
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

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


-- ln-i -

dor, Páli Kri~ t óf, Haragai Antal. Ezen inté?et az 1893. évről ké
!izitt:tt masodrk ullet evi zárszamadásának tanuskodása szerint a 
nyereség és veszteség- számlán bevett 249 37 frt 5 5 krt, kiadott 
164~~ frt :>9 kr t, a ttszta tl)'ereseg tehát 1>448 fr t 66 kr. Ebből 
esik a részvén) esek ja var,\ Sti:So frt: es ig)' t:gy 50 frtos részvényre 
5 frt 8~ kr., tilelve 11. 7 G·• u· 2) A szamosújvári l ak a r ék p é n z. 
tár reszvenytar sas:lg nál Bogdánfi Jstván a vezérigazgató, 
Gaj~ágó János a p<!mtár nok, Bányai Gyula a kőnrvvczeto. Az i
gazgatósag tagjat ezek : íd. Bodor Bertalan elnok, Aján Lukács, 
Esztegár László, r\ovák Gero, rd. T emesvary István, Tüzes T ódor. 
i\ telugyelo bizottsag tagjar a kovetkczók: Kovrrg Simon elnök, 
Tódorfi Lukács, dr. Bányai Kristór, l\lerza János. 1893. decz. 21-én 
lezárt V l. uzletév zárszám;. d ása szerint az üzlet- forgalom tett 
Ui13725 frt 14 krt, a betétek ös~zcge 459594 frt 84 krt; a tiszta 
jövedelem 13094 frt, 71 kr, mclybol egy·cgy 100 frtos részvényre 
esett 24 frt (a ré~zvénycsck osszesen 7 200 frtot !.;aptak). És itt ezen 
intézetnek a követkc7.o dicséretreméltó szép tettérol kell még meg
cmlékeznünk : f\ tiszta nyf"rcményből lenmaradt 500 frtot a Sza
mosújvártt létesítendő »Ormény kath. leányárvaház«-nál egy kegy
úri alapítványra tette, mely osszegct, a kello alapítványi töke egybe
gyulteig az intézet kamatmentcsen kezeli. 

A székelyföld érdekében L u kacs B é l a kereskedelmi mi
niszter azon ujabb intézkcdé:.t tette, hogy értekezletre hívta meg 
a legnagyobb hilzai gyártelepek igazgatót t, a székelyföldi ki v á n
d o r l ás megakadályozása czéljából. A mmiszter a hazai munkás
elem gyarapítasára krvánja megnyerni a székelyföldi ifjúságot és 
i p a r í l a g kiképeztet ni oly állások ra, melyeket ezidö szerint tobb
nyirc külfoldick töltenek be. A nagy gyárak képviselői kijelentet
tek az értekezleten, hogy készséggel hozzájárulnak a miniszter 
nemes és hazafias tcrvének végrehajtásához; melynek keresztülvi
tele részben már tényleg meg rs kezdetett. 

~Ji újság a:t örmény világban ? 
A túlbuzgó rendör. Hirdetést készittet az örmény kereskedő 

egy örmény nyomdaban és kiragasztja azt boltja ajtajára. A hir
detés evvel az angol szóval: hrgh-ltfe (jelentése: előkelő élet) kez
dődott . Mivcl az ormény az idegen szókat úgy írja, mint azokat 
az eredettben olvassák, a mondott angol szó is örn1ény betűkkel 
igy volt nyomtatva : háj-lájf. Alig ragasztja ki a kereskedő a hir
detést, mitlón ott halad cl a török rendör, ki örményül csak annyit 
tudott, hogy •h á j« ö r ru é n y t jelent (angolul egy szót sem tudott). 
Azt gondolvan, hogy orményekhez intézett ploclamatio van a bolt aj
tajára ragt~~ztv.l; azért a kereskedcit elfogja és kihallgatás nélkül 
bortönbe vetteti. l...sak három nap mulva egy basa közvetitésével, 
ki tudott angolul, szabadult ki a börtönböl. 

FeloJIJs szcrkcs1.tö és lóadó-tulajdonos: SZ O N G O T T K R l ST ó F. 
SzauuJijl\j v:lm, l'odonin Bod re . Aurorr- könyvnyomdája. 
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Kopár Simon. 

~.,~ 
" Szamosújvár városi orml!ny kath. plebánia és 

a szolnokkerülct i cspcrc~ség vezetésében Luká
csi után közvetlen ül l< o p á r Sim o n, volt segédlelkész 
következett, - egy tiszta jellemű egyházi férflú s részt
vevő emberbarát; ki városunkban sz ületett 1813. január 
13-án. Családjának eredeti ne\'e: K h os z á \'Olt, mit 
némelyek Kas z á r a, mások Kopá tn magyarositottak. 
Középtanodai és bölcsészeti tanulmányait szülővárosában 
s folytatólag Kolozsvártt, a hittudományi (thcologiai) 
tanfolyamot a gyulafehérvári papne,·előintézctben végezte 
(!837) s ekkor Erdély róm. kath. püspöke által, ideigle
nes minőségben tanárrá neveztetett ki a székclyud,·arhelyi 
kath főgymnasiumhoz. Csakhamar 18:38-ban (aug. 25-én) 
L cm b e r g b e n az ottani örmény kath. érsek által áldo
zárrá szcnteltetett föl, -- s ezen idő óta Szamosújvártt, 
mint segédlelkész szolgálla az örmény kath. egyházat, 
egyik Jegbuzgóbb és tevékenyebb tagja le,·én a papi 
karnak. Később, 1852. évben az erdélyi püspbk által ki
neveztetett egyszersmind a szolnokkcrülcti csperesség 
szentszéld jegyzőjének (notarius districtunlis); míg végre 
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1877 -be.n.' ~. ~uk .ács i e l h u n y t á v a l üresedésbe jött 
sz~mosuJvan ormeny szertartású picbánosi állásra vala
mmt a szolnokkerületi csperességre is kinevezte~én: a 
helybeli g~mnasiu.m .alapító oklevele értelmében, (mely 
szen.nt az tgaz~ato mmdenkor: SzamQsújvár örmény kath. 
plebanosa) egyuttal a gymnasium igazgatója is lett. 

_Lukácsi közvetlen utódja Ko p á r Sim o n esperes
plebanos. ~7 évet élt; s áldozárságának 41. , lelkészi hiva
tal~skodas~nak harmadik évében, egész "\áratlanúl ragadta 
el ot a halai. Az egyház egy hű fiát, Szamosújvár pedig 
egy ön zet! en polgáráf vesz té el benne! ' 

Kopár Simon, mint pap, soha sem tévesztette el a 
Sz e n t} r ás ~ma tan i tását, hogy a szer~tet alapja minden 
ke:eszteny e:enynek, - a legtisztább s~eretettel viseltetett 
mtndenkor ugy kartársai, mint azok iránt kiknek lelki 
g~}ldozása ő .reá ~~zatott. Benne a . szer~teten alapuló 
e1 enyek so kasaga osszpontosul t hatart nem ismerő kö
n~örül~tessé~gel ; mel~lyel letörülte számos szegénynek 
konnyett, Ink elhunytaval s irva állották őt körül mint 
háládatos gyermekek édes atyjuk ravatalát. ' 
-·, , A~ egyház és iskola_ érdekében addig · fáradozott, 
n:~~ v~~o~unkban mcgalakttotta az örmény ·kath. hitköz
segt_ kepv_tseletet, s ve.le az egy~_ázmegyei önkormá~yzat 
(autonomt~) sze.rvczetenek alapJat vetette meg, a mely 
marad~n~o emlel< _gyaná.nt füződik nevének és lelkipász
to~kodasa~ak e~lekezete~ez, - megalakitotta egyszers
mt~d a reg ohaJtOU helyt katholikus iskolaszéket is. 
.~ ,· A vár~s~ gy~hasium~a~ három. évig levén igazga

to~~.' a tanan. :estulet ta9-1~1~~k tanacskozmányát, mint 
elnok, legutOIJara 1879. evt JUnius 28-án vezette midőn 
mel~~ szavakban szivélyes köszönetét nyilvánitotta a 
~án~n Karnak a. _lefolyt tanév ben kifejtett fáradozásaiért 
~s ug~~~zgalma~rt! ... Ugyanazon év iskolai szünnapja
tba~ (Juh.us 14-en reggeli négy órakor) egy váratlanul 
fellepe!t r~hamo~ s~ívszélh~dés gyorsan és örökre kioltá 
az egeszseges ferfiu munkas életét! · 

A~ elhunytnak r~konai díszes ravatalra helyezték a· 
koporsot; n:etyet, a g~aszbaborult környezet hálábóf siá
mos koszoruval ckes1tett fel. Az ünnepélyes gyá.szszer~ 
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tartás és végtisztességtétel júl. 15-én volt, melyre a 
hivatali testületek és a város lakosai tömegesen és mély 
részvéttel jelentek meg. Részt vettek abban : a városi 
tanács, a kir. járásbíróság, a gör. kath. püspöki káptalan 
és papság, a szentferenczreodi szerzetes atyák, az országos 
fegyintézeti igazgatóság, a gymnasium, a fiú- és leány
népiskolák növendékei, a kik gyászlobogó alá sorakozva 
jelentek meg. 

Jelen volt a temetésen V es z e J y Kár o l y erdély
egyházmegyei czimzetes prépost is, megadni a szomorú 
végtiszteletet annak, kit alig pár év előtt iktatott be 
ünnepélyesen a ptebánosi és esperesi hivatalba; míg a 
gyászszertartást Cs ákán y A d e o d á t (a mostani arany
misés főesperes) vezette, paptársai segédletével a plebániai 
lakban, honnan a népes gyászmenet, a teljes díszben 
megjelent tűzoltó-csapat által képezett sorfal között, 
meg indult a főegyház sírboltj a felé, hol az egyházi 
szertartás bevégeztével, a dalegylet gyászdalainak elhang
zása után, örök nyugalomra helyeztetett el.*) .. 

Erdély püsp öke ugyanazon évi július 17-ről a 
következő hivatalos alakban kiadott leiratot küldötte a 
szamosújvári örmény kath. papság administratorához: 
nMélyen leverőleg hatott reám a szamosújvári örmény 
szertartású tisztelendő papságnak a főtisztelendő Ko p á r 
Si m o n szentszéki ülnök, szamosújvári örmény katholikus 
plebános és szolnokkerületi esperesnek folyó évi július 
14-én hirtelen bekövetkezett haláláról ugyanazon napon 
tett jelentése. Az, kit én mint feddhetlen jámbor életű 
papot, Jelkipásztorkodási működésében mint legbuzgóbb 
lelkészt, az esperesi teendőkben mint legfáradhatatlanabb, 
pontos és lelkiismeretes segédemet ismertem, s mint egy
házához, főpásztorához, nemzetéhez leghűbben ragasz
kodó férfiút becsülni tudtam, - az árnyékvilágból az 
örök bold~gság hazájába átköltözött. Szálljon béke poraira 
a feltámadás dicső nagy napjáig ! feddhctlenségének, hű-

*) Utóda Barány Lukács espcres·plebános sirját felirattal látta 
el,. arcz:\épéről pedig csinos olajfcstményíí képet készittetett, mely 
a plcbániai lakot disziti. 
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ségének, egyháza és nemzetéhez való ragaszkodásának 
emléke maradjon fenn örökre nemzete sarjadékainak szi
vében, folytonosan buzditólag hasonló keresztény honfiúi 
erények követésére!" Sz. 

--{3$8:1--

A bölcs örmény ága. 
~ - Egy keleti utazó írataíból. -

~gy szelid és okos suitán uralkodása alatt élt 
Konstantinápolyban Th orosz örmény aga. A suitán 

zsarnoki hajlamai csak abban nyilatkoztak, hogy a kik 
szivéhez közel állottak, vagy megtudták nyerni a kegyeit, 
azokat bőségcsen elárasztotta adományokkal s minden 
szolgálatot fejedelmileg jutalmazott. Az engedetlenséget 
is harag nélkül büntette; kizártnak tekinté azt, hogy 
valaki szándékosan bántani akarná őt, a legtöbb hibát, 
a miről tudomást nyert, az emberi alacsonyságnak tulaj
donitott s mihamar elfelejtett. De a jó cselekedetekkel 
szemben bámulatos volt az emlékezőtehetsége. 

T horosz aga alárendelt helyzetben volt az udvarnál, 
de igénytelen állása daczára gyakran meg kellett jelennic 
a nagyur szine e lőtt. Fel is tünt a suitánnak az ő tisz
telettudó, de egyúttal méltóságteljes viselkedése. Midőn 
a suitán egy ízben kérdést intézett hozzá, oly világos 
értelmes és tetszetős választ adott, hogy a suitán ettőÍ 
kezdve gyakrabban rendelte őt magához, minek folytán 
az örmény aga csakhamar tekintélyes egyéniséggé nötte 
ki magát az udvari körökben. 

k
, Tharosznak volt egy huszonhat éves fia, a kin lel
enek egész szcretetével csüngött, de a ki egy idő óta 

sok gondot és bánatot okozott neki. A fiatal Ártin 
ugyanis beleszeretett egy gazdag konstantinápolyi ör
ménynek, Serapionnak csodaszép ltányába, Thákohiba. 
De a szegény ifjú szerelme egészen reménytelen vol t· 
sejtetni sem merte választottjának atyjával az érzelmeit' 
mcrt jól tudta, hogy gúnynyal és megvetésset fog vissza~ 
utasittatni. De a néma szenvedély, mint lassan ölő méreg 
annál inkább emésztette őt. ' 
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- Mi bajod, édes fiam? kérdezte őt az aggodó 
T horosz. És a fiú elpanaszolta atyjának gyógyithatlan 
szerelmi bánatát. 

Thorosz mélységes gondolatokba merült el. Aztán 
így szólt Ártinhoz: , 

- A míg élünk, remélhetünk is. El.i és remélj ! 
Ettől az időtől kezdve arra irányozta Thorosz minden 

törekvését, hogy megszerezze fia számára a szép Thá
kuhi kezét. 

Nemsokára ismét abban a kitüntetésben részesült 
Thorosz hogy a suitánhoz rendclték. Oly kérdéseket in
tézett h~zzá a nagyúr, a melyek voltaképen kizárólag a 
külügyminiszter hivatalos működési körébe tartoztak. 
És Thorosz oly megfontolt és óvatos válaszokat adott, 
hogy a suitán kegyes fejbólintással jegyezte meg: 

- Okos ember vagy te, Thorosz. 
- Okos vagyok, ha Felség··d azt mondja, válaszolta 

az örmény aga, de a Felséged tudta és akarata nélkül 
bizony szerencsétlen ember vagyok én. 

A suitán azt gyanította, hogy ajándékot fog kérni 
tőle Thorosz. Ilyesmihez már hozzá volt szok-va, ez nem 
is lepte volna meg és nem is baszantotta volna. 

- Tudom, így szólt, hogy szegény vagy. ~em 
fogok megfeledkezni rólad. Most el~ehetsz. . . 

Thorosz azonban földig meghaJtOtta magat es ezeket 
mondá: 

- A legdrágább ajándék, melyben Felséged engem 
részesíthet, az irántam tanúsitott bizalma. ~em kérek 
én pénzt. , 

A suitán meg volt lepetve. Hosszas uralkodasa alatt 
most történt először, hogy visszautasitotta valaki a 
pénz-adományt. 

- Hát mit kivánsz? kérdezé. 
T horosz a földre borult és könyörgö hangon mondá: 
- Kegyeskedjék Felséged engem az udvar~~k !~g-

közelebbi összejövetele alkalmával magához szolttam s 
nehány szót a fülembe súgn i. Bocsássa meg Felséged 
Jegalázat<;>sabb szalgájának ezt a vakmerő kérését. 

- Es mit súgjak én a füledbe? 


