használta. Ezen kegyetlen
ségekről értesült sz. Nerzesz, ki akkortájban tért vissza 
második számkivetéséből, Bizanczba ment és kérte 
Teodozius császárt, hogy űzné el Örményországból a 
görög és örményeknek oly nagy ellenségét, — ki a 
görögökkel való közlekedést is megtiltá az örmények
nek, — tegye a perzsa imádó Meruzsán helyébe Pábot 
az örmények királyává, és ha lehet küldje őt mielőbb 
vissza Örményországba, hogy az üldözött keresztény
séget megvédje a perzsa ármánykodása ellen. Teodo
zius hajolván sz. Nerzesz kérésére, Terentius fővezérét 
Páh — Arságnak iia — mellé adván segítségül, hadi 
erővel küldé vissza hazájába, hogy az öt megillető 
trónt elfoglalhassa. Meruzsán e hír hallatára megijedt 
és kegyurához a perzsa Sáporhoz menekült; de gonosz 
szivét ekkor sem tudta elpalástolni, hogy az örménye
ken boszut álljon, rábírta a perzsákat, hogy vigyék 
-magukkal a főurak nejeit és akaszszákfel az erődök
ben. e tény roppantul felböszité a főnököket, az erő
döket ostromolni kezdték, és azokat be ve vén irgal
matlanul felkonczolták az egész perzsa őrséget.

Meruzsán kegyura oldala mellett sem tudott 
nyugodni, a "vágy zaklatá szivét, hogy visszanyerhesse 
trónját; ezért különféle népből ismét hadat gyűjtött, 
de Terentius is újabb serget és hadi szereket hozatott 
Adde vezér által Konstantinápolyból. így felkészülve 
mindkét rész szembeszállóit, a liarcz hevesen kezdő
dött és elkeseredetten folyt; e közben sz. Nerzesz Ne-
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bád hegyére ment imádkozni és tárt karokkal mint egy
kor Mózes esedezett a harcz jó kimeneteléért s mivel a 
legenda szerint a nap sugarai az örmény sereg szemébe 
töveitek és nagyongátolták, sz. Nerzesz imájára egy fel
hő támadt, mely a napot elboritá, hogy többé ne árthass 
son az örmény sereg szemeinek; a nagy szél pedig a 
perzsák nyilait magára az ellenségre fordítja vala. Erre 
felbátorodván az örmények elkezdék kegyetlenül mészá
rolni a perzsákot és Szpántárád a G ám száré géni család 
egyik rettenthettem hőse, mint villám rohant a légi nép 
törzs Szergir nevű királyára, ki mint az oroszlán erejű 
Achilles katonaitól övezve roppant pusztításokat tön az 
örmény sereg közt, s ezt egy hatalmas csapással főidre 
terité, hasonlólag Mamigoni Museh is a perzsák fővezé
rét Karent és Urnerust az albánok királyát megölte.

A heves harczban Meruzsán lova is megsebesül« 
vén nem menekülhetett el a megfutamodott perzsákkal.

Ezen alkalmat felhasználta a hős Pakraduni 
Szempád, megrohand a honáruló Meruzsánt, és erős 
karjával hatalmába kerité, eleinte a sereghez akarta 
hurczolni, hogy az előtt nyerhesse hitszegése jutal
mát, de tudva azt hogy sz. Nerzesz könyörülni fog 
a foglyon, s elfogja bocsátni megállóit egy helyt hogy 
kivégezze, azonban a mint körültekint észeveszi, hogy 
az örmény tábortól nem messze bizonyos Gokajovid 
falubeli nép örömünnepet ül, s nagy tüzet gerjesztve 
ökröt sütnek nyárson, a lakmározó néphez ment, el
kérte töltik a nyársat, és azt a tűznél keményen meg- 
lievité, és meggörbítve Meruzsán fejére tette ezen 
jellemző szavak kíséretében: „mivel az örmények ki
rálya akartál lenni, íme én megkoronázlak téged az 
én házam hatalmánál fogva" s így megkoszorúzva 
tüzes koronával, égető kínok közt halt meg. Ilyen a 
nemzetgyülölő, dicsvágyó, önhaszonleső embernek vége. 
"Valóban gonosz tetteiért az akkori időben méltóbb



megtorlást nem kaphatott honfiaitól, mint a kegyetlen
ségeinek megfelelő büntetés nemet: tüzes koronát. 381.

A háború ily fényes győzelemmel végződvén, 
Páb sok ajándékot adott a császár segédhadainak, 
hasonlóiig Terentmst is gazdagon megjutalmazd szol
gálataiért, s őt Örményországba egész családjával 
letelepité. Sz. Nerzesz e győzelmet úgy tekintő, mint 
a kereszténységnek a pogányság fölött vivőit diada
lát, miértis Összegyűjtő maga koré az uj királyt né
pével s főnökeivel együtt s inté, hogy istenifélelemben, 
éljenek, a királyhoz hívek legyenek, viszont a király 
is népét igazságosan kormányozza, s védje őket. Ez 
által sz. Nerzesz az ellenségeskedést a király és népe 
közt megszűnteié, Páb pedig többeket a főurak körül 
kitüntetett vitézségek miatt. Ezen időben sz. Nerzesz 
Caesaréiban zsinatot hivott össze, hol többféle akkor 
dívó pogány szokást, mint az idegenek, bélpoklosok 
kiűzetését a templomból, úgyszintén a temetésnél hasz
nált pogány szokásokat megszüntetvén, azok helyett 
a görög egyház szokásait hozta be.

Azonban a béke angyala nem sokáig maradha
tott az örmény nép közt, mivel Páb habár kívülről 
kifogástalannak színlelő magát, de titokban cselszövés 
nyékén törte fejét, pazarló és szabad életet élt. Mind
ezeket nem nézhette egykedvüleg a sz. férfin, komo
lyan megintő a királyt s öt esküje megtartására 
utalá; de a gőgös Páb nem tűrhette az atyai intel
meket és titkon méreg által megél été sz. Nerzeszt, s 
így megfosztá Örményországot istenfélő és bölcs 
atyjától, kinek „kegyességét az emberiekkel egyetem
ben az oktalan állatok és lelketlen lények bizonyít
ják vala.“

Páb ezen gonosz tette után már nem volt, ki 
tanácsot adjon a zsarnok királynak, kioltotta a leg
fényesebb napot, mely sokáig népének kalauza volt;
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gőgjétől megvakitva Theodozius császártól elpártolt, 
Terentiust Örményországból kiűzte, és harczra kelt a 
császár ellen. De Theodozius a fellázadt király megféke
zésére rögtön nagy serget küldött, és Terentiust fő
vezérré tevén, meghagyd hogy Pábot kötözve küldje 
Konstantinápоlyba. Páb mindjárt az ütközet elején 
Terentmsnafe kezébe került, ki bilincsekbe verve Theo- 
doziusboz küldő a hűtlent, hol 3 évi uralkodását pallos 
alatt végezte be, mintegy méltó jutalmául elkövetett 
kegyetlenségeért.

Nagy Theodozius a kivégzett helyébe Várásztá- 
dot, az árságuni család egyik legtekintélyesebb em
berét tévé Örményország királyává, ki Sápot üldö
zései elől Hellászba menekülvén, az ottani olimpiai 
játékok alkalmával nem egyszer tüntette ki magát 
testi ereje és ügyessége által, úgy hogy a dárda ve
tésben messze hire volt. Korene elő is számítja a bős 
férfi nevezetesb tetteit: így a színkörben a kibocsá
tott oroszlánokkal megküzdőit, és azokat ՝ rendkívüli 
erejénél fogva legyőzvén, megölte; 'más alkalommal 
midőn a longobárdok ellen folyt a háború, 6 egyedül 
6 longobárddal vívott meg s őket egyenként elejtő, 
a nélkül, hogy sérülést kapott volna; ismét más al
kalommal a bástyákon őrségül felállított 17 katonát 
oly ügyessen s villámsebességgel megrohanta, hogy 
azok majd a nyíl, majd hatalmas karja csapásától 
mindnyájan lehullottak a bástyáról. De legnevezetesb 
hős tette az utolsó volt: ugyanis midőn a királyságot 
átveendő görög sereg segélyével Örményországba jönne, 
az utón assyr rablókkal találkozott s elűzte őket. Ezek 
hogy életüket megmentsék, a gerendát, mely az Eufrat 
folyón híd gyanánt szolgált, mihelyt szón átfutottak 
a vízbe vetők. Várásztád e miatt felbőszült, s oly 
erővel szökött át a 10 méter szélességű Eufrat foJyon 
„hogy azt gondoltad volna, mikép egy erő-
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sen hajtott к ö esett fél perez alatt a folyó 
túlsó partjára“ mondja Rorene. Midőn láták a 
rablók, hogy nincs menekvés, letevék fegyvereiket és 
megadták magukat.

Várásztád uralkodása alatt a szomszéd népeket 
hősiessége által nagyon megfélemlité, s midőn már közel 
nem voltellenssége, elpártolt a görögöktől, és vezéreiket 
elűzvén, a perzsa királyhoz szegődött, neki évi adót 
ígérvén; de Theodozius értekezés színe alatt magához 
hivatta az állhatatlant, voltakópen pedig azért, hogy 
megfoszsza őt trónjától, — cl is ment, hogy szemé
lyesen igazolja tettét, de Theodozius maga elé sem 
bocsátá, hanem a tenger melléki Tulisz szigetére szám
űzte, hol 4 évi uralkodása után bevégezte életét.

21. Arság. Második Valárság Harmadik Kozroe.
Theodozius észrevevén. hogy keleti hatalmát az 

örmények közt biztosan fenn nem tarthatja, azon gon
dolkozott, hogy két királyt tegyen egyszerre az ör
mények fölé, kik már egymás iránti féltékenységből 
sem fognának elpártolni a császártól; azért Arságot 
és Valarságot az elhunyt Páb két fiát tévé Örmény- 
ország királyaivá. Arság Tuin-ba tévé székét, Válár- 
ság pédig Erizába, hol nem sokáig bírta a feldara
bolt ország kormányát, mert alig egy évi uralkodása 
után meghalt.

Ezen időtájban halt meg Nagy Theodozius is 
Majlandban, és székét Arcadius fiának hagyá, ki tu
nya uralkodó lévén, a gőgös Sáp or könnyen érvénye
síthető Örményország feldaraboltatására irányzott ter
vét; tehát békét kötött Arcadiussal, oly formán: hogy 
Örményország keleti tartományai perzsa véduralom 
alatt álljanak, és a perzsák vegyék tőlük az évi adót; 
a nyugati rész pedig maradjon a görögök birtokában.
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E felosztást, mely Örményországnak „Nagy és Kis“ 
elnevezését eredményezé — fájdalommal vették az 
örmények, mivel végveszélyüknek jeleit láták ebben; 
ezért Arság, ki a napkeleti részen uralkodott, nem 
akait a pogány perzsa uralomnak hódolni, a nyugati 
részre költözött s székhelyét Elizába tévé át; öt kö
vették a főurak közül számosán, kik jószágaikat is 
oda hagyták.

Sápor az elköltözött Arság helyébe 3-ik Kozroet 
tévé, felszólítást intézett Arsággal elköltözött főurak
hoz, hogy térjenek vissza ősi helyekre és mindegyiknek 
visszadja saját jószágát; ez ígéretre sokan hallgattak 
és kevés kivétellel visszatértek ősi birtokukba; de 
egy aljas tettel örökre megbélyegezték magukat e fő
nökök, mert hogy Sápor kegyét megnyerjék kirabol
ták Arság kincstárát és gazdag zsákmánnyal terhelve 
tértek előbbi földjükre és a rablóit kincseket Sápornak 
adományozák. Arság kincseinek elrablásáról értesül
vén rögtön követséget küldött Sáporhoz, hogy adja 
vissza az elrablóit drágaságokat, de a helyett, hogy 
a király kivánatát teljesítette volna, a követséget 
tagadó váloszsszal utasította el, miért haragjában 
Arság Sápor ellen támadt, de a véres harcz után 
teljesen legyőzve tért vissza Erzengába, hol rövid 
betegség után meghalt, miután 7 évig igazgatta a meg
osztott országot.

A konstantinápolyi császár görög kormányzót 
küldött Arság helyébe, de ezt zsarolásai miatt az 
örmény főnökök nem tűrhették, azért a keleti részen 
uralkodó Khozroehoz állottak, ki miután megígérte 
a császárnak, hogy neki adja az évi adót, a főurak 
birtokait pedig teljesen visszaszolgáltatja az illető 
birtokosoknak — ez Ígéret tetszett s így egész Ör
ményországnak ő lett egyedüli uralkodója. Nem hi
ányoztak azonban Khozroe és ajfőnökők közt gyakra n
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felmerült viszályok, minek következtében többen a 
főnökök közül ellenséges indulattal viseltettek, s mi
helyt alkalom volt majd a perzsa, majd a görög udvar 
előtt vádaskodtak.

Történt, hogy Asburagesz patriárcha meghalá- 
lozván, az örmények a pártus vérből származott Nagy 
Izsákot emelték a patriarchal méltóságra ; ez ürügyül 
szolgált a főnököknek, hogy Sápor előtt váddal lép
jenek elő, hogy az örmények, a perzsa uralom alól 
menekülni akarnak, és íme ennek jele, hogy a perzsa 
király felhatalmazása nélkül választanak magok ré
szére egyházfőt; Sápor hitelt adott az ineseikedők 
szavainak követséget küldött Koszroehoz, hogy jelen
jék meg előtte s igazolja magát, de Khozroe elutasitá 
a követeket s semmibe vette Sápor parancsát. Sápor 
tajtékzó haragjában fiát Ardasiit küldő nagy sereg
élén Örményországba, ez azonnal az ellenségeskedés
hez fogott, úgy hogy meg volt lepve Khozroe s nem 
tudta, hogy mit tegyen; egybegyiijté kevés sergét és 
Ardasir ellen ment, de a csata szerencsétlenül ütött 
ki, Khozroe elfogatván, lánczba veretve vitetett Per
zsiába, Sz. Izsákot letette apatriárchai székből, Ká- 
závon főurat, ki korának egyik nevezetes hőse volt 
csellel magához hivatta és elfogatván békoba vereté. 
Ezen pusztítást elkeseredetten nézték a többi örmények, 
végre nem engedhették, hogy oly derék egyének mint 
Khozroe király és Kázávon hazájokért áldozatok le
gyenek, miért is, midőn a perzsa sereg hazafelé vo
nulna, hétszász vitéz Kázávon fivére Sávárs és a 
pártusi Amadun vezérlete alatt, a perzsa sereget 
megrohanta, hogy az említett két hőst kiszabadíthassa; 
de a perzsák nagy száma legyőző a kevés számú hő
söket, Savars a csatatéren meghalt, Amadun pedig 
elfogatott és Ardasir elébe vitetvén, a boszus vezér 
megparancsold, hogy elevenen megnyuzassék, így múlt
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ki roppant kínok közt a jobb sorsra érdemes férfi. 
Ardasir Khozroet magával hurczolá Perzsiába és 
Anhujs várába záratá, hol fájdalmainak öregbítése 
végett a megnyuzott Amadun bőrét kelle szemlélnie. 
Ilyen kegyetlenségek szokták gyönyörködtetni azokat, 
kik sem Istent, sem erkölcsöt nem akarnak ismerni. 
A bárbár tetteknek keserű gyümölcse a kínzás, me
lyet ez alkalommal is bő adagban kellett érezniők az 
örmény hősöknek királyukkal együtt 392.

22. Vrámsábuh uralkodása.
Vrámsábuh fivére helyébe lépvén, tudománysze- 

retete, eszélyes és csendes természeténél fogva egyike 
lön Örményország nevezetesebb királyainak, habár 
vitéz tetteiről merőben hallgatnak az ős ivók. Magát 
a perzsa udvar hu alattvalójának tüntetvén fel, nagy 
kegyben állott a perzsák előtt, különösen Vrámger- 
mán perzsa király előtt; miért is a perzsa király 
szívességet és mintegy meglepetést akarván tenni, 
fogoly fivérét kibocsátá és saját udvarában tisztelet- 
teljesen tartá, Vrámsábuh, csendes és békés kormá
nyát 22 évig vezethető. Ö eléviilhetlen szobrot állí
tott a hálás némzet szivében saját, nevének. Mint fen- 
nebb jeleztük Vrámsábuh halhatatlan érdemét tudo- 
mányszeretete növelte, ő a tudományos elő baladás 
„aranyból készült templomának fentartó arany oszlopa 
volt“, úgyszintén Izsák, Mezrob és Korene. Vrámsá
buh uralkodása alatt találtatott fel a szépalaku égi 
adománynak tartott örmény abc, mely a görög alpha
bet mintáját vagy sorrendjét követi; mert azelőtt a per
zsa, syrés görög betűk voltak használatban, Vrámsábuh 
mint buzdító és segítő működött közre, a többi fér
fiak pedig a létrehozók.

Az említett 3 tudós közül különös hírnévre tett
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szert sz. Mezrob életszentsége és nagy tudománya 
által, ki Nagy Nerzesznek tanítványa és később ír
noka lévén ennek honszerető, jótevő és tudomány- 
szellemét örökölte. Sz. Mezrob a vadonban sokáig 
el vonultán élt később sz. Izsák patriarcha felszólítá
sára a népet kezdő oktatni, de látva, hogy a nemzeti 
betű hiánya mily nagy akadályt gördít az előhaladás 
elé, a két miveit lelkit férfi nem kiméit semmi fárad
ságot, csakhogy az örmény nyelvnek megfelelő betű- 
rendszert állíthassanak fel; de midőn igyekezeteket 
a sok fáradság után is semmi siker nem koronázá, s 
már minden emberi tehetség képtelen volt e kívána
lomnak megfelelni, imádsághoz fordultak, és kérdtek 
a mindentudó Istent, hogy világosítsa meg őket üdvös 
tervük kivitelében. Sz. Mezrob ezután néhány tanít
ványával fölkereste először a mezopotami tudós Dá
nielt a syr nyelvészt, de ez kielégítő felvilágosítást 
пещ adhatván, innen Edessába Pilátus nevű bölcsész
hez ment, kinek hire messze el volt terjedve lelemé
nyes esze miatt, Pilátus öt sz. Epifaniushoz utasitá, 
azonban e nevezetes férfi kimúlásáról értesülvén Sza- 
mozatába vette útját Ivufinusz nevű bölcsészhez, de 
ez alkalommal is útja sikertelen volt. Látván sz. 
Mezrób a nehézséget, újabban ájtatos imáiban Isten 
elé terjesztő lelke nemes kívánatét, és íme hirtelen 
egy látvány jelent meg előtte, mely leikébe véste az 
Isten adományozta nyelv betűit. A látomány eltűnt, 
sz. Mezrob álmából f ölriadt, s rögtön leirá a betűket, 
megkisérlé hogy váljon a nyelv sajátságainak meg
felelnek-e, s midőn azokat helyeseknek találta, az előbbi 
csupa mássalhangzókból álló, s azért darabos kiejtésű 
22 betűhöz
rendszerbe állitá össze.

Ezen betűkkel irá első fordítását a sz. írás azon 
részének, melyet a Salamon által irt „Példabeszédek“

újabban feltaláltakat mellékelvénaz t
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könyvének nevezünk, mely eredmény nagy lelkesedéssel 
tőlté él; nagy örömmel hozta azt Örményországba. 
Sz. Mezrob forditá a 70-esek után a 22 szentirási 
könyvet, valamint az uj szövetséget sz- Izsák patri
archa közreműködésével syr nyelvből, mivel a görög 
példányokat a bálványozó Meruzsán megégetteté. 
Vrámsábuh látván, hogy a feltalált Örmény betűk a 
nyelv szellemének megfelelnek, Sz. Izsák és Mezrobbal 
egyesülten iskolákat állított, az első iskola Valarsá- 
pátban nyílt meg, hol sz. Izsák és Mezrob a főren
dieket oktaták, később ezen iskola egész tudományos 
társasággá nőtte ki magát, itt fordították le a profán 
írók egész halmazát, különösen: Aristoteles, Nagy 
Sándor életét, Caesareai Özséb, F avius József, Piáló 
és Siciliai Diodor s az egyházi atyák számtalan be
cses müveit; hasonló nevezetes tanintézetté alakulta 
kis Ázsiában levő Sinni iskola. Alig múlt el egy szá
zad a kereszténység felvételétől, már 40(3-ban iskolákat 
a művészetek számára intézeteket látunk emelkedni, 
melyek nagy gonddal ápoltatván, kevés idő alatt vi
rágzásnak örvendettek, és az örmény nyelv csakhamar 
aranykorát érte el az irodalmi termékekben. Ugyan
ezen sz. Mezrob találta fel az iberek betűit, ö alaki* 
tóttá át a torokhasitó hangzású albán nyelvhez e 
nemzet betűit, s így a nagytudományú férfiú, nem
csak Örményországban, hanem a külföldön is halha
tatlan érdemeket szerzett.

Vrámsábuh halála után, csecsemő fia Ardases, 
a kormányra képtelen lévén, a főnökök Hazgerd vagy 
Izdegerd perzsa királyt kérték, hogy adná vissza ne
kik 3-ik Kozroet. Izdegerd eleget tett kívánságoknak 
és újból királyokká tévé Kozroet, de alig vezette egy 
évig az ország ügyeit, mert hirtelen meghalt. Ezen 
eset annyira felzavarta az országot, hogy a királyság 
egészenmegszünt, mert Iziegerd’iek az volt szándéka,
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bogy az Örkények közt a nap és tűz imádását hozza 
be, és e czélból nem tett többé örmény eredetieket 
királyija, hanem idegeneket. Ezen időben fiát Sáport 
hely ezé az örménytrónra, ki atyja utasítása szerint 
perzsa bálvány ünnepélyek, lakmározások által akarta 
az örményeket Zoroaster tanainak megnyerni, hanem 
az örmények észrevették az ineselkedéseket, s azért 
a rajok erőszakolt Sápor iránt hidegséggel, süt meg
vetéssel kezdenek viseltetni.

Egy alkalommal történt: hogy Mogai Adom és 
más nevezetes egyének társaságában vadászni ment 
a király. A nagymennyiségben tenyésző vadszamarak 
észrevevén üldözőiket eliramodtak, de a főnökök sem 
voltak restek űzőbe venni a prédát; midőn a vadak 
sziklás és meredek helyekre menekülnének, itt is ül
dözőbe vették, a sziklákon életveszély közt kezdettek 
telmászní, Mogai Adom látván a király gyáva s fé
lénk természetét, ki nem merte Őket követni, kezdő 
ócsárolni Sáport, és mondd: „Miért állasz oly gyáván 
oh perzsa isteníi! hát nem mersz megindulni ha em
ber és vitéz vagy", az ördögök — mondd Sápor — 
mászhatnak ama kősziklákra és nem emberek. így 
akarván mentegetni félénkségét, Be Adom nem felejtő 
a sértő szót, s azon töprenkedett, hogy valamiképen 
Sáport megboszulja ezen szavaiért. Tehát midőn más 
alkalommal ismét vaddisznó vadászatra rándultak, 
mint szokás, hogy a vaddisznókat helyeikből felzak
lassák, nádas helyeken tüzet gerjesztettek. Sápor ké
sedelmeskedvén, a tűz annyira elharapózott, hogy a 
nádasból nem tudott kimenekedni, Adom látván, hogy 
Sápor veszélyben van és segély után kiáltozik, Sápor- 
hoz közelített és gúnyolva mondá „íme a te apád és 
istened", mire Sápor elkeseredve válaszold: nincs most 
a tréfának helye, menj előre keresztül, hogy én is 
utánnad mehessek. Adom látván az uralkodó rendki-
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vftlí ijedségét még vakmerőbbé Ιδη, és niontlá Sápornak 
„ismerd meg magad s ne képzelj magadról oly na
gyot, hogyha te a Μ о g a i ák a t ördög fiainak nevezed, 
én is a perzsákat aszonyembereknek és gyáváknak 
nevezem.“ Ezeket mondván megcsapta lovát s a tűzön 
sérülés nélkül átment, és öt nyomban követé Sápor, 
a ki igy menekedett meg a vész közül. De Ad 
tudta azt, hogy vakmerő szavai nehezére estek a ki
rálynak, elhagyá Örményországot s Moga tartományba 
távozott. A király érezvén hogy tekintélyét a foly
tonos támadások ellen fenn nem tarthatja, alkalomra 
várt hogy örményországi székét elhagyja s Perzsiába 
meneküljön. Midőn tehát arról értesült, hogy atyja 
Hazgerd veszélyesen megbetegedett, sietve Perzsiába 
indult, elmenetele előtt azonban megparancsolá, hogy 
az örmény főnököket rabszijra fűzve küldjék utánna 
a vezérek; de alig érkezett meg Perzsiába, midőn 
atyja meghalálozott, s Sáp օրէ a perzsa királyfit is 
meggyilkolták. A főnökök a mint értesültek a kiadott 
elfogatási parancsról, fegyvert ragadtak, s a perzsa 
serget vezéreikkel együtt nagyobb részt lekaszabol
ván a megmaradottakat Örményországból kiiizék. De 
az uj perzsa király Vrám nem nézhette egykedvüleg 
serge kiűzetését, a kastélyaikba menekült örmény fő
urakat szorongatni kezdette, többeket a főnökök 
közül kivégeztetett, s hogy az adót legyen ki fel
hajtsa a perzsa király számára, a jeles örmény király 
Vrámsábub fiát a 18-éves Ardaseszt tévé örmény ki
rállyá. Örömmel fogadták s eleinte nagyon meg 
voltak elégedve, de csakhamar látva Ardasesz ren
detlenségeit, hogy az ország ügyeivel épen semmit 
sem törődik, elfordultak tőle, s azon voltak hogy a 
perzsáknak adják át akormányt. De terveknek ellent 
állott sz. Izsák, kimutatván, hogy mily veszedeImbe 
döntené a perzsa kormány az egész Ö rményországot :

r>m
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я főrendek habár eleinte megnyugodtak sz. Iz
sák intelmén, később királyuknak fokozatos süllye
dése arra bírta, hogy Vrámtól kérték: szüntese meg 
az örmény királyságot, s tegyen oda perzsa helytar
tót Vrám a főurak kérését meghallgatván, Ardaseszt 
és sz. 1 zsákot magához hivatta, Ardasesz igazolta 
magát, hogy soha sem törekedett a perzsa uralom 
ellen izgatni: iniiidazáltal, mivel Vrám a királyság 
megszüntetését vette tervbe, sz. Izsákot börtönbe 
vettető, Ardaseszt pedig egy kietlen perzsa helységbe 
száműző, hol 4 év múlva alig 6 évi uralkodása után 
elköltözött az árnyékvilágból. Alatta építő Anatolius 
görög vezér Tbeodozius tiszteletére Tlieodoziopolist, 
a mostani erődített Erzerumot. Ardáseszszel az Ar- 
sacída királyi ház is sírba szállott, s vele a királyság 
is megszűnt o80 évi fen állás a után 428-ban Kr. u.

Ha az Ávsaeidák. uralmának történőimét átfutjuk, 
szembetűnő leg látni fogjuk az örmény királyság ha
talmát növekedni és fénypoiezára emelkedni; a mit 
nagyrészt 1800-ados királyságának tulajdonit hat; 
de másfelől a király és népe közti tömörülésnek 
az erkölcs épségének; mivel ezen Arsaci da ház is 
csak addig tartotta népét a jólét ölében, inig az 
erkölcsi romlottság nem dúlt körében; mivel tény, 
hogy nem annyira a külellenség, mint a nép erkölcsi 
sillyedése sietteti önvesztét.

A Hájg uralkodó ház megszűntével az örmények 
mintegy 180 évig a Seleucidák igája alatt nyögtek, 
míg a hatalmas Arsacida ház alatt lerázván a syr- 
m асе de η igát, a pártus vérből származott Valarsaces- 
nek hódoltak. Ezen uralkodó ház alatt a mennyiben 
emelkedett erőben és szellemben Örményország annyira 
sülyedt különösen az utóbbi időkben erkölcsileg. Míg 
a Hájg király ház csendben és magábazárkozottan 
működött, addig az Arsacidák harczias, munkás és
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rettenthetlen néppé változtatók az örményeket; 3 így 
történt, hogy e nép Valarsaces miatt a perzsák és mé- 
dokkal, majd a seleuci helytartók korában a görö
gökkel csaknem 3 századon keresztül, majd baráti, majd 
ellenséges viszonyban állott, átvette a görögök iste
neit és az örmény bálványtemplomokba felállittatá; úgy
szintén a romaiakkal is érintkezésbe jöttek azönnények, 
mint a történelem fonalán Nagy Tigrán és Mithridát 
hosszas harczainál láttuk. Ezekből világos, hogy az 
örmények mintegy szász éven át a világ legnevezetesebb 
népeivel ismeretségben lévén, azoktól a mily sok hasz
nost, ép oly sok káros dolgot is eltanultak.

A virágzó népekkel közlekedésben levő nép ter
mészetesen ő maga is virágzásnak indul, ez leginkább 
kitűnik az Arsaeidák uralma alatt. Tudva van a 
történelemből, hogy Valarsaces bölcs kormányzási 
intézményei, és tudomány szeretető által mily politikai 
és szellemi átalakulást idézett elő; tudva van, hogy 
Arság, Ardasesz és Tigrán harczias és bálványimádó 
természetüknél fogva a haditudományt fejlesztették, 
a bálványtemplomokat különféle mestermüvekkel ékesí
tették; tudva van Anane, Szanatrug, Jervánt és 2-ik 
Ardásesz kormánya alatt létrejött nagyszerű építke
zések, városok emelkedése, erődök megerősítése, me
lyeknek építése végett gyakran idegen kézműveseket, 
építészeket hoztak Örményországban. Ezek által foly
ton ápolták az előhaladás minden nemét, a mi idegen 
népekkel való közlekedés nélkül tertmészetesen nem 
történt volna.

De a mondottakból a mily világosak a nép ha
ladásának üdvös eredményei, ép oly világosan kive
hetők a veszélyek is, mik az idegen befolyás követ
keztében leszivárogtak; mert az idegen népek irá
nyában való viszony vagy ellenséges, vagy barátságos, 
hódító, vagy alatt való szokott lenni.



Az ily állapot a népek jelleme miatt azon kor
ban megbizhatlan volt, majd a féltékenység, majd az 
uralomvágy játszta a vílágszerepét és így a békés 
viszony is látszólagos volt. Azonkívül az ellen min
dig , legyen bár alattvaló is az, nem tud idegen 
hatalommal teljesen kibékülni, minek következtében 
a bélforrongást szítják, innen a tartós belháboruk — 
milyenek az Arsacidák alatt nem ritkán törtek ki s 
a népet elszégenyitették, a királyság erejét meggyen- 
giték, az ellenséget pedig megszaporiták. Ezen sze
rencsétlen időt kellett az örményeknek első Ardasesz 
és Tigran korában átélniük.

A barátságos viszony szintén vészthozó hatással 
bírhat; mert a népet mindazon tökélytelenségekkel 
elárasztja, a melyek az idegen nép természetében 
gyökereznek, vagy politikai működésében felmerülnek. 
Az alattvalói viszony különösen ártott a Sassanida 
Ardasir uralma alatt, úgyszintén a harcziasvágy a 
világhódító I-sö Ardasesz alatt, — kinek fényes győzel
mei miatt, az összes éjszak népei ellenségképen tá
madtak Örményországra, különösen a perzsák és vitéz 
romaiak mindenütt rettegett hatalma, megalázta a 
független Örményországot, és adófizetővé tette, mi 
által az ország jólétének emelkedését, hatalmi erős
balé sét megsemmisítek; így kezdődtek a bajok mind
járt az Arsacidák kormányának első éveiben; és így 
az a nép, melyről azt jegyzi meg Khorene „hogy az 
Összes éjszaki népeknél nagyszerűbb nép volt az ör
mény" majd az ellenséges, majd barátságos viszonyok
nak lett lassanként áldozatja.

A nép erkölcsének megrontására nagy hatást 
gyakorolnak az országnagyok alásíílyedt erkölcse , 
úgyszintén, a gyakori harezok; de mindezeknél sokkal 
vészihozóbb volt az országra Ardasirnak kormány- 
lata, Ardasir és fia Sáp or 30 évi kormánylatuk alatt
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ae országot mindenféle szerencsétlenséggel elárasztot
ták, a miket dicsvágyok, pártszenvedclyők súgott;

ily kormányzó pedig foglyává, a király szeszélye 
szerint mozgó bábbá változtatja népét, mint az ó és 
újkor népei számos eseteiből eléggé kiviláglik. Nem 
akarjuk a szerencsétlenségek okozóit itt előszámlálni, 
hisz Meruzsán és sziuni Vászág hithagyók gonosz 
tettei, hogy mennyi és mily vészbe rántották az or
szágot, fájdalom és könnyhullatás nélkül alig olvas
hatjuk. —

Azon időben, mikor Örményország rabságba esett 
e szerencsétlenséget egy más is követte, t. i. a ro
mai császári székhelynek Constantin császár alatt 
Konstántinápolyba történt áttétele, kiknek közelsége 
által, nemcsak a keresztény hit miatt való barátságos 
összeköttetés nőtt, sőt e barátság házassági szövetség 
kötése által még szorosabbá is vált, s így egyrésztol 
a görögök hibái befészkelték magokat az örmény nép 
szivébe, különösen a görögöknél honos hűtlenség. Még 
a természeti elemek sem hagyták nyugton Örmény- 
szágot, mert a borzasztó földrengések Örményország 
legvirágzóbb környékét, városait romba dönték. És 
ki nem tudja azon korbeli görög vagyis keleti-romai 
császárok elfajultságát, gyávaságát, a király udvarok
ban űzött erkölcstelenségeket, mely bűnök e viszony 
folytán az örmények közé is átplántálodtak; s innen 
van, hogy oly sok, gyáva és haszontalan királya volt 
Örményországnak, kik részint a görög szokásoknak 
hódolván, részint azoknak udvarában növekedvén, 
elfajzott erkölcseik által az ország pusztulását siet- 
teték. A királyok tehetetlensége önkényt felbiztatá a 
dicsvágyó országnagyokat, minek következtében ha
talmokat eleinte a király rendetlenségeinek felhasz
nálásával növelték; később pedig annyira mentek, 
hogy a király igazságos és törvényes rendeletéinek

az
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nemcsak emberek előtt, de Isten igazságos sujtolásait 
sem kerülendi el. Azon okból, hogy némely király 
erélytelen, vagy épen hasznavehetetlen azért az or
szágot saját érdekének kizsákmányolni, mint némely 
országnagy tette az ily gyáva királyok idejében, —՛ 
oly rovást érdemlő tett, melyet szépíteni nem lehet. 
Ha a kormány gyenge kezekben volt az uralkodó le
mondását kieszközölhették volna a védnökség utján, 
mint ezt többször is cselekedték, ezzel soha se von
nak vala megrovást magukra, hanem örökös áldást; 
most pedig áldáshelyett átkot örökölnek, mert a mily 
nagy az uralkodók közül egyesek gonoszsága, ép oly 
nagy az országnagyok lelkismeretlensége, a közjóval 
nem törődése és az ebből származott bajoknak keserű 
gyümölcsei, — gonoszságuk áldozatává tevén a szép 
égi adományokkal felékesitett népet; miáltal ez fényes 
tulajdonaiból kivetkezve, oly veszedelembe esett, mely
nek szomorú nyomai sokáig megmaradtak.
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