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mindig vitt n vallásos buzgóság t\jtatoskodókat. . . . A volt, de az 
illó t\ltal mcgroug!llt lwn•sztuk helyebe kclt áldozatkés:~. család 
ug_l'auazou kcrcst.tll'.ou 111á~, UJ kupekkel dJS!.Itctl 14 ]\eresztet ál
li!Oit az ulúu: a '/ alsót ~loldvv,& 1 S11uou es a löbl>tt László 
Lajos c:siuáltatta . .b.:zeu ku& ~;,!.tek lL:!. vct.el tc a kö nne.&ctl't Bárány 
Lukács plobáuosnnk, ki itt elobb, örmény uyelveu, cSIIIOS aJkaiJut 
beszédet uwudott, azután egyenkéul c;zentelte fel a szebbuél-szebb 
koszorukkal Idékelillett ket esztek et. 

Az erdélyi róm. kath statusgyülésen, mely szept. 24-én uyil
lott meg KolotS\'árU, uemzotfeletuk kotUI ezek voltak jelen: Si
may Gerg':!ly ktr. tanácsos tSzamoslij,•ár), PlacsiuUtr o,t,•id (Sza
mosújvár), ~sákány ÁdeodtlL (Szatnosú;,·ár), Bárány Lukács tSza
mosu;vár), MMkOvtch Jakab tErzscbet város), Karácsony Mártou 
(Ma !'Os-Vásárhely), Oáuiel Jo:tchim (Kolozsvár), Korboly Bogdán 
tKolozsvár) és ::)zongott Knstúf (Szalllosujvár.) 

Az egyptomi örmények gyásza. Ttí,·irat IJo:~.ot t értesllést ar
ról, hogy li á. go v i á u Tllá.kvor pasa, kt bizonyos idö óta s:t.lvbaj
bau szeuvedctt, htrlclou el halt. - Thákvor pas;t önerejcn emelkedott 
fel. 18~3-ban s~Uletett ~tuy ruábau, u l ~ö tauul máuyait ttt a Meszrob
féle i~kohlb<lll vógezte. Or. lJhorászáu&heáu efeuui tcsLvérót vette 
nöul. Nelll~etfe l etuk azou kiváló liaihoz tartozo~t, ki k szereucsójö
ket a Fáraók földjéu alapltották meg. Thábor pasa szegényen 
ment a N tius partjára ; tie lllunk;tsst\ga- és Ugycssógcórt megked
velték a kbevtd-ok, awrt jcleutokeny hivatalokr,l jutott és nagy 
vagyonra tett szert. Utóbbi időben a ''asútak igazgatója és a klte
vide joszágfeiUgyclöjc lett. - Az örméuy uemzetJ Ugynek is elömoz
ditója volt. Az alaxaudnai önneuy egyház cs nemzeti földbirtok, a 
kairói uetnzeti tntczmóuyek uuud ka.pctiolatban vaunak áldott ne
vével. Oe Jott a halál és tuagávai ragauta azon reményeket, mtket 
nemzetfelet tn uukáss;\g;liJoz hit.tek. TMkvor pasa a khevidok iránt 
tanusitott IJüsógo, tUU\'Clhsége-, képességelvel Egyptombau az ör
méuységuek tts~teletet szcr.o:ett. 13 c\ es Leó u ev u Ji út hagyott hátra. 

A kitüntetett katholikos. A pt•rt.sa sah gyém;lntt<LI ktrakolt 
arczképét és sajátkezű Je,•elct adta ~lakar katboltkosnak. E ma
gas ki tUutetél:!:sel mostan ig csak még a röma1 pápát Listtelte meg 
ötveuéves j ubtleuma alkalmával. Knkon:s~, a csugMi örmény zt\rda 
püspöke, ki az .Oroszlán és nap rend" jelvéuyét kapta, Teherán
ból már útuak tudult, hogy az orthodox örmények .p;\pá"-j;\nak 
elvigye a föuséges ajáudékot. 

Egy honvéd kitüntetése. O f elsége llogdáufi'y Fere1JCZ kir. ta
nác$os, szolgálaton kivu:i vtszouyuan levö hon védőrnagynak cs a hou
védeltni •uagyar llltnisteriutu scgódbtvatali föigazgn tój<\nak hosszas 
és ki váló s~olgá.latai elismeréseUI Ferenl'.z József-rendje lovagko
resztjét adomá.nyozta . 

-
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : SZONGOTT KRISTÓF. 

ti&amoalijvár, l'odorAn ~ . Aurora" kouyvuyomda. 

KlSS ERNŐ. 

Két 

örmény vértanú 

(Az aradi Golgothán.) 

LÁZÁR VILMOS. 

~ roat7yar-örménység szereplése az 1848/49-iki 
~j szabadságharczban, tette fel ismeretes hazafistl-

(1, gulm\ - a koronát. Miot mindig, - a mióta 
csak A pafy erdélyi fejedelem alatt bevfindorolta.k az örmé
nyek, - úgy e csodás harczban is egyek volttl~ a magyar
ral. Míg az örmény nemzet zöme polgárörségi szolgálatot 
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tett az általuk ln.kott városokban, addig a kiválóbb hősök 
örökké maradandó dicsfénynyel körülvett neYüket beírták a 
111 aayar szabadsárrharcz féli teneinek névsorába. Sokan, fegy
ve1~·el kezükben, 

0 

a csatatéren <'Stek el hősi halált szenvedve, 
mía a hósök hőse i l;öziil kettő: martyr-halállal mult ld. 0 

Áldassék örökre a Kis s Ern ő és a Lázár Vilmos 
neve. kik az aradi tizenh:írom vértanú közötl a IE>g
dicsöbb halállal hozt:ík meg a mi kis nemzetünk részéről a 
szabad :Ma"yarországért az ;íldozatot. 

Az n Armenia" közönsége, általánoss;ígban bizou~:íra 
ismeri a. két örmény-magyar vértanú önfeláldozó. tragikus 
sorsát; de nem hiszem, hogy méltó kegyelettel ne olvasuá 
rólu k az alábbi sorokat, melyek él ő aradi szemtanúk elbe
szélései uyomán adják vissza flíleg életük azo~1 moz,~anatát, 
midőn az arad i v:ír sánczaiban haltak meg muldO.PLJUlll>ért, 
kik Magyarország fiai vagyunk. 

* 
L á z á r Vilmos, az eredetére nézve örméuy ezredes és 

hadtestparancsnok, szillctett 1 8 L 5-ben N agy-Becskereken. 
Korán lépett katonai p:lly:íra. és mínt hadnagy szolgált ~z 
osztrák hadseregben; midőn a. magyar sza.bads;ígharcz ta
madt - míndeu haboz;ís nélliiil lépett a magyar zászló alá, 
hol sz:ímos csat;íban kitüntetve magát ezredes és hadtest 
parancsnok volt a.kkor, rnidön Görgey Yilágosnál let~t~e ,a 
fegyvrrt . . .. és a 13 magyar tábornok, - köztük Lazar cs 
Kiss - az aradi drba keriiitek fogságba. 

Az október 6-;ín kl\·égzctt 13 Yértauú közül, négyen 
::. jeleso J L á z ;t r VIlmos és Kiss l~ r no golyóra voltak. i té~"~· 

Rem•el i 3
1' 6 órakor ' 'itték ki oket a vár sáucz~u koze. 

00 • • . 
L á z ti r ld \'égcztt:tésc napján, Proh:íszka Fcreucz arad va rosi 
tisztviselo höz a következő sorokat írta: 

»Prohászka úr! Az lsten áldja meg. Ön becsületes ember, 
az ls~cn meg fogja ónnek hálálni, mit családomért telt, én nem 
tehetem. Legyen c nehéz perczekben is támasza, istápja : 

u. i. 

L á z á r V i l m os, 
saját keze irasa. "1 

Vinkler Brunó papom által küldve kaptam ezen drága 
ereklyét, ki a boldogultnak fehé r zsebkendőjét és 
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j c g y g y ü r ű j é t - melyért épen induló valék, - hozá és át
adá az ájuldozó özvegynek. 

1849-iki október 6-án. d. e. 9 1/
4 

órakor. 

P r o h á s z ka Fc r e n c z, m. p. 

Ezen ntóiratot Prohászka vezette tehát a Lázár utol só 
levelére, mít gyóntatópapja kézbesített. 

Vinkler Bruuó aradi miuorita október 6-ikáu kora haj
uaiban mcnt be a Láz;í r czellJjába, hogy öt ,·allási vigasz
. zal l.ís::.a cl az utolsó útra. Láz:í rt már egészen felkészül
vc ta !:Uta, ki igen megköszönte a szerzetes figyeimét és 
azután példásan meggyónt és megáldozott. Ezután egy leve
let s hozzá mellékelt tárgyakat adott át, hogy Vinkler azo
kat szeretett nejének szaletett Reviczky ~Tária b:írónönek 
adja :ít. A gyó ntatópap ezt megigérte és így távozott a 
czellából. 

A gyóntatópap karonfogva vitte Láz!II't a vesztő helyre, 
!tol Lázár öt megcsókolta és arra kértc, hogy ha nem jól 
találnák megJőni , ue engedje kinlódoi és kérje meg a ve
zény l ő tisztet, hogy ismételtesse a lövést. 

- Isten önuel ! - momhí ekkor Lázár és mint három 
társa, ö is bekötötte szemeit feltér kendőjével és letérdelt. 
Összetett kezekkel emel é fejét az égre és mondá: 

- Istenem ! nöm és három gyermekem ! 
Rögtön előlépett 12 gyalogstígi katona és egy-egy tá

bornokra hárman czéloz,·a, elsütötték fegyvereil\et a midőn 
a vezénylő őrnagy kardjtíval jelt adott. 

Lázár élettelenül dőlt a föld re. Azonnal meghalt. 

* 
K iss Ernő volt a másik vértanú. Ö Temesvárott szü

letett 1800-ban. Yalóságos Krözus volt apja, ki Ernő fiát 
a katonai pályára szánta, huszárnak. Besoroztatása alkalmá
val, atyja vele ment Pozsonyba, hogy míut hadapródot egy 
huszárez redbe felvéte"se. E végett az illető ezred ezredesé
hez meut, hogy besoroztatása érdekében a szl1kséges lépé
seket tnegtegye. 

Az ezredes még nem fejezte ue ebédjét s egy kissé 
boszankodott a. látogatás miatt, dc azért elfogadta az öreg 
Ki sst ki kérelmét el ő is adta. Kijelenté, hogy fia erőnek , . 
erejérel huszár akar lenm. 
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Az egyszerű nemesnek, kinek ruházatából egyáltalán 
nem lehetett kivenni Krözus ,·oltát, azt mondta kurtán az 
ezredes, hogy ez ílgybl'n ö nem ill etékes és forduljon az 
öreg a sorozó parancsnoks:igho:t.. Kiss megjegyezte, hogy fiát 
nem akarja közkatonának adni, hanem hadapródnak szeretné 
felvétettli a husz:irezrcdbc. 

Az ezredcs szintc kicsinylőleg mérte végig a:; öreg 
Kiss t s hidegen sz ól t: 

- Tudja-c kérem, hogy ezredünkben csak főnemesek 
vannak, s lwgy a tisztikar minta ga.Yallérokból áll? Kép
zelheti, hogy egy lmdapródnak milyen nagy mellékjövede
lemre van hát szilkségc! 

Az öreg Kiss csendesen, nyugodtan mondá : 
- Fiamnak tizenhatezer forintot adok havou

kén t ; gondolom, hogy ez egy hadapródnak csak elég lesz. 
Az ezredcs rendkivlll elámult c szavakra és épen fe

lelni akart valami mcntegctödző dolgot, midőn kinyilt a 
szomszéd szoba ajtaja és neje lépett be és nagy élénkség
gel hiv ta férjét az ablak hoz. 

- Pompás új lovakat hoztak ~~z ezrPd számára! -
mondá lelkesülten. 

- Bocsánatot kérek asszonyom, - vágott köz be Ki ss, 
- azok a lovak az én ménesemből valók. összesen h a t-
v a n darab, s fiam huszár felszerelésére szántam ! 

Az ezredcs valóslígos extazisba jutott e m:isodik nagy
szerű felfedezésre és kapta sapkáját s kardját és pár pcrcz 
múha Kiss Ernő húszár-kadét lett. 

Kiss Ernö magas, uyul<ínk, hajlékony termetű ifjú volt 
akkor, kinek termetén gyönyörüeo állott a festői huszár 
egyenruha. Nyilt, férfias arcza s kiváló míveltsége csak
hamar. rokonszenvessé tették őt a tisztikar előtt s bár 
hol fordult meg, miuc!cnott elragadta köroyezetét. Kitünő lo
va:; volt, s a legszebb telivéreken lovagolt mindig. Hatvan 
paripáját huszonnyolcz esikos gondozására bizta, 1így hogy 
szolga szcmélyzctc valóban fejedelminek volt moudható. De 
mind e pazar pompa és gazdagság közt igen jóságos mond
hatui szelid természetil volt és a katonai szo lgá latb~n rend
kivül pontos és lelkiismeretes volt. 
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Haladt is a rangfokozatban gyorsau; 1842-ben már 
kapitány ,·olt. Ekkor történt meg ,·ele, hogy a trencséni 
~~ úgyfürdöben tartózkod,·a. egy k:írtyaj:itéki bravourjával 
na~y fcltilnést keltett. Egy lengyel időzött ügyanis e sze
zon alatt a kér<k<cs forduben Grófnak volt bejegyezve a 
\·endégl,önyrbe s hazard k:írty:íz:ísával vonta magára a fi
~~ cimet .. \ force-a az ,·olt. hogy ha észre vette, hogy a té
tel nagy, olyankor a játszókat htíromszoros-négyszeres téte
lekkel ijesttgette és így rendc::>en neut adták meg a kérést 
s ö csaknem mindig nyert. 

Egy nap a "gróf" négyezer aranynyal ijcsztgette a 
játékosokat. Természetesen nem akarta senk i e nagy össze
get koczkáztatni. Kiss Ernő véletlenl11 ott volt és oda szó
Iott a gróihoz : 

-Tartom a négyezer acanyat! .r\ ItaJános izgalom támadt 
c szaval;ra, de a gróf, hogy clijeszSZt! Kis Ernőt, hatezer 
aranyat Vligott vissza. 

Kiss Ernö intett szolg:íjának s oda szó lott: 
- Eredj haza és hozd el azt a, lll dá t. Tudod? Pár 

percz mnlva az inas megjelent a ládáva.l. Kiss Ernő felnyi
totta. Tele volt aranynyal. Belemarl<olt. 

- Itt van a hatezer arany, - mondá Kiss a mint le
o!Yasta.- és hivok vissza még nyolczezret! 

A lengyel "gróf" megadta és egy félóra mulva egy 
hajtzár nélkül hagyta el a játékasztalt és másnap a ft1rdót. 

Kiss Ernö az elnyert nagy összeget az akkori tren
cséni alispánnak, ~larczibányinak adta :í t s kérte, hogy oszsza 
ki a kártyázás közben tönkrejutott urak közt. Természete
sen nagy gyöugédséggel. 

Ilyen gavallér volt az örmény huszárszázados, ki ! 848-
ban azon cst1szári tisztek egyike ,~olt, kík legelöszőr léptek át a 
l>Zorongatott magyar haza védelmére, a honvédségbe és saját 
költségén tartott fenn a szabadságharcz alatt egy egész hu
szárezredet, melyuek parancsnoka volt és a melylyel a Bá
n:ítban keletkezett lnzadás clnyomásán harczolt hősökhez 
méltóan. Kis Eruöt a nemzeti kormány nagyon méltt\nyolta. 
TuclYalcvöleg mint altábornagy tette le a Iumlot ő is Vilá
gosnál. Mint ilyen került fog!)ágba _az aradi várba~ mialatt 
kastélyát szétrombolták és több mazsára meno ezüs t 
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as z t a l i kés z l c t é t a temesvári császári zsoldossereg le
foglalta. 

Igy ült az aradi ví~rban Kiss Ernő. ki a hannoveri
rend birtokosa. a pápai Krisztus-rencl lovagja. és a magyar
érdemrend középkeresztese volt. 

Október 5-ikén ( 1849) érkezett meg az ö halálos ité
lete is az aradi várba Ha:·nautól. Gyóntatóaty~i ul az arad
vári káplán 1\Jarchot volt melléjc kirendelve. Kiss Ernő ok
tóber hatodiJ,án kor!.\ hajnalban szintén nagy ájtatossággal 
gyónt meg s áldozott és rl'tHlkivitli elszántsággal várta a halált. 

Reggel 3/ 4 6 órakor ment be hozzája a porkoláb és je
lentette, hogy indulni kell a rettenetes útra. 

Egyik aradi minorita, - ki szemtanúja volt a l<ivég
zésnek, - beszéli el, hogy S \\'e i d l, D ess e w f fy , L :í z á r 
és K i ss Ernő tábornokokat a vár sánczaiban l őtték f'gy
szerre agyon. K iss E m ö, :) weicll és nessewfry között áJiott 
a sorban egy pár lépésnyi távols;\gra. Keze újjaiu ragyogó 
aran!gyürűket viselt. Midőn a vezénylő őrnagy jelt adott 
kardJáVll.l a katonáknak és a fegyverek eldördültek: Kiss 
Ernő még aki<Or is mozdulatlanulúl t é r d e l v e maradt, míg 
a többiek halva dőltek a porba. Csak vállát furta. keresztill 
egy golyó. 

És e rettenetes perczben egy hang nélkül, szoborkE!nt 
térdelt tovább. Csodálatos hősi szív! 

A vezénylő őrnagy elsápadra. rendelt Kiss Ernő elé 
más három katonát. Czélba vették drága szirét és egy in
tésre mind a három golyó keresztül furta azt. 

- Imára! - hangzott akkor a vezényszó és s kato
naság a papokkal egyott letérdelt. 

Mondjá.k, hogy kevés szem maradt szárazon. 

TöRÖS TIVADAR. 
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Az örmények Törökországban. *) 

ll. 

9r • 'le 
: .~' a"artalanul működött új szen·czctében a fötaná.cs 

· J h:irom évig. Ekkor azonban. lát-;z<ílag meröbeo ki-
_ , " csirn-es ürügy folytán egyeuetlcnség tört ki a p~

triarkha s a konstantinápolyi örmén~· elökelö vil:ígnak egytk 
J e~rbefolyásosabb tagja között. Az utóbbi bar:itai>al. egye~ 
te~1 ben, czélul tűzte ki e pillanattól kt•zd,•e a patrta~khat 
hatáskör meg~zorításá t 'zemélycs ellenszenv ,·c~crc~te oket; 
arra nem is gondoltak. hogy múdot fognak nyn.Jta~t a nép
nek nagyobb befolyásra ilgyeinek intézésében. Ped1g ez lett. 
cselszövényeiknek eredménye. 

.\ konstautin:ipolyi örménység szabacielvű ré,s~é1.1ek .. >e
:-:érc, A.gop cfcudi (hosszabb ~deig tanác~osa ~ ~~~n s t. torök 
l\üvct·;étrucl\ l csak hamar bc\at.ta, mcnuyt l'(' elott) ös az ariott 
helyzet o · saját elvei nek mcg,•alósi t:is:im. .Kezet fogott. h~t 
;\látv:\s patriarkha cllcnfelciYel, s sikeri\lt 1~ kcres:-:ti\1 v~J.une 
( l SÚ ). hogy két tanács helyezt essél\ a pat.nat:k.ha melle: .az 
egyil' egyházi igazgat:ísa fölötti i\gycle~rc, .a .. m.asll{ -; a ~ch
tc!)tülct.ek ált.'l.l dlasztott husz~ tagu vl1.1~t ta.n,tcs . ~ 

l · · - oJ·u"l· J·e"elésére Ezzel megelolt a dolgoknak po ga n ugy~, "' ' ,, · . . . . .. 
. ·"i rendje 111elyet jelentékenyen mcg111gatta k e:n ébmtnt 
:1~~r az IS l4-ild ujit:isok is. A:-: clö~bl,~löek. - notabel~k 

1.·. · ·óla os uraltn-H a közretlen es :tltalanos Yálas:-:tas 
- dZ:I.I ,g ' '' bb 'd "kb · f 1 ·t· Jo"n ezzel e~rycnO'et\•e a legu)a 1 o· en valtotta e s u ~a -. "' 
életbc lépett szervczetnck. . . . 

A
. 1 -k· tiszt mindkét tanácsban a patnarkhat 1llette :-: e no 1 • . d · · .. k 
d 

· . az e"l'l'·1'zl· mint a. pol!!::ll'l a mln1stracz10na u()'yan c U") t> " • , ·-

1 
° 'öb,b t0

1·ben köt1·e rolt a tanácsole nét.ctéhcz Mcgszünt crrt ese e . o l . r · ·es 0 á bb· 1 011fitár~ainak tön·énycs köZ\'Ctltoje c nm a 1Cll) 
tov. a 1 - dd' · 1 k · öss e . ál E t a f ladatot mely e lg mtnc cn ·ot on z 
Porta n . z ~: ' ' · 1 kö 

l f a Patriarkhai méltósággal, kOlön lu vata os -
vo t on·va "l 1 r. · t 

b
. t ' k a meJvuek tiszte volt czenfelu a po gan a-

zegre lZ a ' J • • • k öl . M' d e· e-
n ács ha.tá.rozataiuak végrehaJtasát IS esz öz m. tn z 

*) Dádián M. B. herezeg után. 


