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A legújabb időkben több tudós - G os c h e, L as
sen, H a h n, stb •) - rámutatott Kisázsia régi nyelvei nek 
az örménynyel való rokonságára , de ez irányba n folytatott 
nyo mozásaik nem vezettek több positív eredményhez, mint 
a. h~sonlatosság felfedezéséhez nehány ö rmény szó s phry
gJaJ .~s albán . szavak között. Meg kell e helyen még emlé
keznunk E ll~ s ~óbertnek egy érdekes tanulmányáról, • ") 
melynek czéiJa k1mutatni egyfe lől Kisázsia összes dialec
tusainak rokonságát az etrusk és illir nyelvvel , másfe lő l 
mindezen dia lectusoknak és az örm ény nyelvnek !>zárma
zásbeli közösségét. Szerzö nagy tudomá nyos apparatussal 
és igen éleselméjü, bár olykor meglehetösen önkénytes és 
mesterkélt következtetésekkel demonstrálja, hogy az örmény 
nyelv a képviselője a thrák nyelvcsaládnak, melyhez tartozik 
az imént ernlitettük valamennyi dialectus. 

Dr. MOLNÁR A NTAL. 

-~~~~8}---

Örmény és latin feliratok Szamosújvártt. 
- Govrik Gergely után eredeti ilrményböl. -

~izo.nyos, hogy a hazai örmények ősei Kaukaziában, 
.. Knmben, Lengyelország- és Moldovában az anyai 

- ormény - nyelv mellett azon nemzetek nyelvét is hasz
nálták, melyek között hosszas vándorl:ísuk ideje alatt tar
tozkodtak .. Apáink az örmény nyelvet behozták magukkal 
Erdélybe ts. És ezt a nyelvet használták nemcsak a hiva
talban, hanem a köz- és kereskedelmi élet terén is.ÁIIitá
sunk igazságáról tanuskodnak a kezeink közt levő - azon 
időkből reánk maradt - hivatalos iratok, jelentések, hir
?etések ;, maga ~ . törvénykezés is örmény nyelven folyt a 
Jelen szazad eleJetg. Ellenben azon közgyülési határozatok, 
melyeket felsőbb hatóság elébe kellett terjeszteni előbb la
tinra fordittattak, és igy terjesztettek fel jováhag;ás végett. 
Az eredeti mindig örmény volt. 

· *) Gosche R. Dc ariana .J.inguae gentisque armenicae indole 
prolcgomcna. 57· - Lassen, Uber die Lykischen Inschriften und 
die alten Sprachcn Kleinasiens (Zeitsch. d. morgenland. Gesell
schaft XVIII, 379- 388 1.) ~ - Hahn, Albanc:;iche Studien I. 303 1. 

**) The armcnian origin of the Etruscans, London: 1861. 
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Ha a hivatalos iratok örményül szerkeztettek, igen 
természetes, hogy az örmény vonatkozásó feliratok nyelve 
is örmény volt. Mivel a theodosiai (Krim l vizvezeték feli
rásai örmények (1. Pázmáveb): biztosan következtethetjük 
azt, hogy a más helyen fel található felirások nyelve is ör
mény, nemcsak Krimia-, Lengyelország- és Moldovában, 
hanem E rdélyben is. 

Nem szólok jelen alkalommal azon feliratokról, me
lyek Erdély Örménytakta másik három helységében talál
hatók, hanem csak Szamosújvár feliratairól teszek említést. 
Ezek nem tartalmaznak ugya·n jelentékeny történelmi ese
ményeket, de előttünk azért becsesek, mert előnkbe tárnak 
és eszünkbe juttatnak olyan dolgokot, melyek - mintegy 
- r so évvel ezelőtt történtek . - Ezeket a régiség sor
rendje szerint mutatjuk be tisztelt olvasóinknak. 

Az első feJirás a T h odoreán testvérek által I 724-ben 
épitett Boldogasszony ( •St~lamon «)-templom homlok-falán 
látható. Ennek egyik része latin, a másik örmény; így: ,--

SALAMON, ET 
BOGOANY THO 
DOR FRA TRES GER 
MANI, UXORES EORUM 
SZRMA ET IVLIANA 
EREXERVNT PROPRIIS 
SUMPBVS HOC Dl 
CATUM NVNCIATA 
MARIAE V. B. TEMPLVM. ') 

u~urn·., . r:n•l .. t: 
Sfll'f' · fl{")-)-. •g. lu 7\• 

'I .. OSI!f'l~· <.J~<t~bH 
1~·~~ btJb1t,hlU~U 

ANNO 1724 , ________ . 
E templom egyik főrészét, mely külö~ .~ápol?át kép~z 

s mely - mint látszik - kezdetben kulon beJárattal lS 

birt, a Szent-Anna-társulat buzgó női épite~ték. Ez az ajtó 
most be v11n falazva. Az ajtó felett levő fellrásból nemcsak 
azt tudjuk, hogy városunkban •Sz~·Annac .. név alatt társu
lat létezett, hanem azt is, hogy nukor épult ez a kápolna. 

') Tódor Salamon és Bogdán édes testvérek és ezek nejei 
Szerma és Juliana épitették saját költségükön a boldog Szüz-anya 
Mária ezen templomát. 
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A felirat köve 65 e/ •n széles, magassága is ugyanennyt. 
Foglalatja következő: 

Otrl~ ~w.~~ 1732· UI,Jl~U 16 Ulll"~,, ... 
b't hl' r J ... ~,,,,l ~b t:nn trt:SUI,f'J~n 

1~ ••t · lH'f\<r,, <>•lJ> hl, r;,,t:nt~ 

l:f"Ffr·f~ bl' •Hn"l'·p.. ~n·P .. •t .. 'f~l~ 
0 H'lJ( ... S lJl:"t ,' Ob't J\ f'liHI•H:· 

1:( JuS feN\ · Of' · S f' · lJ"I,.Lt,lJ · (cH' l re. 
b l' ••n:•t .· •H~f"l"l" 'l~OSf ... t,H· 1

) 

Van benn a templomban a sekrestye felett is egy em
lékirat. Itt le vannak festve az alapitók térden állva összetett 
kezekkel, mellettök feleségeik majdnem embernagyságban. 
A két pár emberi alak közt látható a templom festett képe. 
Alább fehér mezőben örmény betükkel ez az öt sor emlék
irat olvasható : 

UU'tJHJ"fl~,, bl' l:tJtlJ:StH' (J-..trt:t:l:"h 17231~~., 
r J~·,,blU~ .. ,, .oJ:nn btJb't .. bnt~· ,, 

f'l~c(,()tiJ:'t~ f:f'l:'o'l~ 1751 

bf'ltfli,UUI,lJ'f: f'I~ .. ,,OtU:'t~ t:f'l:'o'l~ 1797 

l~f'b'I~IH,ll"f: ~,,flf'bHfll,Ht:'o' l~ 1 8(1 1 ~ 

') 1732. évben, jul. 16-án kezdették épiteni ezen ká
polnát Szt.-Anna és Joachim tiszteletérc a szamosújvári buzgó nők 
társulata költségén, fót. Thoroszcán Minász úr és tekint. Toderéncz 
Gergely gondos felügyeletc alatt. 

•) Sirnay Salamon és Bogdán épitették e templomot 1723-ban. 
Jt!e~új íttatott 175 1-ben, másod ízben újíttatott 1797- és 3-szor 1841-ben. 

' " 
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Ez a fel írás 6jabb időből való. Gábrus Zakhariás ta
nár festette az alakokat és készitette a felirást 1 84 I -ben a 
templom harmadszori újitása alkalmával. 

Régen a szamosújvári örmények cs~k e . templ~mban 
imádták az U ra t. Volt ugyan a mostam főptacz kozelsé
gében még egy kis örmény templom, mely mellett temető 
terült el; de ezt a romladozó fa-alkotmányt 1764-ben le
bontották és még ugyanazon évben hozzá~ezdettek a mos
tani fónséges, nagy, kathedralis templom épttéséhez. E szent
egyház déli oldalán van egy kis ajtó, mely ~ sekrestyé_be 
szolgál ; ezen bejárást csak a papok használJak. Az aJtÓ 
felett következő emléksorok olvashatók : 

Ol~( J:St:tt 1~ 
'HU,n·n t:nu n · ~· 

bttb't .. hH f \.~.,,:n ''o ... l~ 

t'J-..tti "L'' nt:tlfH\.r ...1: 
nht:"h hl' I ... J,f' f':t• 

ltbf'fl!.!f: ~fl·l ... 
f\.UJ~U"I!l'c_" nt: 
u· .... ~ ... 1765 

bl' fcl .. l)J~h nt: 
n n g n .. tr (J ... 't .. ' 

Az idegenek k'edvéért val~mi?t bent, .. úgy kívül is van 
egy latin szövegú ajánlat (dedtcatto). Kívul a homlokfalon 
ez áll : 

1) Ez az ajtó ~o~dogu~t ~ágopsa Ozeri~ (S!mon) .fö~~ndnok_és 
neje: Rip~zima ernlekere keszult 1765-ben, onneny szam1tas szennt 
tz 14-ben (12I4+SSt = 176S). 
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VERI DEI 
VNIVs ATQVE n1N1 

PATRis FILII ET sPIRhVs SANCT! 
SACRA-rYM. 1) 

Ezen évjelzet (chronosticon) tanuskodása szerint e szép 
templom, me ly I 793-ben épült, a Szentháromság tisztele
tére van szentelve. 

Ha bemegyünk a templomba és a nagy ajtóból egye
nesen a főoltár felé nézünk, a templom fó-oszlop-boltive 
közepén, 25 meter magasságban kő-táblákban a fő dedi
catiót látjuk. Kék alapon a következő öt sor aranyozott 
betú szabad szemmel is tisztán leolvasható: 

eLOidA IN Al:rlsslMlS 
PROVT PVlT ITA siT 

VERO DEo VNI ATQVE 
TRINO PATRI F!Lio 

u sPlRlTVl sANCTo. 1) 

Ebből látjuk, hogy r 795-ben a főbolt-ív is fel volt 
építve; de azért még I 3 év kellett, míg teljesen elkészültek 
az építkezéssei; I 8o8· ban szentettetett fel e templom. 

E templomban három helyütt perselyek vannak meg
erősítve ; a felettök levő táblákon örményül és magyarúl ez 
olvasható: 

l,tliu'IJ lit ;wmmlt úll'tf'til""l"' "'"""''ll/1 l!llfm""'''U "~'Ifi,." <ft'i'"'J' - Az 
igazi és könyörületességet érdemlő szeg .!ltyek szám<ira. 

Régen a templom mögött - a ·éli oldalon - mint
egy I 5 lépésnyi távolságra egy hosszú épület nyult ei. Eb
ben laktak a "jézus szent neve társulatác -nak tagjai. A 
társulatnak megszünése után az épületet iskolai Ci.élra for
ditották; ebben lakott a kántor, sekrestyés és harangozó is. 
Az iskolát innen I 856-ban alkalmasabb helyre vitték .... 
V égre I 88o-ban az egész épület lerontatott. Az épület 
ajtaja felett I méter hosszú és 8o •t m· széles kő volt, 
következő felirással : 

1
) A három S7.emélyű, egy, igaz Istennek, az Atyának, a Fiúnak 

és Szent-Léleknek (tis7.telctére) szenteltetelt. 
•) Dicsöség a magasságban a mint volt, úgy legyen, a Szent

háromság egy, igaz Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szent-Lé
leknek 
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CJ--"'t,blU:t' (J .. fi'Ultl.J:SfU,"'tJU t:nu 
HSI,tl du h'l f\l:f'H t:trti'llt:fif \ ' .. 
t:""t,fH,t:""""" (u .. . 1 .. (J .. n~i,liu · t:J,t:'H~t · 

Hl,r«Hl •t .. hl' H · Sl' tJ"F't,lJI .. "'ll • (cl•f'tJll t, 

f\IJ~(11 • 'l .. bt' H· Sf' 't .. tJUUSh•l, · 'H:f\ 

I~J ... t:''c, • Sf'lu:!lll .. "'hlr"'t,l(tJ · '11J .. ('li.J,(cl•b 

t:')J:Ju"'t 1li"'I,{Jl .. ._t, fcl•f'tTll c, · bl,f\f'l~!b• SO 

"111-- ttJ .. "'t,t:tlflf\( ... • !bt1t:O 'H'I .. 'HH'I .. ~,, lu:!tll .. 

"-h0'1•f'l'( .. Sf'l\1, (110lJS"III .. "-t, "-llftl,f' ( tl]>lH~ 

J--1\'l:""c,f .. Juf'..:.l"l•t:tJJ .. Hlu:!Sf'l .. "- t, f',C .. 'H~l'(11· t:U 
li.,.Sf'l ... r() .. ll_• fl·fFf\ : ') 

E társulat megszünt, épülete Jerontatott ;. de a kő az 
emléksorokkal együtt épen maradt. Most a czmterem nyu
gati kapújának jobb oldalán a falba van erősítve - em
lékül. 

Látszik, hogy magánosok házain is voltak örn:'é,ny fel
iratok; de ezek közül az idő-viszonyok sokat megsemmasatettek, 
má<;ok pedig helyeikről eltávolittattak Hogy valósá~gal létez
tek ilyen felírások, arról tanuskódnak azon emlékkovek, .':"~· 
lyek még most is nehány magán-házat diszh.enek. Ezek kozul 
- régiségénél fogva - az első helyet fo~la!Ja a Bogdánfi-féle 

') Magyarút: E lakház »Jézus szent neve társulatá«-~ak tag
jai számára épült fOt. Thornszeán ~iná~z .föc~pe~es. úr, fot . Szt; · 
1 háneán Lukács plebános úr, Mánu~e~n Kw:tof kaplan u~, !horoszcan 
Longi n us biró úr és Agopsa Dame l. praefe;tu~, . Kn~tof ~ergelX 
Jézus társulati főnök, Nuridsán Hogdan (a Varta1~e) .~antor:)eg~7.0, 
1\szvádur-Ésterbul (Csonka) Chácshádur tanácso!-: u..lcJeben. Ormeny 
számítás szerint 1 202 ( 1 202+ 5 5 I = l 7 5 5). 
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I 7 3 szám ú ház piaezra néző homlokfalán levő következő 
latin és örmény felírás : 

1727 
DIE 20 IVN 

EXSTRUCTUM EST 
HOC AEDIFICIUM. INDU 

STRIA AC PROPRYS SUMT 
BUS ISAC BOGDANFI ISENAT. 1) 

Közvetlen alatta örményül ez áll : 

r«l~tJ.J .... ,, . ..:..1~nnn. n-7\..:...o,. n·,,J ... lJI ... . 
l:lJ'UUG· f~ · Of"""1, b(.J"· 1-.. tiJ:Obl.flH 

Ju7\Gl~Utl..(:SfU, f'l "4.'' · ln:ci .. Obl":"l,g bl' J-..J,f' 

f:'llllb( ' f)!.(IJ • í'\1"( Juf:fcl-f)1'4.11J""'IJ CI'-)-..('C)"() 

( .J~bl":"'IIH b l' fl( " l-ftl,() t, C)-..f:f"f'l~J -..JJ-.."'1 , .. ~ 
t:Y,,f\ f:f'J -.. tiJ:Hblj U,lJ"Sl:HJ::· l:U"I:: .. ., ~ 

A két részre osztott latin évszám (17-27) és a DIE 
20 meg IVN. köz t levő tért a család nemesi czímere fog
lalja el. 

, ~mlftést érdemel még az a felirat is, mely a 183 
sz.amu, hazon ~átható. E ház most az örmény egyház tu
laJdonat képezt. A házon van egy kép : Szt-György lovon 
ülve öli a sárkányt. Évszám, mely két részre van elkülö
nítve ( I 7 39\, környezi a szent testét. A ló alatt következő 
emlékirat: 

• 
1
) 1_727; ~un. 20-án épült e ház a munkás Bogdánfi Izsák ta-

nacsos koltsegen. .. 
'~ Magy.arú!: Ormény sz~mitás szerint 1176 ( 1176 +ss r = 

1727) JUn. 8~an epült ~azd~g Aszvádur Szakó (Bogdánfi Izsák) és 
felesege. : K•rkosa Ds1s-chathun s fia : Gábor használatára. Adjon 
lsten kenyelmes használatot! Amen. 
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1739 

<.J"""bHbt:l... l:: sn1, .. ,,., enn , ~ .. ., 
!ll"l''f~ b l, l:( Jul:St:"hO'f~ !lU 
f'J -..H b't.J"l:f'H · SJ::f' 'IJll,llf~tJUJ, 

C),.J::tJ jlf'' fq: l)J '')• .. t, J-... CI)SflJ J-.. • 1) J ''O'f'l! lJC)-..F) 

. Ürömmel irtam e sorokat, mert így -legalább papíroson 
ts - meg vannak örö](ítve aprunk köbe vésett és Szamosúj
vár falaiba erősített - emlékei. 

SzoNGOTT KRtSTÓF. 

A lembergi örm. kath. egyházmegye naplójából. 

~"' !lt i czélt akar a hazai történelemkutató elérni akkor, 
· miclön más országban levő c:gyházmegye életé

ről szól? Csak az öregnek gyermekéveit akarja ismerni s a 
történelem fonalán törekszik oda eljutni, hol az öshazától elbu
csúzott örmény nép egykor oly nevezetes napokat töltött; 
azután bemutatja, hogy az Erdélybe költözött örménység 
valóban Orosz-Lengyelországból ment Havasalfóldre, s on
nan jött be kedves hazánkba ... 

A lembergi egyházmegye okmányai arról tanuskodnak, 
hogy már a 14. században laktak Oroszországban örmé
nyek és Nagy Kázmér lengyel király alatt költöztek be 
Lengyelországba. A lembergi egyházközségnek már I 183-
ban volt egy fa temploma; I 363-ban már szép köböl épült 
templomban imádták az Urat. Ezen régi egyházmegye püs
pökeinek névsorát (I 365- I 625) az évkönyvek megöröki-

1) 1739-ben épült e ház a négy fivér gondoskodása alatt főt. 
Verzcreszki Lukács, György, Vártán és Péter költségén. 
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tet~ék. A püspökök ezek voltak: I. János,I. Gergely, Ávedik, 
Knstóf, István, Kilián, II. Gergely, Bárzumás, IL János, Gábor 
és Mezrob. 1626-ban VIII. Orbán pápa e püspökséget érsek
ségre emelte és első érsekké Thorosovicz Miklóst nevezte 
ki, ennek utódjai: H unánián Vártán, Augustinovicz János, 
Aug ustinovicz Jakab, Tumánovicz Jakab, Symonovicz János, 
\Varteresevicz Kajtán, Stefanovicz Sámuel, Symonovicz 
Gergely, Romaszkán Gergely és Isakovicz Izsák. 

A lembergi örm kath . egyházmegyének jelenlea 10 
parochiája van, ll. m. Br:t:ezany, Czer~ovicz, Horod~nka, 
Kutty, Lysiec, Sniatyn, Stanislav, Suczava, T ysmienicza és 
Lemberg, mely az egyházmegye székvárosa. Az egyház
megyében 27 lelkész létezik és 16 benedekreodú örmény 
szerzetesnó. A hivek száma --+6oo és mintegy x ooo a nem
egyesült felekezethez tartozik. 

Ezen egyházmegyének két jótékony intézete van. Az 
egyik, mely 16oo körül a szegény e~yházak gyámolítására 
alakult, jelenleg 200,000 frt tőkével rendelkezik. Az á rva
háznak alapját egy gazdag örmény orvos: Thorosevicz 
j ózsef vetette meg hagyományávaL Ebben az intézetben, 
melynek tőkepénze 120,000 frt., 47 tanuló nyer ingyen 
ellátást. 

Beh jó lenne, ha a hazai örmények közül azok, kiket 
Isten nagy vagyonnal áldott, szintén ten nének ilyen szép 
alapokat a négy örmény egyház javára, vagy szegényeink 
felsegéllésére. Ime a távolból a szép példa! Követésre 
méltó példát hagyott a nemeslelkü Czetz Geraely is Sza
mosújvártt, ki a napokban összes vagyonát 

0

(ha rminczöt
ez~r frt.) a szamosújvári Szt. Gergely - árvaházn:1k hagyo
manyozta. 

A lemberg i a leg régibb örmény parochia az osztrák
magyar monarchiában, s habár kevés benne a lékkszám, 
de a tömörülés és az anyag i pártfogás biztosítja életét. 
Ezen egyházmegye példát adott arra, hogy miként kell a 
jövőt biztosítani. Lelkesüljön az ifjú nemzedék az ösök jó 
példáján és ne engedje romb~ dőlni a rég i becses emlé
keket; mert rombolni és romladozni enaedni - bün 

• b ' 
fentartani azt, a mi becses - háladatosság. 

ÁvEDJK LuKÁCs. 

-~-
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Náhápel leánya. 
• - Urm~ny >ege. -

glt egyszer egy gatelag ember, kit Náhápet 
Básiknak hívtak. Elhatározta, hogy Jeruzsálembe, 

a szent-s írhoz zarándokol és fiával és feleségével el is in
dult az útra. :\1ég volt egy hajadon leányok, ki leírhatlan 
szép volt. A leányt oda adták a falúsbiróhoz, hogy mig 
visszajönnének nála lakjék. A falúsbirónak az a gonosz 
g ondolata támadt, hogy a fiatal leánynál behizelegje 
magát; de bárhogy járt is utána, szivét nem tudta 
megnyerni. Végre egy vén boszorka közbenjárásával sike
rült. Ekkor így sz61ott a fiatal lány a biróhoz: »Ha már 
épen így áll a dolog, előbb megfúrösztelek. c Megmosta 
j 61 fejét, beszappanozta orrát, száját, szemét és egész arczát; 
azután fogta a mosdótálat s majdnem félholtra verte vele. 
Akkor elszaladt. A falúsbir6 a fájdalom és vérzés miatt 
nem tudta kinyitni szemeit; elvesztvén eszméletét a földön 
terült el. ] 6 darab idő telt el, míg magához tért. Ekkor 
felkelt, megmosdott, felöltözött és gondolá magában : » Czé
lomat mégsem értem el, sőt ellenkezőleg az egész· falú örege 
és ifja előtt csuffá tett. Mit tegyek ?c 

Fogra magát és irt a leány szüleinek egy levelet. »Ti 
rám biztátok leányotokat s ő oly elvetemült, hogy napjá
ban száz férfit is fogad. c 

A szülök megkapván ezen levelet, minden egyébről el
felejtkeztek, s gyorsan összepakolózva haza utaztak. Két napi 
távolra voltak a falútól, midön az apa azt parancsolta fiá
nak, hogy lovagoljon előre és a leányt ölje meg . 

A fiú testvéréhez érkezett és mondá : »Atyánk és 
anyánk jön, menjünk elejökbe l« Felülvén ketten egy lóra, 
elindultak. Az úton, egy magas hegyormon, leszálltak a 
lóról. A leány elaludt és aludt tovább. A fiú nem tudta 
gyilkos kezét tesvérére emelni és ott hagyta feküdni. Leve
tette nővérének az ingét, felült lovára és tovább lovagolt. 

Útközben meglőtt egy madarat s az inget annak vé
rébe mártva úgy vitte atyja elé. »Ime megöltem őt, -
mondá atyjának bizonságúl elhoztam ingét. c 


