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Ifr · li:sz Legá1 V á r t:íu J 6zsef. 

Dr. Esztegár Vártán József. 
18 13 - Ul8ü. 

r;A. zon idő óta, hogy a magyar nemzet bennünket ör
:~ ~ ... ményeket szives vendégszeretettel befogadott, 

",...,{'_ l( • a magyarhoni örmény kolóniák sok jeles fér
~~~"~' :>k fiút adtak a magyar hazának s az egyháznak, 

r /[l kik kiváló képességeik által fényt árasztottak 
)1. az örmény névre. Ily jeles férfiú volt dr. 

Esztegár Vártán József a bécsi mechithárista
rend föapátja s selimbriai érsek, kinek élet
rajzat e nehány sorban adjuk. 

Dr. Esztegár Vártán József sz ületett 1 8~3. áugusztus 
I 3-án Magyarhonban Szamosújvártt örmény kath. st. ü l öktől. 
A keresztségben Adeodat - Bogdá n - nevet nyert. St.ülöi 
Esztegár László és Korbuly i\lária gyermeköket vallásos 
nevelésben részesiték; tanulótársai szerették s korát meg
haladó komolysága miatt tisztelték. Hajlama a papi pálya 
iránt korán kitünt, úgy, hogy már I I éves korában Bécsbe 
vitetett fel a mechitháristák zárdájába, hol gyors felfogása-, 
kita rtó szorgalmával, kötelességeinek pontos teljesítésével 
tünt ki többi társai közül. A szerzetesi fogadalmat I 859 
áugusztus 24-én tette Je és 1862 szeptember 6-án - habár 
csal' I 9 éves volt - pappá szenteltetett. Felszentelése 
után széles múködési kör jutott osztályrészeül; mint a szer-
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zetesi jelöltek mestere, theologiai taná r, igazgató, helyettes 
főtitkár, kormánytanácsos a szerzet ügyeiben tekintélyes 
és kiváló részt vett. r883-ban dr. Bosági Jakab főapátját 
Rómába kisérte és itt tudományos képzettsége, a tárgyalt 
ügyekben tanusított teljes tájékozottsága által az illetők 
figyeimét magára vonta. 'Iindenki úgy nézte őtet, mint 
a szerzet jövendó apátját 

Az I 883 évi óktober elseje gyászba ölté a bécsi mechi
thárista rendet. A rend fóapátja dr. Sosági Jakab jobb
létre szenderült. P. Limondsián Timotheus, mint legidősebb 
kormánytanácsos vetle át a rend kormányát s vezette az 
ügyeket az új főapát \"álasztásáig. 

Nagy felelősség várt a rend tagJaira. A rend VISZO

nyai a fóapáti széken oly férfiút kivántak, kiben a tudo
mányos képzettség, szeplőtlen élet és kormányzási képes
ség egyesüljön. T öbb tudom ányos és valóban szentéletü 
tagja volt a rendnek, kik hivatottsággal birtak a rend kor
mányát vezetni, de a rend tagjai a főapátra várakozó nagy 
feladatok tudatában a szavazatok kétharmadával I 884 jú
lius I2-én dr. Esztegár Vártánt választák meg főapátjuknak. 

A káptalani gyülés, melyen Vannutelli bécsi apostoli 
nunczius elnökölt s melynek fótárgya a főapát választása 
volt, a rend történetében más tekintetben is igen emlé
kezetreméltó volt; mert mint első tárgy e gyülésben olvas
tatott fel és vétetett tudomásul a rend új szabályzata, a 
mikor dr. Esztegár Vártán határozott nyiltságga l a rendi 
szabályok szigora mellett foglalt állást. 

Dr. Esztegár Vártánnak fóapáttá lett megválasztása 
örömet hozott a rend tagjainak; szülóvárosa Szamos
újvár távirat útján fejezte ki szerencse-kivánatait és XIII. 
Leo szentséges atyánk ugyanazon év szeptember havában 
selimbriai érsekké nevezte ki. 

Várva várt ünm:pe volt a rendnek az 1884. év novem· 
ber g-ike is, midón a közszeretetben álló főapát a~ á llam i 
hivatalok képviselói jelenlétében Vannutelli érsek által ér
sekké szenteltetett föl. A rend házában adott lakomán több 
udvari, követségi kiváló egyéniség, s magas állású euy
házi személy jelent meg. A lclk-:!sedés tetőpontját ~·te 
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el, midón a főapát pápa ó szentségét olasz .~s -~postoli 
magyar királyunk ó felségét n~met nyel~en -~oszonté fel. 

Az ünnepélyek lefolyása utan a fóapat torhetlen a~a
rattal a szerzet üuyeinek rendezéséhez fogott ; akadalyt 
nem ismerő munkás~ágának tisztelettel és elismeréssel adóz
tak a rend tagjai. Rövid ideig tartó kormányzata alatt a 
pápa ó szentsége s apostoli magya~ királyunk rokon~zen: 
véve) dicsekedhetett s reményt nyujtOtt, hogy a rend ugye1 
előnyös lendületet fognak venni. 

Már I 885 pünkösd napján a XIII. Leo pápa _6 szent
sége által I88s január 23-án helybenhagyott re~~~ szabá
lyokat közzéteszi remek elószóv~l , .r:nel~ben fel szó_htja a rend 
tagjait, hogy a ::;zabályo~ban, kijelolt -~ton ~aladjan._ak~ .m~rt 
csak úgy juthatnak el h1vatasuk czél~a~_oz. ) I 88:>. j_~mu~ 
havában meglátogatja a magyarhom ormény kolón~~kat · 
Szamosújvárt, Erzsébetvárost, a Kolozsvártt lakó orrné
nyeket s mindenütt lelkesült fogadtatásra .ta_lált. Sza~os
újvártt az indóháznál beláthatlan sokaság varJa, a vasuto,n 
érkező fóapátot, ki is a plebánia -lakban a paps~l:?" ~s. ~- va
ros üdvözletét szeretettel viszonozza. A szamosujvan orm. 
kath. egyház évkönyveiben k1törölhetlen betúk_kel v~n- be
irva az 1885. évi Világosító-Szent-Gergely napJ_a, m1do~ a 
főapát teljes seuédlettel és díszben az ünnepl nagym1sét 
tartá . Ily szive;en s örömmel fogadták Erzsébetv~roson, 
Kolozsvártt, hol midón a tiszteletére adott lakomao ma
gyar nyelven mondott felköszöntót, a lelkesedés határt 
nem ismert. 

Bécsbe visszaérkezvén újra útra kelt • Kelet c felé, 
mert személyesen akarta látni kolostorai~; a , kolostorok 
ügyeit maga aka~t~ m~gvizsgá_ln! , hogy _1gazsagosa~ k~r
mányozhasson. Utja Konstantmap_oly-, - ~1dyn-.~. ~m) rna~a 
valóságos diadal menet volt; mmdenutt gyujtott rendje 
érdekében - tapa~ztalokat. 

r886 év május havában Rómába érkeze~t, h_ogy "!a
gát pápa ö szentségének bemutassa és _a rend ugye1ben .. tar
gyaljon; de nem hihette, hogy a bécs1 anyakolostort tobbé 

1) Constitutiones congregationis mcchitari~tarum . Vicnnensium 
approbatac a Leone Xlll. Pontifice optimo ma:->tmo, Vtcnnae
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nem fogja látni és nem fogja fogadni a bécsi rendtársak 
üdvözletét!! Rómából visszatértében r 886. június 23-án 
érte utól a halál Triestbe n. 

Az általánosan kedvelt főapát váratlan halála nemcsak 
a rend tagjait rendítette meg, hanem mindazokat, kik 
a főapátot a közelben s a távolban ismerték. A főapát 
szülóvárosa: Szamosújvár fóeuyházának nauy haranuia 
b ' h' h l:> öJ . usan 1rdeté a nagy veszteséget A rend kormányához 
mtézett számos részvétirat fényesen igazolta, hogy mennyire 
s:cerették az elhunytat. A rend elveszté benne édes atyját, 
büszkeségét! Porait Bécsbe hozták, nehány napig a temp
lomban ravatalra helyezték és r886. július r-én dr. An
gerer Eduard által tartott halotti cryászszertartás után a 

• l:> 

~~~plom s u·boltjába helyezték el a feltámadás nagy nap-
J~Ig. Szamosújvár város kö.tönsége jegyzőkönyvileg fejezte 
k1 r észvétét s fájdalmát és elhatáro:cta, hogy arczképét 
megörökítteti. Sikerült arczképe már a plebánialak termét 
diszíti s örök időkre hirdetni fogja, hogy Szamosújvár, e 
nagy fiának emlékét méltó tiszteletben tartja! 

Bárány Lukács. 

Agathangelos örmény történetíró.'') 

I. 

r iridat királynak é.s Világosító szent Gergelynek Aga-
thangelos szerzó1 neve alatt ismert története kettős 

alakban, örményül és görögül jutott el hozzánk. A görög 
szöveg már a tizedik század elején is meretes volt Meta
phrac;tes Simeon előtt, ki azt saját irmodorában átdolgozta. 
A kézirat, melyet használt, teljesebb volt a florenczinél, 

*) .. A .. G u ts c hm i d, Agathan~elos (Zeitschrift der deutschen 
morgenla~dJsc~cn <?escllschaft, 31-ik köt. (Leipzig, 1877.) -
L a n g l o 1 s, CollcctJOn. I. stb. - St i l t i n g, Acta 88. Septemb. 
VJII. - Agathangelos munkájának a mechithárista atyák által ki
adott örmény s?.övcgc, Velcncze, 1835· - 'Storia di Agatangelo 
versionc italiana. (Velencze, 1843.) ' 

- 101-

melyből Stílting jezsuita atya. először bocsátotta közr_e e 
munkát. A görög szöveg alapját képezte egy még r.ég1bb, 
Nápolyban, a kilenczedik század során keletkezett !atm fel
dolgozásnak. De a Jegilletékeseb~. tudósok e~yező véleménye 
szerint nem a görög, hanem az ormény tekmtendő a munka 
eredeti szövegének. . , .. .. .. . . 

Hogy így van, kitetsz~k mar a g.orog szovegnc::k n~t-
némúségéből is, a mely v1lágosa~ fells~e~h~t~le~. magan 
viseli a forditásnak jellegét. A )atm és b1bl~a1 kifeJezésektől 
hemzsegő görög társalgási nyelven van 1rva.'. tele a ,leg
merészebb szóösszetételekkel, melyek szembeszokően elarul
ják az eredeti lehetőleg hú visszaadásának igyek~zelét. A_z 
átültetés munkája különben szakértelemmel. készult, a .. ~1t 
egyebek közt az örmény i~ten-.nevek~e~ az tsm:r:tes gorog 
isten-nevekre való átfordítasa IS ta1~us1t. Dc: surun fordul
nak elő benne hibák és tévedések ts. Ham1s feltevés alap
ján például Khoszrov örmény ki_rályt Ártáván, ,az utolsó 
partbus király testvérének nevez1, me~:t a . fordttó . tudta, 
hogy Ártáván Valars fia volt s más ormé~1y forrásokból 
az is ismeretes volt előtte, hogy Khosuov IS egy Valars
nak a fia; azonosította tehát az egyenlő nevü apákat, ~olott 
Dio Cassiusból tudjuk, hogy különbö~ő sze~ély~k ~alana~. 

Más helyeken meg a fordító ktegyenhtem toreksztk 
az örmény szövegben előforduló ellenmon?ásokat. Szent 
Rhipszima kisérőnőinek számát 32 helyett 1s~ételve 33:ra 
teszi mert az örmény szöveg előbbem helyet~ ez a s~am 
ford~lt elő. Gaina vértanúi halálánál az e~ed,etlben emhtett 
két kisérönö helyett háromról be~~él, nytlv~.n félreértve a 
négy czölöpöt, melyek mellett az ormén~ szoveg egy elób
beni pontja szerint a szent .vértanúkat kmozták. . . 

Egyes helyeken a fordttó előtte érthetetle~ ktfeJezés~
ket elhagyott, így p. két ízbe~ a :. Pal.~en orszagc fele_mh
tését s ezt a pontot is: :.a v1téz néptorzsek és bátor kato
nák Chushán földjéről s azon túh:ót.c ~é.hol megenge~te 
továbbá macrának a hossz{t eredetinek rov1debbre vonásat; 
egy királyi beszédből p. az országok felsorolását csa~. ré~z
ben ford itja le. Egy hos:zadal ~as rendeletet :. s a tob bt c
vel hamarosan félbeszaklt, ny1lván azét:t, mert. tartal~a 
egy nyomban rá következő rendeletben tsmétlödtk. Egytk 


