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Az "Armenia" és Szongott Kristóf. 
Irt~ Govrik J. Gergely. 
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:E z a tudományos l'olyói rat, mcly az egész vilá
~ ::-...., gon, különöscn pedig az osztrák-magy~r monár

khiában élő örményekkel foglalkozik,_ l~ilcn~z evvel .C~?
lött czélját határozott szavakkal nyllvanosttotta, rn tdon 
prográmmjában így s?.r'J iott: . . , . . 

"Folyóiratunk a politikrli közlcmenyck kt?.arasaval 
az örmény tudományosság mindcn ágának mal!yar n~·el-
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ven, részint szakszerű, részint népies i'>mertetését tuzt<.: 
feladatául. 

Kózlcni f~unk nevezetcsen közérdckű czikkckct az 
örmény föld- és népének. \·alarr.int a hazai örményeknd: 
régi és újabbkori állapotáról. Szemlénk hozni fogja az 
örmény klasszikus irók magyar fordítását. Lesznek régé
szet i, iroda lom- és költészcttörténeti, nyet\'ludományi, 
könyvészcti, néprajzi, gcncatogiai és c szakba ,·ágó egyéb 
közteménycink. Szó\·al lchc:túlcg felkoroini igyekszünk az 
anyagot. mcty ezen irányban rendelkezesünkre ált. .. 

t'~s ezen határozott programmunk daczára lelki szoron
gássat küldöttük szét fo l~·óiratunkat a \·itág négy tája fele. 

~yugtalanságunknak voll is némi alapja : támadást 
intéztek az új kczdcm~nyczés ellen; becsmérelték azt lap
ban és lc\'élhen még megjelenése clé)tt. Egyiknek nem 
tetszett az új irány, másik az időt nem ta lálta alkalmasnak 
arra, hogy abban magyar-örmény szcmle napvilágot lás
scm; sé.í t olyan is \'ult, kinek a czím ellen \'O lt kifogása. 

.\nnyi bizonyos, hogy az új irány mcgtcpő, a czím 
pedig némelyek előtt kétes voll. 

Dc azért a szcrkcsz tőség erősen kitartott jó szán
déka mcllctt és lassanként lsten segitségé\·el cl
hárította az akadályokat, mclyekct a folyóirat megjelen
hetésének utjába gördítettek . Ekkor a többek közt ezt 
irt uk: ., Fölösleges az akadályoskodás: mcrt ha az új 
kezdeményezés nem életképes, akkor az - a ti ellen
kezéstek nélkül is rö\·id idő alatt meghiusúL mcgszü
nik; dc ha az életrevató lesz, akkor az ellenkezések an
nak kárt nem okozhatnak . \'árakozzatok tehát csendcsen !'· 

l~s ime sokaknak csodálkozására - l 88 í. jánuár 
l-én megjelent az .. :\rmenia," melybő l ma a sz á z a d i k 
füzetet bocsátjuk közre. 

Ez a magyar nyclvlí folyóirat, mcly kizárólag csak 
örmény tárgyú közleményeket hoz, mindcn izében hlí 
maradt kilüzött irányához .. \ mit igért, azt teljesítette is. 

Kilencz évi folyamában közölt 5Zámos czikkct az 
örmények erkölcsi életéből; szólott sokszor az örmény 
föld és nép régi és újabbkori átlapotáról; hozott irodalmi, 
régészeti, nyel\'észeti, életrajzi, építészeti, ipari és keres
kedelmi közlcményckct. Találunk ebben a gonddal szcr· 
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kcsztcll l'ol~·oirathan a nemzeti szokásrol. hirlapmÍ<;rúl, 
koltcsz~:trol. !->Zinhazrul. a nclllzcll nepenckekrol, koznwn
d.bokrol. mesekrol. utlcira!->rul. tudos tars< sÚ!!,"okrol, ta
'1Lhi<lkrnl. tudnmanyrol. a publicJslai lntlok-, lc\·citárakrúl 
ll.!.\" ~z1ntcn az urrncny pénzinlezekkrol. knm·han'>l. ele~ 
kkrol c~ a t•>hb1rul szamo.., tudumanyu.., ~,;.., 1icpszeru er
tc-,llöl. 

.\z .. . \1 mcnia · munkatársainak sz<ima m;Ír cddi(! a 
..,zazat me.J;hnladja. kik kozöll talalunk t:!.!"~ haz1. politi
kai. k.ttuna 1 llW[!,"as rnél tr)..,agJka t. turn.:nyszck 1 Llnukuket. 
or-,zagJ,yuk-,i kcp,·iselííket, on·<>studur()kat. tanúrokaL ta 
nllukat, lapszcrke-,ztoket. U!{\·,·edekct. Jr'.~tudris(Jkat, 11l\'<:<; 
i ru kat. kcre'>keduket, tanilonoket é'> t:"Zt:s Ll rnííkll. kik 
..,aját szakmaJukba ,·ágú kuzleményekkel gazdadt ják az 
... \rmcnia·· hasáhj<lll. · 

.\z, ho.!.!.y mil_,·en f'ugadtata-, ra talúlt folroira lunk . 
abbul h lahzlk, ho.!..!"y a lapuk [(;1\·e ,.,>l tak cs· ma ic; te
lJek az .,.\rmenia .. t.:Zikkcirr')l sú>k, dicsl:retekkcl. f~" a 
mi lcgc~odalato-,ahb . azok a lapok. mcl\·cknek <ozemlénk 
megjelenése elol t n cm tct~zcl t le.l!;na~ rob h dicsérőink 
kóz~ !->Orakoztak ugy. hogy nem<.:<,ak ~ · f'ol\·riiratok, ha
nem a heti- é<:. napil apok b '>ok<ozur cz1kk~111kct át\'é\·c 
tele zájjal dicsérték lapunkat é~ egyúttal cz1kkeinkct i<o ... 

li abár eléggé ismeretes mindenk1 cl•') tt annak a tudós 
é<.> tanult férfiúnak nc\·c, ki a kczdeménn.:zí) eszmét adta 
é-, c folyóiratut megindí totta, de egyéni~é!!,"érí)l c lapban 
ml:.J: nem \·olt <.,ZÚ: azért midí)n a <:.ZI\'t.:" ol\·a<;Únak he
mutatjuk arczképét. ~..:gyútlal ál talúno<o <ozt.:mlét tart unk 
éle te felet t. 

Sz o n g o t t K r is t ó f :. taros- Bogúton · ) <ozü lctcll 
IS..J-:3 . márcz. ~ l-én szegény, dc igen Í<.,tc..:nfl: l ő, va llásos 
szül ők tő l. .\ tyját Jánosnak hivták, anyja nc\'c Donovák 
Ri pszima volt. .\ népiskolát, mclynek negyedik osztályá
ból a gymna!>ium harmad ik osztályába ,·étetett fel, Sza
moc.;Új\·ártt ,·égcztc. .\ kuzép io..,ko la tantár.u;yai t Gyula
fchén ·ártt tan ul ta .. \ l111dt.:n CJ'>Zta lyban cb o vu l t. . \ z érettség i 

"") Szulei rovid idc:ig lakor.tak Maro<,·Boga w n, hon nan 18-l3-ban 
tértek vissza Szamosujvarra; Kristóf kel hó napos volt. miclon 
visszatértek az ősi fészekbe. 
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\'IZsgát i H():~-han lt.:tle Ic .,CUm laude ... l'•n•anazo :·b . ...: .. . 
1 

• . .. ,..J • n t.: \ cn 
·)~amosu~,·~r . . .:cp''! st.:lc;-~c"tü l e te gymnasiumához cgyhan
u;ulag kozcp1skolaJ tanarnak ':álasztotta 

Ezen idő óta a taná rság terén rnűköd i k na•r,· szor
·~? lummal. urömest. é~ sikerrel. Sok tani t\'ányát ~czctte a 
JOra; es suk ~anu l o JUtott az ő scgédkezésc és fáradsáu-a 
mcllctt czclhoz. ,.., 

~ongo~ t nagy mu~1kásságo t fej tett és fejt ki jelenben 
1? az Jskol_al_-, az cgyhaz i-, a \'áro i- é-; a közügy terén. 
•. ok~ t. torud1.k _gond.ola tta l. sz?':al és tettel .'zarnosúj\'ár 
k l\'lragozlatasa\'a l cs crnclkedese,·el. Szava i tel\·e ,·annak 
ha taruzo t tság:o<ra l és ko mol\· á o· o-al ....... ... . öb . 

. .\ nn?' iJ_-a r_~gaszk~d i k S~a~nosúj \'á rhoz, hogy az időn-
ken t nck1 fe laJan lott JObb a ll a~okat sem fogadta cl. mert 
nem akarta ott hagyni szerelett ,·árosát .'em hi,·atal, 
~em méltó ·ág nem tá ,·oiílhatták cl öt e h elytő l. Ő nagy
rahecsü lt nemzeti ségének aka• t szolgálatot 1enn i. 

KörLi ll c ki n tő. bclátó értelme ,-an ; miért is okosan 
c zszerlícn és n~·ugod tan gondolkoz ik és be zel. Több 
tár aságnak és intézménynek tagja . Báró Eöt\·ó Józ ef 
alta! a nértan ítók számára zamo újdnt rendezett ké
pezdci páttanfolyamna k igazgató-tanára ,·olt; a szamo·
ujdri ipariskolát ha t évig igazgatta: a z t-1 tdn-tar
~ula t ti ·ztclcti , a dro i képrisclö- testült.:tnek é· az erdél,·i 
rom. ka th. s ta tusgyűlésnek tagja; a magyaror.zági nép
rajz i tár aság örmény osztál~·ának el őadója tb. 

(~dcs hazája mcll ett fölötte zereti az örmény. éget: 
nemzetiségéhez ragaszkodó szcretetét legfényesebben tettel 
akkor mutatta meg, midőn a magyar nyel,· ű ... \ rmenia"-t 
mega lap ította. Folyóirathal egyfelő l megismertette, fele
melte és illő helyre helyezte az örmény ·éget a többi nemzeti
ségek el őtt, másrészrő l nemzetfelei elébe · állitolla régi 
úllapotu ka t, mulljokat. 

Ha 'zongottnak semmi más érdeme nem lenne. ez 
elég arra, hogy nemzeti égc hálás legyen iránta és ot 
cmlités rcméltó személynek tartsa. 

:\1 unká i közül megemlítjük még ezeket: Chorenei 
?. lózc ·, \'agy-Örményor zág története magyarul: zamos
újvá r i rá han és képekben . .-\ z örmények rö,·id története, 
.\ hazai örmények \'ezeték- és kcresztne,·ci stb. 
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lg-en jó!->zint, jóltevo és \·cndégszcrctű. :O.Iég az ide
g-eneket i · szi\·escn fogadja és an~·agi s erkölcsi támo
!!ata-.l,an részel teti. 

:\cm a pénzdgy irányítja tetteit: hanem cselekszik, 
dtllg-oz ik. mcrt ha ználni akar cm bet társainak, az cmbcri
sep;~1ek. T udományának, nemes gondol kodásának és nem
zcbzerctcténck gyümölcseit nemzetiségének nemcsak in
tclli!!cns része éldcli, hanem mindcn szegény is: kinyitja 
kezét a szükölködők elott. l(önnycn hozzáférhető, kcd\'e~ 
!->ZCmel\·. 1\:c\·e ct beszél, sokat tesz . 

. \ .\·a !lá os jámborság és házas élet példányképc .. \ 
\'<Ho~ egyik ti ·z tektrcmél tó polgárának, 13árá n~· B ogdán 
\·olt \·aru i pénztárnoknak \ 'eronika ncv(í leányát vette 
cl nmil. Házasságukat lsten egyetlen szép, jó, eszes 
leánygyermekkel (Vctti) áldotta meg: dc ezt \·irágzo 
koráhan kiragadta a kérlelhetlen halál \·igasztalhatlan 
!->Zlilci Liielő karjai kozül. Azóta a nemes gondulkodá...,u 
és szelidlelkLí nő \·igasztalását egyedül a templomban, a 
férj ellenben a kön}Tek kozt, a tudományban és a nem
zetiségének nyujto tt segélyben keresi . 

Egeszen más állapotban lennének a hazai ör mények, 
ha lenne között ük még nehány Szongott. 

,';zr,IIUfJit Krist6f. 

Felellis szerke8ztíJ és kiadt, tu lajfl onos: SZ O N G O T T K R l ST Ó F. 

Szamosújvár i t, T odorán ~;mJro .Auror:\ • kUnyvnynmd:ljn. 

N u bár pasa. Eg y p lom m i n iszlerelnöke. 
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;~ g-yptom. az ,dnk.ti all.:ualy-.a.c;. melynck 
(j..., i kulturá.ta \ ts-,z,tnyulir.; a k;.:ma~a<-.thb o-korba. 

a törok uralom alatt. c~ak arnyéka ktt az egykori :\ liz
raimnak . . \ mindcn mcghod tt11t1 tatllllll<tnyt -,zcrCilCs~tlcn 
kézzel nin:llálo. jobhan ktl'cjez\·c: cgycnlu ~ztn\·onalra 
sü lyesztö mohamcdan allamp,epczct. !'> a \de jarL> pasa
uralom min t egychutt. úg_\· tll '" az L':.!.~·kor Homa 
vi lágural ma ala It állot t \'1 ra.~zo pro\·i nc tahan u~yana
zon ercdménrckre \'czcte tt: llll:.!,tH.:m e -.zazaJ elején 
( I RO:)-hcn) J\ iehcmcd .\li pasa uj. e-. -.uk tcki ntethcn ~·zc
rcnc~é~ebb k·H·...,zak alapjal \·etc mq.!. az n eurllpa i szel
lemLÍ rcfurmtorckve-;c t\'ei c nc\·czcte-. tartoman.\·ban. 

?.l iota az európai hatalmak a \ t-.wnyt>k kcdq~zcsc 
mellctt tényleges hca\·atkoza-;t 11_\·crtck az ottnman alki
réÍiyságnak ncmc-,ak ncmzctkozt. hanem ugyszoh'an lcg
sajatabh hclü~.\'L·ihc '"· az L'.:.!..\'PIIIIlll alktral~·ok tkhe-
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