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gyarap6dott Isten és emberek előtt kedvességben. Aztán 
elérvén teljeskorát, teljesíteni kezdette isten i hivata lát. Vá
logatás nélkül prédikált mindenkinek és tanitotta az élet 
útját; de végre nemzetfelei kiolthatatlan gyülöletének és 
irigységének lett áldozata: a Golgotha hegyén keresztre 
feszíttetett. 

Figyeljünk az üdviratra. 
»Vitetik vala más két gonosztevő is ó vele, hogy ki

végeztessenek. Egyik pedig a latrok közül, kik ott függe
nek vala, káromolá öt, mondván : H a te vagy a Krisztus, 
szabadítsd meg temagadat és minket is. F elelvén pedig a 
másik, fedd é öt, mondván: Te sem féled az Istent, holott 
ugyanazon büntetés a latt vagy. És mi ugyan igazságosan, 
mert cselekedeteinkhez méltó díjt veszünk; de ez semmi 
gonoszt nem cselekedett. Szt. Lukács evangeliama 23 r. 
32, 39. 40, 41. 

Oh csodálatos ta lá lkozás! Ez a gonosztevő, ki a má
s ikat feddette, nem más, mint Tizmász, a rablófönök, ki 
harminczhárom évvel előbb az arab hegyek egyik vesze
delmes szorosában oly nemes-lelkűen védelmezte az Isten 
Fiát és ki Jézus szenvedésének évében eliogatván , gonosz
ságaiért a Golgotha hegyén a világ Megváltója mellett ke
reszthalállal lakolt. 

»És (a jobb felől levő) mondá Jézus nak: Uram! emlé
kezzél meg ró la m, midö n országodba jutsz. És mondá 
neki Jézus: Bizony mondom neked, ma velem leszesz a 
paradicsomban c . Sz. Lukács e\-ang. 23 r. 42, 43· 

Az »Árévélk« utá n e redeti örményből közli: 

Szangott Kristóf. 

A hazai örmények untoJa a róm. kath. 
egyházzal. 

ij becses 
t<:-::::> folyóirat tisztelt olvasói előtt ismeretes 

már azon nevezetes, de egyszersmind j e llemző 
hogy apáink inkább ott hagyták az ősi hazát, esemény, 
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a királyszékes Án i fővárost és majdnem minden vagyonu
kat: de Krisztust nem tagadták meg. l) 

Azért a sanyarú vándorbottal kezökben 1239-ben 
Krimbe , mely félsziget akkor a keresztény genuaiak ural
ma alatt á llott , meneki.iltek. Itt tartozkódtak t 47 s-ig; de 
az Üdvözítő vall ásá t, melyre Világosító Szt-Gergely ta ni
totta az ö rmény nemzetet - híven megtartották. Azonban 
régi üldözőik: a tatá rok háborgatásai miatt innen is me
nekülniők kellett : Lengyelország-, Moldova-, Ol{..hországba 
mentek, hol szakadárokkal érintkezve s ezek á ltal folyto
nosan szorongatva, az igaz hithez való ragaszkodásuk meg 
ingott: az egyház tana ival ellenkező tanokat kezdettek val
lani, s csakhamar elszakadtak azon egyháztól és vallás
tól, melyért őseik szülöfüldjüket hagyták oda. 

A Lengyelországban letelepülteket ;\liklós (N igol) nevü 
püspökj ük fáradozása 1652-ben visszaté ritette az igaz hitre; 
atyáink azonban , kik akkor Moldova- Oláhországban lak
tak - sajá t schismaticus püspökük ala tt szakadároknak 
maradtak. És habá r szakadár volt a fejed elem úgy, mint 
az ország népe, mégis sokat kellett az örményeknek szen
vedn iök vallásuk -, nyelvük- és szokásaikért. Erőnek erejé
vel kényszeritették őket , hogy szertartásaib t és nyelvöket 
elhagyván, térj enek a görög szertartásra. 

Ki tudná megmondani, mennyit szenvedtek atyáink 
ezen üldözések ala tt ? T emplomaikat feldulták, szentedé
nyeikct elrabolták, liturg ikus könyveiket tü zbe dobták, pap · 
j aikat börtönbe vetették .... ~) 

Igy tartott ez a swmorll állapot -- kisebb-nagyobb 
szünetekkel - r 66g-ig. Ekkor lázadás ütött ki, Ducas, 
Moldva fejedelme ellen; mivel az örmények nem akarták 
a lázadás nyomorait is elszenvedni, a szomszédos erdélyi 
Kárpátok közé menekültek, honnan Dániel T ódor tanácsára 
és Apafi ~lihály, Erdély akkori fej edelmének meg hívására 
1672-ben bejöttek Erdélybe .... 

') L >>Armeniac 1892 . évfolyam, 108 la p. 
') L. • Armcnia c J. ( 1887) évfolyam, 207-408 lapja in levő 

2) jcgyzctct. 
10. 
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Atyáink beköltözésükkor még mindig szakadárok vol
jak ; de miként Ilyés András 1) jézustá rsasági atya_ m~g
jeayzi, ez nem annyira rosszakaratból származott, mmt m
k~bb abból, hogy nem volt a ki tévedéseikról felvilágosí
totta volna őket. lVIinász nevú püspökük, ki a papokkal és 
a nép egy részével Beszterczén telepedett le, szintén ezen 
tévtanokat vallotta. 

Uayan-ekkor, Erdélyben a róm. katholikusok is szo
morú ~apokat értek ; mert a püspökség el volt törölve és 
az eayházmeayét vicariusok kormányozták. Azért még so
káig ~:oelhuzód~tt volna az örmények egyesülésének ügye a 
kath. eayházzal, ha Verzereskul Oxendius r684-ben hozzá 
nem fot;,. a naay munkához. Ó életfeladatá úl tüzte ki atya-

o '"' fiai megtéritését. Kezdetben á ldásos munkája szá~talan 
akadályba ütközött; de azért a lánglelkű és apostolt szel
lem ü férfiú nem csüaaedt el, hanem las~anként elhárította bb 

az akadályokat, tovább folytatta az üdvös munkát. Leg-
több bajt okoztak neki lVIinász szakadár püspök és a pa
pok , kik nem csak önmaguk állottak ellent az unionak, 
hanem a népet is fellázitották Verzereskul ellen. Azt mon
dották, hogy az országnak ellensége, a vallási békének fel
zavarója; ezért nem csak üldözték, hanem egy alkalommal 
Beszterczén meg is akarták kövezni. 

Oxendius azonban türelemmel csak tovább munkál
kodott. S ime sikeres lett fáradozása ; mert beállott az 
aratás ideje: lVIinász püspök meg tért ! Saulból Pál lett! 
lVIinász Lengyelországból való visszatérése utá n, hol Pal
lavicini bíbornok el őtt tette le a hítvallást, rövid idő mulva 
elhunyt ugyan ; de szép tettével az öt legalá bb meg volt 
törve, s az ellenállás m:lr nem volt oly nagy. Csakhamar 
követte a papság és a népnek nagyobb része i-; pöspöké
nek példájá t és -- egyesült a kath. egyházzal. 

Oxendius ezen örömhírt az egyház fej ével tudatni, s 
á lta lában a dolgot ünnepélyessé tenni akarván, egy. Ill és 
nevü papot, nyolcz tá rsával L ernberg be kü ldött az apos
toli nunciushoz. Ezen küldött'lég aztán Humá nián Vártán, 

1) L. Andr. lllia S. J. »Ürtus ct progressus var. in Dac gen-
tium « czimű művének 64 lapját. · 
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lemberg i örmény érsek előtt, a római pápának engedel 
mességet fogadott, s kijelentette, hogy az erdélyi örmény
ség visszatért a róm. kath. egyházba. Ugyanezeket levél
ben megírták XI. Incze pápának is, egy úttal kérték az 
egyház fejét, hogy a nagyérdemeket szerzett OxenJiust ne
vezze ki püspökké. Ezen hír a legkellemesebben érintette 
Krisztus föld i helytartóját és fOlötte örvendett annak, hogy 
az erdélyi örmények, kik sokáig éltek tévhitben, visszatér
tek az egyház kebelébe. Azért készségesen engedett kérel
müknek, Oxendi ust püspökükké, egyszers mind apostoli 
helynökké is kinevezte. S ezen kinevezés által nem csak 
a valódi érdemet jutalmazta meg, hanem Erdély róm . katholi
kus lakosainak szomorú sorsán, árvaságán is segített. 
Ugyanis a katholikusoknak ezen szomorú id ő alatt nem 
volt lelki vezetőjü k , mert püspökjük számkivetésben élt. 
Ezért nem csak az örmény, hanem a latin szerta rtású kath. 
hivek is örvendtek ezen kitüntetésnek. 

A száműzött erdélyi püspök sietett is hiveit Oxendius 
gondjaiba ajánlani, a ki nemcsak atyáikódott velök , de ~őt 
- miként gr. Battyáni Ignácz, erdélyi püspök, VI. PIUS 

pápához intézett kérelmében említi - még latin szertar
tású papokat is szentelt fel, hogy ezek gondoskódhassanak 
a hivők lelki szükségleteiről. 11 

De a törökök foasáaába esett; kiszabadulása után nagy 
buzaalommal folytat~ ;: megakasztott munkát. A királytól 
nye~t enaedély folytán megvetette alapját H ájákhághák
nak (Or~ényváros, Armenopolis). Azután felment .Bécs
be, hol I 7 I s-be n visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

Hirtelen történt halála nagy akadályokat gördített a 
már nagyon előhaladt unió útjába. ~agy :avaro~ á.llottak 
be. Az újonnan megtért örmények, ktk rég~ szakasatkat és 
erkölcseiket errészen nem felejtettek volt el, tsmét azok sze
rint kezdettek b élni; erre buzdították őket az Örményország
ból és Moldováb61 be-bejött szakadárok is. Mind-ezekhe~ 
já rult az az elszomorító eset, hogy nem tudtak megegyezm 
abban: kit válaszszanak elhunyt püspökük utódává. Igy te-

1) K Lukácsi : • Historia Armenorum Transilvaniae« 7 2. lapját. 
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há t, a körülmények kedvezése folytán, a visszaesés veszé
lyének voltak kitéve . 

Azonban ls ten nem engedte, hogy annyi fá radság, 
szenvedés é~ küzdelem gyümölcse egyszerre megsemmisüljön ! 

Oxend1us püspök halá la után ne msoká ra IlL Károly ki
rá ly visszaállította az erdélyi róm . kath. püspö ksége t s 
r 716-ban kinevezte az első püspököt Márto n fi György sze
mélyében. Az új on kinevezett püspök, lá tván az ör~ények 
állapotát, kezébe vette az ügyet addig, míg a ró mai szent
széktól ttj püspököt nyern ek. Észrevevén tehát hoo-)' Bu-

• t l') 

d:.tkov1:s L ázár helynök és szamosúj vári plebános, ki egy-
s_zers mmd az egész erdélyi örmények ügyeit vezette, erre a 
tisztre nem alkalmas; mert nauy eno-edékenysérrével elő-,- h' - b !') o 
seg1tt a 1veknek VISszaesését a szakadársáo-ba Theodorovics . , h , 

M1ha lyt azonnal pappá szentette és az örm ények közé ki.il-
dötte, hogy őket a helyes útra te re lJ-e. Ez meutett uo-)' an 

- d h !') !') mm e nt, ogy a békét és rendet visszaállítsa, de czélt nem 
ért; mert a baj már sokkal nao-yobb volt hoo-vsem azt 
s ajá t tekintélyével megsz üntethe~e volna ; 'azér~· R ómá ba 
m ~:nt, és ott j elentést tett az á llapotróL Erre a ró ma i szent
szék egy j egyzéket, mely az erdélyi ö rmények közt á llitólarr 
l é_~ez~_tt t_~velyek- és ~isszaélések ró l szól - küldött az erdélyi 
puspokhoz és felszólttotta ezt, hogy vizsgálj a mea az üo-yet. 

A püspök magához hivatott az örm ény elókel6k
0 

kö
z~! . 14 . s;e_mél.J:'t, kik közt az ör~né ny egy házak képviselő i n 
ktv~l VIlagtak IS voltak. A képv1s .Iók bebizonyitották, hogy 
a ttzenkét vádpont közül tiz mind en a lapot nélkülöz. iVIá r
tonfi püspök erre kedvező feltetj esztést tett a szents zékhez, 
melyet azonba n ezen vizsgálat eredm énye telj esen ki ne m 
el égített ; ezért a szentszék időközönként küldöttei álta l vizs
gáltatta meg az erdélyi örményeket. 
_ De visszatért Theodorovics Mihály Ró mából, ki rövid 
tdó mulva az e lhuny t I3udakovics helyébe szam osújvári pi c
bá nossá vá laszta tott. E derék, tanult férfi volt az, ki az 
Oxendius á ltal megkezdett, s má r annyira elővitt uni ót 
majdnem befej ezte . 

A szakadást te lj esen a jézustá rsasági a tyák, két ízben, 
( 17_29- és _I 7 4_8~ban) ta rtott, s maj dnem egész Erdély re ki
terJed ő nw;o.:z tóp sziintette meg. A második misszió, mely 
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I 7 4 8-ban Szamosúj vártt tartatott, lefolyásáról a következó
ket olvassuk a j ézustá rsasági a tyák évkönyveiben - ): »Sexta 
m issionis statio Armenis obtig it, in civitate Szamosujvári
ensi, qua m biennio diutius ja m efflagitabant. Nu merosus 
hic populus degit ; at s i viros mercatui ded itos demas, 
feminaru m pars potior hungaricam lingvam ignorat. Co m
modum acc idit, ut id temporis omnes fe re peregre rediis
sent. Summa po mpae celebritate obviam itum est Patribus 
ab Adrnocium R. D. loci plebano cum assistentibus qua
tor a liis subjectis ecclesiast icis, comitantibus quatuor Patri
bus R eformatis tribusvc Conventua li bus. Fructus ex mis
sione relatus est copiosus ; clescribi satis nequ it populi a r
meni pietas, devotio, r igo r in affli ctatione sui , gem itus, la
crymae, singultum , quem quum alias tum praecipue in 
supplicatione de poenitentia, maxima pom pa deducfa, 
prodidi t. 

Tribunalia sacra redundahant constanter poenitentibus, 
qui devotione plane singuiari inter lacrymas totius vitae 
superioris noxas recensuerunt. Detracta etiam haeresi spo
lia ; na m e Calvini castris 22, a schis matc q , unu s a 
Luthero s unt revocati . Ut porro missio nis memoria in hac 
urbe perennet, elegans sacellum coneli coeptum, cui a mis
sionariis arnpiissim ae indulgentiae sunt atributae. c 

Ezek voltak az uniónak utolsó mozzanatai , melyekkel 
az egyesülés szent ügye tényleg és örökre befejeztetett ! 

Kapatán Márton. 

Erzsébetváros hatósági határozataibóL 
- 1718 év. -

I. 
~~) 
~ erryváltás alkalmával ne tartsanak olyan pompás 
-~ v~ndégsérreket mint ezelőtt volt szokásban ; hane m 

o ' h ' ' l d menJen el ebéd re l) a vőlegény a menyasszony aza 1oz; e 

*) L. N. Nilles S. J. Symbolac ad illu~tr. hist . Ecc. O rient. 
czimíí míívénck ll. köt. 932 lapját. 

1) ~'"ll lllllt-/.L'IL: hácz udelu. 


