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Ez a bizalmatlanság némi zavaroknak. s azok folyam:íban 
erőszakos jeleneteknek volt sznlóoka. J akab patriarkhának 
utódja, György (a későbbeni katholikos) lemondv:ín állás:íról, 
több örmény lap azt a hírt terjeszté el, hogy e váratlan 
lemondás tiltakozást jelent :t készülőben lévő alkotmány ellen. 
Ez a hír forrongásba hozta :1. népet. 1860 m:lJ. US havában 

"d ' az nap, a m1 ön megválasztottlík a;~, új patriakh tít. Sergiust, 
flühös tömegek rohanták meg n patriarkhai palotát s a 
Mária tcrnplomot. Zajougásukból kiváltak a " Le Sergius
sal!" "Alkotmányt" kiáltások. Te tőpontra hágott a zGr
za,·ar, midőn az ősz expatriarkluínak, .Jakabnak sikcrillt a 
szószékhez jutni. Tiszteletreméltó alakja, agg kora, föpap
ság<ínak, jótékonyságának cmlékei lecsendesíték egy kissé a 
népet. i\Ieghallgaták békére intő szaxait; az amirás-ok *} 
közül többen siettL•k kijelenteni, hogy ar. alkotmány késede
lem nélkül életbe fog léptettetui s hogy Sergius mcgv:ílasz
tása nem hogy azt jelentené, a mit hires::t.clnek, hau<:m épeu 
ellenkezőleg zálogát képezi az clőhbkelöe k en~cs;-: tc léke ny 
hajl andós(tgáuak. 

1860 máj. 24-én felolvnst:ík végre az alkotm;iny ja,·aslatot 
a nemr.et egyetemes gyillésében. A patriarkha és n. papsng 
kijelenték, hogy e terrezetheu senuni sincs, a mi cllcnk<•znék 
a hittel s az egyh~ízi fegyelemmel. Ez a. kissé lanyha Hyi
latkozat elég roJt a gyOié!'nc•l<; az volt ugyanis a fö, hogy 
a keletkezőben levő ma megnyerje a valleisi megc•rősítést. 
Még csak a fényes porta szentcsítését kellett megnyerni, a 
mi - némi módosítása után az rgyes részleteknek - meg 
is történt az 1863 márcz. 17-i ferman á ltal. 

Nagy, hallatlan eseméuy volt ez nemcsak az örményckre, 
hanem általában az egész Kt>letre nézve. Ez az all\otmány 
igaz, hogy csak a kulnnleges érdekeit, úgy szólva házi ogyeit 
szabályozta mintegy negyedfél milliónyi népnel<; de azért 
mindenkor méltó dicsöség lesz a töröko:·szági örményekre 
nézve, hogy példát adtak az ottomán birodalom töhbi k~
resztény népeinek, példáját aunak, tniként kell beiOgyeik in
tézését a természetes jogegyen löségrt> s az igazságnak a.\ ap· 
jaira fektetni. DR. MoLNÁR ANTAL. 

*) Ez az arab eredetű szó általában urat vagy fejedelmct 
jelent; a törökországi örmények nemzeti főnök értelemben használják. 
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A magyar tudományos akadémiábóL 
- Ur. ixvö' Á..:o•ton tonl~k~tct• . -

~i~if 
J~~m utolsó feladaLit k~~ r~'r.i i smercttr•J:j~szt.'i fnh rí
"J .-, 1rat.u nknak awn érdcl\1' '-' eth uulouiai l.l'ltu"t:" 

' f ' " . ... .. . " . i~ rl<cszése : hogy a cscl<é ._I'S.dtntí örmé n.r~ég mily 
k~~lun~~öz~- ~~·auybau s~ol~~íl tatta he értul mt arlríj;í t a 11H1~.n1r 
kozrlluvclodcs nemzeti klnc:;tlír:iha. 

~-t.~i~s - Ágoston élete és 1ror\;~lmi pályája c kt!rdés 
tn,egnlagna-;ara, auuyi1·al kcdrezöhb alapot uyujt. rnert ,.~,· 

r~szt ::;_ol\~ldalt't mü~·cltsége és szellemi teréken~·--é!!c fajunk 
lwpesscgelllek me!!;ttéléséic is jt•llcmzö adatokat stol~:í l ta t ; 

má:.fc l ől pcclig egész n11ikörlésébcu e::y önma!!;;íral teljes ö,::;z
ha.ngban állott lt!lck, szóral pg1· ..,zép élet llPIII.!S harmo:ai:íja 
uyilduul. · 

Derék ludúsnnk ~1ag_rarhou erdélyi részében G y u l a
fché rVöirt. 1811 . april hó 27-én sztlh•tc•tt; hol atyJa. Ot
r ös Jakab a níros c>gy ik tekintélyes és köztis7.teletben állott 
polg:íra ' olt.. 

Iskoláit szülöd.ros:íban, - és pedi~ a felsöbbe~·ct az 
crdclyi r6au kath. pü:,pöki lyccumbau régeztc be : s t:wul
ma n~ ainak befcjezté,·el 1823. é\· 1·égén, a;. otT OS i tudom:í
li ) Ok hall~:nás:t régett a peHi cgyc t c>m r e mt•llt. 

A fővá rnshau rendes szakm:iján. az on·osi tanulm;in,·o
kon ki\'111, m:ís irányban is igyekezett tudomány-szo ua~j:i t 
kielégítcni, ismeretköret és szellemi képzctt:ségét bő,·itcui; 
nevc;~,ctcsen We serl e tanár historini clöa<hbai nyonr:í 11 m:í r 
l'kkor ldllöuös clőszcretcttd tanulnt iÍ nyozta a történelm ct is. 

Az egyetemi (on·ostan ) pál) át befejezven 1834-llen a 
1nagyar fodrosból B é cs b e tetk at lak;\s;ít. hol a d rosi 
közkórh:í;-:bau dr. Se e b u r g, késöbu cs:iszári u•h·ari orvos. 
ldinikáj<í n mag~ít az on-osi gp~lwrlat nH'ZL'jén todbb képezte. 

i\hír 1836-ba.n megi rta bec~cs orrosi értektzését "Er
d é lyország Gy óg y,·iz e iröl",- ancly egyszersmiud 
arról is nevezetes, hogy l e~clsö volt az erdélyiek közt, ma
gyar uyclveu. 

Ugyauczen évbeu nyerte cl orvostudori okieYelét is, s 
mint felavatott "medicinae doctor" '' issz11.tért Gyulafehér
várra, ott magát a gyakorlati on·osi p1í.lyára adván. 
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Három évi működésc után 1830-bt:n a~on kitilntetés 
érte a fiatal orvost, ho~y A l só-Fehérme~.\'C ti s~ te l etbel i tá b
la birtíja. két évre l késöbb pedig a magyar természettudo
mán yi társulat rendes ta~.ia lőn. 

E mellett a gyulaírltúd.ri casino-e~ylct, melynek lét
rehozAs:íban szintéu tevékeny rés~t vett. már 1841-ben 
igaz~atójának \'álasztotta meg őt; mcl.r álhís<íhan miudaddig 
megmaradt. míg a forradalmi események vihara mag:it az 
említett helyi egyesület<'t is össze 11 cm rombolta. 

A nemzeti na1U' ntalaknlnst megelö~ő l eg két évvel 
( 1846-ban) a z erdél.ri u d v ari cancellaria nl tal "''ulafehér-

• • • • b. 
v:m ktr. pénztarnok nak neveztetett ki. 

Midőn utóbb a történeti neve7.c•tességíí 1848-iki utolsó 
kolozsvá ri ors~Aggyűlésrc Gyulafchérv:ír rés~éről követuek 
küldetett, - it t azon régi c r y p t o~ r a p h i 11 i levelek gyilj
teményét is ldarlta, melyekn ' k mc·gfejtésén m:í r több év ótl\ 
sok fáradsággal és buzgalo1nmal dolgozott, s mely e czím 
alatt "Rcite lm rs levelek Elsc'í Rákóczy György 
ko r á b 6 l," R:í kócz~·nak l\őmetszctti arczk~pé,·el, a levelek 
titkos jegyeinek magyará~atával és hatrendbeli fa c-s im i
l é v c l egyott jelent Illeg. 

Valamint régés~eti, úgy álla.mtndom;ínyi szempontból 
egyarAnt érdekes :rynjteményének ((·~szebb ~yöngyét l< étsé
gen kh•Ol a na~y egyházfc>jedelem P á z mán v P é t e r bi
~JOI'~ok-érsekuek I. Rákóczy Györgyhöz titkos fegyekkel írott 
1nto levele képezi. 

Az 18-tS-49 évi mozgalmak lezajliisa utá n Otvös fá
radhat.lan szorgalommal és kidló eredménynyel folytatta to
vább nagybecsű tudományos bnrárlatait. 

Széleskör(í irodalmi működését. melvet killöuösen az 
öt,•cnes évek 1násodik felében s a ltatva~as évtized kezde
tén ki fejtett, Ichetetlen egy rö,·id életrajzi v n z lat körében, 
habAr főbb vonásaiban is, rendszeres könyvés~cti ismertetés 
tárgyává tenniluk; tehát szorítkowunk kell legalább azon 
tudományos folyóiratok puszta czímeinek hézagos felsoro
lására, - melyelmek különbözö év fol yamaiban Ötvös Agos
ton maradaudó becsű dolgozatai időszakonként megjelentek. 

Ilyenek nl kell mindenekelőtt em 1ftenünk a :::; im o r J á
n os herczeg-prímás, mi nt volt györi püspök pá rtolása mel-

-333 -

lett dr. Rómer Flóris és Ráth Károly, a magyar tud. aka
démia tagjai által kiadott "Györi történelmi és réaészeti 
füzetck"-et; tonibbá a Török János által szerkesztet; "Ha
zánk " czí 111 ü törtéucti é:; )10nis mcrtctű időszaid folyóu·a.tot; 
a Budapesti 1.:>zcmlét; az Gj Magyar i\luzculuot; a :\!agyar 
Történelmi Tárt; az Erdélyi Történelilli Tárt; az Erdélyi 
Történelmi Adatokat; az .Erdélyi i\luzeum-E"ylet E\'köny· 

. G "' vc1 t; a 'yulafehérvári Füzeteket. . . . Ezenkivül az Akadé-
miai Értekezések szá mos helyeit. 

A kolozsvári "ll i r l a p "-ban is irt, több régi oklevél 
köz lésén kivül, egy felszólítást Erdély régíségei Ogyébeu. 
mely auuak idejében (1854-bcu) az erdélyi uaptárban is 
megj<> lent. Ugyanott ld adta többek közt a uéhai Kovács 
M i k l ó s, volt erdélyi kath. püspök életrajzát, ll Rákóczy 
György beilüatását a fejedelmi székbe, Temesvári l stváu 
kenyérmezei diadalát stb. stb. 

Sokoldaltí és kJmoly irányú irodalmi muukálkodását a 
magyar tudományos akadémia is méltó elis uerésével jutal
mazta, midőn az örmény származá~ú magyar tudóst 1860 
deczember 16-án az Akadémia levelező t agjává vá
J a s z t o t t a m e g. 

Fájdalom azonban: tudományos pályájának ezen szel
lcrm babérkoszorúját ezentúl már nem sokáig birhatá Otvös; 
mel't - miként egyik folyóirat szerkesztöje hátrahagyott 
dolgozatának közzététcléué l megjegyzé, - "a t udom á n y 
s barátai nagy vesz teség é re" már 186 1 október 
25-én befeJezte közhasznú életét; melyuek alig ö t v e u e
gy c d ik évében, lllondhatni él te javában, ragadta ki öt csa
ládja körébő ! , a korai halál, épen az újabb magyar alkot
máuyos élet földerengő hajnalán. 

~!int t'mbcr, mint hazafi, mint tudós, mint szülövárosá
D<J.k hű polgára tiszteletreméltó alakja ~olt O t v ös Á g os
t o n a magyar társadalom közszellemével bensőleg egybe
forrt ö r m é u y 11 é p c l emnek; eszményi világnézletét s 
1nély vallásos szellemét pedig életének azon ténye, egy ma
gá bau vére is, kellő világit~~sba helyezi: miszerint ő volt az, 
ld 185 1-ben az c l ö p a t ak i templom felépítését, - mely 
a ":::>zenvedő Jézusnak" oltalmába ajánltatott - mint a 
gyulafehérvári róm. kath. székesegyház akkori örkanonok-
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j:ínak: Erőss S:í ndornak tcljhatalmtí biztosa. teljesen bevé
geztette; s az ekként felépített szcutegyluizat, még ugyan
azon éri Nagy- Boldog-A <;szony ua pj;in 1 Kovács A n tal, volt 
bra ·sói apát-plebáuos által ), Istcll dicsöségére és a szeu\·edök 
lelki r i;:1sztalására ilnnepélycscn föl:.zentelteté ! 

~zerencsés, ki nek cl haló pora i fölött i ly nemes élet 
emléke virraszt! 

Dr. Sl~fAY jÁNOS. 

.... ":Aj~· ·& • 

A szerzet-alapító Mechithár levele. 
,r.~ff''iL>)j~~ 
:, zamosújvár tizenkét, tckiutetes, hír- és s .... eretett 

·~taná.csuokánal~. Kristóf főgonduok-, Tódorás biró
~alam on úr-, Aliksza tír- és sorban a töuui urakuak'. 

Jé~us~dta üd.vözlet l sok áld1íssal és le_lki szerctcttel aján
~ om a teu'~.u-t , tekmtetcs ú raknak gs az Onökk<>l egyott élő 
Istcnszyreto nepnek. Kérern a mi Urunkat, Jézus Krisztust, 
hogy Onökct tartsa meg rnind1g kegyelmében, hogy napról
~a.pr~ gyarapódja.nak a római szcntegyház kath. hitéuek 
tgazsag-szcr_ctet~beu é~ a jótettekben; mert csak igy adhat
nak cmlH::rtarsatkuak JÓ pcldát ezután is. Ime - I<Jv:insá
g~k szerint - klild a szcut congregatio Önöknek most hit
kovetet; szcretctt te >tvérü nl< ct, ftitisztelendő Minászt,*) az iste
nésze t .. tudorát ; e1. sok dicséretre méltó és igen al kalinas arm, 
hogy ünőket kormányozza. Es mél t{w történt ez· me t t Isten 
tekintetbe v~tte Ouök szakségletét és Hyiltszivű~égét és ke
gyeskedett Ouök számára olyant v;ílasztani ki Ouöknél nem
csak a lelkipásztorkodás vezetésérc al kal m~s haucrn az ú rak 
elö~t is tekiutélybeu ál laud s au ,.a., i ürryeikröl i:; uundos-
k cl . f .1 o b. o 
o 111 og. Ilyent óhajtottak; birja a latiu uyeh·et 1s, igeu 

derék em.ber é~ tud nagygyal_ úgy, mint kicsírel társalogni. 
Azért telJes sztvhö~ aj1ínlom Onöknck, hogy fogadj;í.k öt uagy 
~zere~et~el és méltó t1sztelet.tel; érdekílk kivánja a.zt, hogy ezután 
ts nundtg szereletet és tiszteletet tanusítsanak iránta. Onök 

. ~) Dr. Báronián Minász (Minász dc Barun) örmény hitkövet 
)Clcntekeny szelgálatot tett a hazai örményeknek ' 
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pedig, 12 tanácsnok, védjék és támogassák őt. hogy sza
badon munld.lkódhassék egész közönségükért és mindenben 
gondoskod \'a vigyázzanak arr:1.. nehogy valaki engedetltmséget, 
vagy ellenséges iudulatot mutasson iránta; mert nagy hasz
nulml v1llik, ha ő mindig tisztelet- és uralomban marad. 
Ha a püspök-, vagy ennek helyettese-, vagy valamely úrhoz 
viszik, ez nagy tisztelettel történjék. Végre azt is tudo
másukra hozom, hogy minél nagyobb tisztelet- és szeretetben 
tartják , nnnál uagyobb haszon fog Onökre !tárolni. A tudat, 
hogy istenfélők, engemet - ki mindig imádkozom OnOkért 
- megörvendeztet, és reménylem, hogy jó elómenett!Ok hi
rét hallva ezen örömemben megmaradok. Amen. 

Tme Önökhez ment a hitkövet azért :\fanuel at,·át ki 
' J , 

eddig kéréstikre ott tartózkodott, kaldjék vissza; mert szer-
zetonknek szliksége van reája. - De mh·el főtisztelendő és 
szeretett testvérünk Minász tudor arra kért minket, hogy 
hagyjuk ezt még bizonyos ideig ott: azért megengedjük, hogy 
az lluguszt végeig ott maradhasson j azonban kérem, hogy 
sze p tem ber elején kalanzolják el jó utitárssal Bécsi g. 

Legyenek meggyőzödre arról, hogy mi, társainkkal egyott 
imádkozunk Önökért és örvendank jó hfrnevöknek - )fánuel 
atya el fog távozni onnan, de ott lesz l\linász tudor. Mánuel 
atya h~,·eléböl örömmel vettünk tudomást Onok állapotáról j 

reméljük, hogy örvendetest fog OnOkről írni Minász todor 
is. ki őszintén szeretó barátunk és egy szív velünk. - i\liért 
is ismételve aj;1njuk, hogy tartsák Minászt, az istenészet tu
dorát, uagy tisztelet- és szerctetbcn az Isten dicsőségére, 
az egyház diszére és Önök hasznára. Üdvözek legyenek! 

Tekintetcsségtek 
1722, május 25. igénytel en szolgája 

Me c h i t h á r vártábed, abbás, 

* 
Eredeti örmény kéziratból: 

SzoNGoTT KrusTóP. 


