
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html


- 142-

török alattvalók , bántatlanul maradtak; ellenben a triestiek 
- mint osztrák alattvalók, figyelembe sem vétettek. A hó
ditó önkénye a nny Í\'a l inká bb é rezhető ,·olt a tá rs ulatra 
nézve, mi\'el nem hiányoztak aL ellenfelek és irigyek, kik 
söté t ten•ök kivi te lére elérke;.ettnek talá lták az id őt. Hiába 
védelmezte a cong regatio jogát; haszontalanú l fellebbezett 
te mérdek és egyenes liton szerzett vagyonának lefogl alá~a 

ellen. t\1. egyes tagok kérése, esedezése ne m is hallgatta
tott meg. :\Iindent eh-ettek, elraboltak tőlüle Az ellenség 
még evvel se elégedett meg. Kegyetl en parancs ada 
tott ki , mely a társulat tagjait arra szóli to tta fe l, hogy 
oszolja nak st:ét és távoaanak el. Ez ,·olt a szorongatott 
atyákra nézve a legsanyarúbb csapás. Egy krajczár pénz 
és minden készülóclés nélkül el ke llett egymástól válni ... 
Különböt:ő irá nyok felé tartottak. 

Azonban mindegy ik szem ét Bécs felé irá nyzá ; remél
ték, hogy L F erencz is lesz olyan kegyes irá ntok, mint a 
m ennyi kegyben rést:elt .! tte társ ulatukat :\l á ria T erézia . Igy 
váltak el - re ménységöket Isten mindenható e rej ébe he 
lyezve - egymástól, kivéve azt az egy pá r tagot, kiknek 
Triestben kellett ma radniok. 

Govl'ik Gergely. 

Cámeller György alapitványa. 

~a a jótétemény magasztos jellemvonás: akkor hála
'~ elatos kötelességünk méltó szavakban dicsőiteni azt, 

ki j ótékonyságot gyakorol. A kegyelet hervadhatlan koszo
rúját füzöm Cámeller György, Erzsébetváros legfőbb jótevője 
halánt~kaira, midőn bár halvány szinezéssel, de az elismerés 
és hála ti szta öntudatával szólok páratlan Maecenásunkról, 
kinek áldott cmlékét a méltó utódok ill ő becsülés ben tartják. 

Ancyrai szü letésú Uchdián Gergely örmény, E rzsébet
városra költözvén, itt megismerkedett S imkaján (Simonfi) 
Annával, kit el is vett nőül. Azon iromány - melyen Török 
Tódor, Otves Lukács tant'tk, valamint Dániel Mihály erzsé
betvárosi plebánt>S alá irása látható - tanuskodá$a szerint 
egybekelésekor 1 ooo forint nászajándékot kapott nejével. 
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E házasságból született nagy j ótevőnk Cá meller György, 
ki ~chdján örmény nevét CárnelJer-re (magyarúl Tevés) 
fordttotta. Bécsben élt. M int a bécsi főtörvényszék keleti 
hítes tolmácsa az 1790. juntus s -én kelt okmá nyra már 
nem családi Uchdjá n, hanem CárnelJer nevét jegyezte alá. 
Valószinú, hogy e család Ázsiában tevék segélyével vagy 
tevékkel j elentéke ny kereskedést Üt:Ött s múveltségénél fogva 
Keleten el őkelő állást foglalt el; ezt jelzi a család nemesi 
pecsétje, melyen vért s egy tevét vezetőnek képe látható. 

Erzsébetvá ros feledhetlen jótevője 18 38 február s-én 
életének 7-1--ik évében Bécsben elhalálozván, »nemzete iránt 
életében is viseltetni swkott szives indulatját - irja a 
tiszteletreméltó marosvásárhelyi lssekutz Acieodat udvari 
hivatalnok - holta utánra is emlékezetben óhajtván 
hagyni, Bécsben, Lipótváros, F erdinánd-útcza, 57 3 sz. 
alatt fekvő szép és nagy házát, mely 23 lak-osztályt foglal 
magába n, mi nden ahhoz tartozó fekvő s felkelhetőjével 

együtt végrendeletileg Erzsébetváros örmény közónségének 
hagyományozta. « 

A derék Cá meller, midő n végrendeletét megírta, meg
mutatta azt, hogy j ó szive egész életén át csak nemzet
feleiért dobogott. Simkoján Anna emlékére is áldást mon
dunk, azért, hogy a távolban, hol a szerencse cs illaga ra
gyogott reája, sem feledkezett meg édes szi.ilőf'óldj éről: 
ErzsébetvárosróL 

Ezen nagyszerű hagyomány kezelésére 1840-ben váro
sun k közönsége testületileg második jótevőnket: id. Kábdebó 
Simont kérte föl, a ki sokat fáradott ezen iigy tisztázása 
érdekében. Ez tervezetet is nyujtott be Erzsébetvároshoz, 
melynek értelmében e hagyomány, Bécsben tanítandó ör
mény ifjak segélyezésére fordittassék. Azonban Kábdebó 
Simon betegségt miatt a megbizatásról lemondván, azután 
a kezelés körül nehézségek merültek fel. De közbejött 
a bécsi kiállítás; a város közönsége ezen kedvező alkalmat 
felhaszná lván a házat 1872-ben örök áron eladta. 82355 
frtot kaptunk érte, mely összeg - közmívelési czélra -
a nagyszebeni fiókbankba helyeztetett el. 

Most következett a legfontosabb. H a egykor Isten 
jeles, előrelátó ferfiakat támasztott, minket sem hagyott most 
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. ' 1 ' ' ' t 
lnl· t"l az érr ke<>)'elmc. U!!) an t~ tamtes wzas targya magt , ' . o h " . , 

a t~ilajclonjog képt::zte s ekk~r tamadt egy. , ~~~zsagszerető~ 
t'tntonthatlan jellem, t::gy kitartö, buzgó t~rhu: ez néha1 
Cs iki István orszúggyülési képviselő \'Olt, k1 fenn és lenn 
fáraclhatlanúl abban müköd ött, hogy ezt - a hagyomany 
értelmében - az erzsébetv,tro~i ormény közónség nyerhesse 
el. a mi az á llhatatossa" mintaképének s ikerült s 38597 sz. 
a . ' kelt alapítványi levét szerint Ert.sébetváros örmény egy
házközsé<Yének birtokába j u tot l. 

A ~iniszteri s püspöki megerösités et. alapítványt I 2 

ta <Yból álló jcrazcrató tanácsra bizta, kiket az örmény egy-
' b h h ' d ll é házközsérr az r 87 8-ban alkotott alapst.abaly ren e .;:ez se 

szerint {évre ,·álaszt. Jelenleg i , e lnöke, koz.szeretetb cn álló 
ezreclorvo~unk, Dr. \\' o liT Bogdatl. Az a lapttvany vagyo na 

a 9-1-000 forintot meghaladja. . , 
Rövid dolcrozatomat néha t Issekutt. Bogdan szép s za-

a ' . 
vaival l.árom be: Ohajtancló, hogy nem csak gyasznm;c 
ta rtas3ék az elhunyt j óte,•ö le lkeé rt, hanem unnept beszéd
ben is d tesóittessék; haclel lássák az emberek. l lá tha a ko
vetés re méltó példa másokat is hasonló jóságos cselekedetre 

fog buzdítani. Avedik Lukács. 

Az uj örmény énekeskönyv. 

'fi.zok, a kik elhatá ro;.túk és keresztülvitték az tro
'~ clalmi rovatban röviden má r emlitett új örmény 

egyhál. i énekesköny,· megjelenését, kedvesel~b emlékkel a lig ha 
lephették volna meg a kathohl~us egyhazhoz b,uzgón ra-. 
gaszkodó erdélyi örmé~yeket, t.mnt aaal : ~ogy ugy ősrégt 
ha<Yyomá nyos templom t éneketnket, valamtnt azoka~, me
lyeket ne m csekély számmal . még a b?lclo,~ult G a b .ru s 
z ak h a r i á s ültetett át nyelvunkre s mas UJabbakat tS a 
nagy kö;.önség szám~r~ h.ouáf~ rhetővé tett~k. !\l ég a 1 ~~
iljabb nemzedék tarrp t tS, ktket az életvtszonyok az or
m ény anyavárostól ;essze sodortak cl, áh itatos . kegyel.~ ttel 
s a bold ocr visszaemlékezés örömérzetével vesztk kezukbe 
e könyvet 7 me rt a z ö rm ény évek múlva sem birja el-
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felcj,te.ni a gyermekkorban sokszor hallott és végig énekelt 
valla~t elaJok emlékezetes sza,·ai t és melodiáját, s mindazt: 
a mt .az egyház szakásaihoz és ünnepélyes szertartásaihoz 
tartoz tk. 

Köszönet azoknak, kiknek lelkében egyházi énekeink 
közzétételének s . ez~! tal megörökítésének e nemes eszméje 
me~fogant, s ktk ilyképen a hazai örménységnek módot 
nyujtottak a rra, hogy e dalok emlékezetükben nemzedékról 
nemzedékre kitörölhetlenül fenmaradjanak, s átörököltes
senek ; só.t később a még hiányzó énekekkel is kiegészítve 
az erdélyt örmény kath. egyház hivei közt a vallás i buz
galom ébrentartá~ának öja.bb állandó eszközeül szolgáljanak. 

, Gyermekkan emléketm kedves tanyája, Sz a m os új
v~ r, szép nagy tem plomoddal, te állasz előttem ismét, 
mmt akkoron, - a most kezemben l evő, örmény s ma
gyar betükkel telenyomtatott kötet láttára; s újból áldást 
mondok a fe lejthetetlen, nagynevü L uk ács y K r i s t 6 f 
emlékére, kinek jóakaró vezetése mellett, mint növendék 
kántor-jelölt, úgyszólván csak az egyházunk körüli szo\<Yá
latban töltöttem én, legnagyobb örömömre, a gyerm ekkor 
b? ldog éveit. S bá r a Gondviselés ögy akarta, hogy Lu
kacsy terve nem valósult meg, s én körülményeimnél fo<Yva 

h ' . ' l t> az egy azt szolga at helyett a gyógy,zerészeti pályára lép-
tem , a most megjelent örmény énekeskönyv olvasásánál 
nem vonhattam kt magam a le<Ykedvesebb visszaemlékezé-

. b 

sek JÓ leső hatás~ alól, és újra meg újra eléneklém ma-
ga~ban a l.eg ré1pbb keresztény egyház eredeti örmény éne
ke tt az ósemk alta! keletről tele hozott szentmise imákat , 

a latin és magyar énekekból G á b r u s által mesterkéz· 
zel eszközölt fordításckat, - valam int a náhai aa<Y or
gonamester \ V a g n e r és a ritka szép hangú előéneklőnk : 
G ö r ö g K r i s t 6 f által szerzett dalokat; melyeket egyhá
zunk szentelt falai az évek hosszú során át oly áhitatra 
buzdítólag viszhangozának. "' ) 

_ :) Szamosújvártt (a fentebb eml itetteken kivűl) még néha i 
G o r o g J ó zs ef, mint ká ntor és G ó cs E d e jelenlegi orgonames· 
terünk, szcreztck kiválóbb érdemet az örmény egyházi énekek fen-
tartása, illetőleg megörö ki tése körül l Szerk. 

10 


