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belő le a jövő nemzedék is azt: hogyan kell a hi ven ápo
landó faj i önérzet mellctt, hasonló hűséggel szcretni a 
szép magyar hazát, s a dicső magyar nemzetet! *) 

H armatb Domokos. 

Esztegár Vártán érsek 
h alála édordulójtín. 

(t 23(VI. 1886.) 

Ös·i szokások közt, de liW.rJyarként él e hazdba n 
Az a marok kis nép. mrlyre T e biiszke valdl. 

Elhagytad llonodat. mint m;ennek s j fir(i korodban 
Jfá1· twlomcíny s hiratás t:nwki polezra t'melt. 

~ mint r ö p Ct p j ILk tér ve IlU'.? Erdélyben fi-l!· idhez, 
Szent hona fölrU r:re sirva bontlt 11 li 1í. 

Eljöttél mi közt'nk buzdit ra vi.!Jas:szal n lelkt,{, 
Hisz vigasztil s:ml(Jdll ez n szti .li P c h i t á r. 

S m~ír hét évr', hogy éllP de!f:lt IIU'fflört n nel/U'.~ szív, 
Es vele annyi reméll.'f csillnya rílclo.m le. 

Pá1· év is IIWJY ú/ri az iiröklr' t /Jr<rJtr' lr>ll rtben 
Gycíszemléke. ha él. a n nak rt ,kit szerr'ttél. 

S ho.r;y m~fj n em fr'lNfénk, inU' f!Jrted fa:l IWt f'oluisznnk: 
"Hr~jk népt:nek, Uram, sok ilyen hti fiat adj!-' 

Merza Gyula. 

*) Elismerte különben e lapok közmívelődési m i s sz i ó j á t vá
rosunk képviselötestülete is azon határozatában, melylycl a folyó
iratunk kiadási költségeinek fedezésére swlgáló évi járulék me~sza
vazásáról első ízben értesitette szerkesztőségünket, E határozat 
indokainak a közgyíílés jegyzőkönyvében következő szavakkal adott 
kifejezést: »Az ,Armcniának' adandó segélyt indokolia az ezen, 
irodalmi színvonalon álló havi szcmlc iránya, melyct követ - s 
czé.lja, melynek elérésérc törekszik, hogy t. i. az örmény nemzet 
multját, irodalmi kincseit és az örménység jeleniegi állapotát a 
mívelt világgal magyar nyelven megismertesse ; miPrt is a város 
közönségének e l k ö l cs i k ö t e l c -; s é ~é b l: n á ll, hogy ezen 
irodalmi vállalatot anyagilag támogassa. c Szerk. 
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A szamosújvári örmény kath. nagy templom 
története. 

- A .u~silika." -

~~y i Salamon-templom nem volt képes a hi,·ek so-
kaságát befogadni; azért vallásos őseink egy

hangúlag elhatározták, hogy a Szentháromság ti szteletérc 
a főpiaczon egy akkora nagy és díszes szcnt-egyház~t 
épitenck, hogy az ritkitsa párját - Erdélyben. Be ts 
szerczték a nagyszerű mű szükségelte anyagat; 1_748 
szept. ~8. vette kezdetét a tcmplom-ép ités. Kastal Janos 
püspöki általános helyettes és .nagyprepo?t tette .le ~ ,ba
si lika' alapkövét 17 +8 okt. 9-en nagy nepso!<.~sag J~le~
létében. A munka felügyeletével egy Jes~aJan I~ns~of 
nevű örmény pap volt mcgbizva, ennek htrtelen tortent 
halála után a felügyeletet a mű bcfejczéseig a derék Duha 
Kristóf pap vállalta magára. . 

Vallásos őseink gyüjtést rendeztek maguk köz~; n;ar 
az első esztendőben ( 17-1-8) begyü lt a templom J!! vara 
11.671 frt 78 kr. Legtöbbet adott a főgondnok Alexa, 
ki 9:376 frttal járult a költségek fcdezéséhcz. M_ária .'~e
rézia királ yn ő adott 175+-ben 3600 frtot; buzgo ap~ t~k 
1776-ig 8 1.836 frt 22 l<rt, a város adott a mot~d~.tt evtg 
22.752 frt 96 krt; 1776-ig tehát összesen elkoltottek. a 
templomra 108. 189 frt 18 krt. Hát még a t.cljes bef~~~
zésig mennyi pénzre volt szükség! A szente!y kup_olaJa
nak festésére adott Kapatán Gergely felesege 8D . drb 
a ranyat (425 magyar frt); a nagy tabernaculumct es a 
kőcancellust Balta Péter csináltatta; elköltött 876 frtot. 
Jakabfi János költségén ( 150 fr t 55 kr.) készült a ~e~
restye külső vas-ajtója. A nyolcz na9,y f~ra~ott kobol 
készült remekmívű oszlopot, melyek eros vallatkkal tart
ják a templom bo l thajtá~át,., ye~·zár _Yártá~l ~sináltat~a; 
sz ivesen adott az Isten dtcsosegere l 0 32 ft t es 16 kr.!. 
Világositó Szt-Gergcly oltárának költségeit_ a. _keresk~do
társulat - a Mária mcnnybemcnetele a ltaract pedtg ~ 
timár-tá'rsulat fizette. Dicső királynőnkön kivűl más külso 
egyén egy fill érrel sem já rult mon~mentális .szenteg~~á
zunk felépitéséhez. A kegyur: a v~ros.' vall~sos ~pat.nk 
és az ájtatos örmény asszonyok, ktk ekszeretket onkent 
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tették oda az egyház oltárára épitették fel ritka szép 
basi likánkat! 

1759. szept. 8-án mondották az első szentmisét e 
fönséges templomban: ekkor már készen volt a szentély. 

1800-ban Szent-Háromság napján beütött a mcnnykő 
a toronyba. 

1804. jún. 17-én szen t e tt e fel Mártonil József 
püspök templomunkat: a felszentelési oklevélben ,basil i
ká'-nak nevezi szentegyházunkat. 

180-!. áug. 2-án Portiuncula napján vi llá m csapott 
a toronyba, mely elégett ; az eltört nagy harang.ot újra 
kellett öntetni. 

Szongott Kristóf. 
<?-<-

A buk ovinai örmények. 
II. 

~ 
~~b allás dol_gában .teljes szabadságot élveztek, ugy 

. hogy mar Ferdmand király küldöttjc Rares Petru 
~eJ edclem. udvaráná~, Reichersdorffer György, királyának 
Jogosan rrhatta ( l a 28-ban): "Moldovában, min t a fejc
delem a lattvalói, különböző népek együtt élnek, mint: 
oroszok, lengyelek, szcrbek, örmények bo io-árok tatárok 
' E d ' J " ' b ' e~ .r exbol s_ok szász, a nélkül hogy különböző 520-

kasark es vallasuk daczára czivakodnának." Már Stefan 
V~da feje? elc?1 oklevele ?iztositotta az örmények szá
?1ar~ a habonthatlan vallasszabadságot Ezen okmány 
rlleto hely~ eredeti román nyelven így hangzik: "Li se 
dete voe ~· lege de la Domnie ~i de la tara eu stim (a
d~nare) de o bee a-~i tinea legile lor. .. " Cantem ir Dimi
tne herezeg pedig "Descriptio Moldaviac" czimű művé
ben (243. !apon) irja : ,,Az örmények, kiknek templomaik 
sem nem krsebbck, sem kevésbbé díszesek mint az ortho
dox-hitüeké, vall.ásukat tetszésük szerint gyakorolhatják!" 

~z u~yan rgaz, hogy az örmények teljes vallássza
badsagot elveztek, templomot kényök- kedvök szerint bár
hol az országban épitettek is, de ily templomépítkezési 

l 

... 
l 

l 

l 
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engedélyért ó r i ás i összegeket kell ett fi zctniök. Templo
mokat ép itettek is és fizették az óriási váltságdíjat, mely 
tény rendkivüli szorgalmuk, takarékosságuk mcllctt szól, 
mi á lta l meggazdagodtak és képesek voltak a tetemes 
váltsá~ö,sszcgeket lefizctni. Később azt is megengedte nek ik 
a hatosag, hogy maguknak saját házakat építsenek, ha 
t. i. az i ll ető engedélyért tetemes összegeket fizetnek. i\Iár 
14-t-0 körül oly gazdag örmények is vo ltak l\ loldovában, 
illetőleg Bukovinában, hogy pl. Szucsávában egy Ká
mársán ncvű örmény és neje Stana a szucsávai várút
ezában l evő palotaszerű házukat a moldoviczai zárdának 
hagyományozták . 1) Ugyanott szintén egy Joan nevű ör
mény ugyanezen zárdának egy nagy házat hagyomá
nyozott, a mcly adományozást Petru Aaron fejedelem 
1454. október 6-án meg is erősítette. 2) Sőt egy Armen
cin Joan nevű örmény az ő saját birtokát képező Os
tií.pcana falunak felét zárdáknak hagyományozta, mely 
adományozást "Nagy" Stefan fej edelem l +83. évi január 
8-án megerősített. Már ebből a nehány adatból is lehet 
látni, hogy a nagy nehézségek és akadályok daczára is, 
az örmények rövid idő alatt Bukovinában igen nagy va
gyonra tettek szcrt, s az őket mindcnkor és mindenütt 
jellemző vallásosság sugalata folytán a zárdáknak néha 
valóban fejedelmi birtokokat hagyományoztak. 

Midőn a törökök és tatárok Kaffa városát elfogla l
ták, Krimbő l 1-l-75-ben ismét sok örmény jött Ic Moldo
vába; de innen l -l-97-ben, midőn Albrccht lengyel király 
Szucsáva városát ostromolta, sokan Erdélybe és Gali
cziába menekültek. 

Egy Drágán Danavák nevű örményről azt beszélik 
még mai napság is honfitársai, hogy utódai Szamosúj
várH élnek, és hogy ő gazdag marhakereskedő levén, 
egy alkalommal azt a fogadalmat tette, hogy ha bizo
nyos üzlete sikerű!: zárdát épit. Az üzlet sikerült és Da
navák Szucsáva közelében csakugyan épitett zárdát, me
lyet " Háczgádar"-nak (Hágiugádár: kivánalom-teljesülés) 
nevezett el. Ez a templom ajtófájába illesztett fe lirat sze-

1) Wickenhauser, Moldowa (Bécs 1862) 63. l. 
~) Wickenhauser 65. l. 


