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cs imczmcnycinkcn, mclycknek szerzöje, és mclyckbc Is
tentő l ihletett lelké t ön tötte. 

Ti~ztcljük szerelett hi ,·cim! nemzetünk ezen nagy 
apostolat. legnagyobb j ó lte,·őjét, kinek Isten után nem
zeti mcgmaradásunka t, \'allásunkat s egyházi in tézmt:
nyeinket köszönhetjük. 

~l ust borllljunk térdre tisztel t hallgatóim! imádjuk 
és áldjuk a :\lindenhatót. ki nemzetünknek zen t Ger
gely ben egy fénycsen dlágitó napo t. egy égő szö\'étnc
ket adott, melynek ,·ilágánál a ,·ilág \'i lágosságát, az 
örök igazságot, J ézus "risztus t megismertük: kérjük a 
:\[incJ.enha tót. ho~y \'il ágos itó-Szt-Gergely é rdemeié rt és 
az O esedezésérc vegye oltalmába nemzetünket. egyhá
zunkat, városunkat és városunk mindcn ajkú és rendű 
lakosait. !\:érjük a. ~lindenhatót, hogy oszlassa cl a se
tétség és tudatlanság fel legc it és vi lágosítsa fel a hítegy
ségétő l elszakadt atyánkAainak elméjét, hogy is merjék 
cl c'ík is a ka tholika hít igazságát, és té rjenek az ig az 
egyházba, mclyct 1\: ri-,ztus szcrze tt, és melyet \' ilágositó-

zt-Gergely nemzt:tünkben alapított. !\:é rjük ,·égre a !'VI in
denhatót, hogy a hít \'il ága, melyet ezen nagy szem 
gyujtott szÍ\·ünkben, !-tOha e l ne homályosodjék, hanem 
égjen lánggal és lobogjon állandóul és gyúlaszsza szi
ninket Isten és felebarátunk szeretetére és ,·ezéreljen 
minket földi ,·ándorlásunk után az örök \'ilágosságba : 
az örök életbe. Amen. 

Árá rá t. 
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E sztegár Ge rgely . 

Az újvidé ki örmény t elep. 

~~~ .. .. . . ' . .· . 'd "l· 
~ln z örmény nemzetnek szul_ottJCI mat a 1 egt 1 o. ~-
~ben kerestek - anyaor~zagukb~n a ncm.~etet et t 

többf'élc csapás és az üldöztetesek elol menck~tlve, -
idegen tarto~ányol~ban. és világ;ré~:-~l.;bct.1 mencd~l~h~lyet~ 
és több orszagon at vandorolva, :-;z.amo~an, mag) a~ ~a 
zánkal is !'clkt:r<;s ték, hol s;"h•c:- logadlala:.ra talalvan, 
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Ic is teleped tek. .-\z crdélyrc~zi orménycknck l (i 1:!-hcn 
.\pan \l ihály fejedelem alatt tOrtént bevándorlásának tiJr
téncte az ".\rmcnia" tisztelt olvasóközönsége előtt ismc
retes lc,·én, ezen becses fo lyóirat fáradhallan és igen 
tisz telt Szcrke-.ztőjének felszolit~bára indittat,·a érczzük 
magunkat arra, hogy c folyóirat hasábjain az Lljvidcki ör
mény telepnek történe tét is röv iden elmondjuk. 

Több izbcn jöttek nagyobb számmal örmények e 
hazába lakozni: az ujvidéki örmény gyarmat a legutolsó ; 
11:3H-ben. midőn a torökök Bclgrádot cll'oglalták, e vá
ros lakóinak nagyobb része: a katholikus németek, gö
rögök, szerbck cs al.. úrményck mindnyájan (ezeknek ke
zében volt a kereskedelem) l~rzcrumi Jakab apostoli hi t
küldér-atyának ,-ezetése alatt a türok járom és zsarnok
ság elói mcnekűlve a Szávan és a Dunán átkeltek: a 
szomszédos magyar földre J.Öttck át és Péterdradon me<r 
~ # l ) ~ 

Ujvidcken lctelepedtc.:k. A Belgrágból Ujvidékrc.: átjött ör-
mény családok számát hiteles okmányok · ) hiányá
ban biztosan megállapitani nem lehet ; valószínű azon
ban, hogy volt legalább is :~ü -J.O család. Míg az er
délyrészi örmények több-kevesebb idc.:ig három országnak 
voltak lakói (utoljára ,\ loldovából J?ttek be Erdélybe) addig 
az újvidéki ormények közvetlc.:nü l ürményországból költöz
tek át Belgrádba. Erről tesz tanuságo t az 1 7 :3:~ évvel 
kezdődő örmény nyel vű eredeti anyakönyv i:.. 

Az Újvidéken letelepedett vallásos és buzgó örmé
nyeknek első tecndője és lúgondja voll, hogy l elkésJ~.ök
nek lakohelyet szerczzenek, a% l stennek pedig szcntcgy
házat eméljenck, melybcn régi nemzeti szoká:-.uk és :-.zcr
tartásuk szerinL végezhessék az isten 1 tiszteletet. !\zért 
lelkészöket: Er~erumi Jakab apostoli h ilkliidért Kalocsára 
küldotték, hogy ez az ér~cki hatoságtól a templom epi
tésére egyházi engedélyt csJ~.közöljcn ki .. \ kiküldött lel
kész megbizatásában s1kere~cn j itrt cl , mcrt az akkori 
kalocsai érsek gróf Patach1<.:h Je Za1ezcla ll. <._;abor a 

~) .\z ujv1dcki imnéuy telep é:. plcbaniara vonatko~6 ok ma· 
nyokuak egy rés~c a kalocsai érseki levéltarban oriztetik; m as 
rész<.: pedig sJjllos al. l ~ l U. sl..ll.Mcls,agharc~ idcjcbc:u elé gc: ll. 

kivánt egyházi engedélyt megadta. Erzcrumi Jakah utódja 
~lcdgycsi Tódor atya alatt, ki J:::rzsébctváron szülct.~tt, 
17·H)-ban május hó -+-én téletett Ic a templom alapkO\·e 
és még ugyanazon évnek novembe.:!· hó. ?.í -én ~ kész 
templom fel is szenteltet~tt. :\z ör.mcny h1vek lelk~ gon
dozását még akkor, midon Belgradhan laktak ( l1 l R . 
t 720 körül) XIII. Bene_d~ k ró~ai . páp_a az a!.:k~ 1· meg 
életben volt szerzetalap1to ~l cch llhar Peter abbasro~ nc\·e
zett velenezei mechithárista atyákra bizta, a kik Uj,·idé
ken is a plebánia j oggal felruházo.tt missziót ( l íH2- I.~H_5-!g : 
Ari1nán ián János nevezetű viiagi pap volt az UJ"Idekl 
örmények lel késze) egész l ~-+9-ig ~·e:-e.tték és gondozták. 
De a szabadságharcz alatt a pichalllal templo~ a pic
bánosi Jakkal ,együtt elégett és rom.ba dalt:. a~ert a _ne
,·czctt atyák CjYidékrő l eltávoztak cs a plcbama! a miS~
szió,·al együtt újra a római .. Dc propaganda F1dc:·. ne,· 
alatt ismeretes világhit·ü híttcrje-..z tő con~regacz10nak, 
mint az örmény és összes naissziók egyházi illetékes fe
jének rendclkezés~re. bocsátot~ák_: a Pr~p~~anda azon~a_n 
a kolónia gondozasa,·al a becs1 mechllansta congrcga
cziót bizta meg; l R5H óta mostanáig t~hát a_ nevezett 
congrcgaczión~k egyi_k t~gja, mint pl_~ba~1os c~. a ... De 
Propaganda F1de" roma1 congregac~10 alta l. k_me: ezett 
apostoli hítküld~ '.· te~jesiti ~;; .. v~z_eu .. a plcbama-ht\'at~l 
és misszió teendo1t, kmek mukodes1 korc a Duna menten 
egészen Ic a Fekete tengerig terjed. 

Mint már ernlitettük 1849-bcn egész Újvidék, a Du
nán túl vele szemben fekvő Pétervárad erődbő l bombáz
tatva elpusztult, ekkor lett az örmény_ templom is_~ ple
bánia lakkal együtt a láng~k martalck~. A~ J 8ol~-ban 
kinevezett és kiküldött picbanosnak tehat elso gondJa az 
volt, hogy a nehány h ala.tt _ összegyüj tött _köny~rado
mánynyal a picbánialakot cpttct_tc fe~ a m1 l RhO~.b~n 
meg is történt; a templ?~, fala~.t l 8 t 2-ben .. ~g~· gorog 
származású Trándánl Mana nevu gazdag no cp1tette sa
ját költségén; dc mi\·el . a belső ber~ndczés l~iány_z?:t, 
189 1 évig a templom zan ·a maradott c~ abban I S~c~~~ttsz
tclctet nem tartottak. Az örmény lelkesz cz~n 1do1g. a 
róm. kath. egyházban n~gcztc saj:h s7.crtartasa szcnnt 



az egy házi funkcziókat. l HD l . é\"1)(:11 az új\·idéki róm. 
kath. cgyházküz..,c~ !"laját kis templomát lebontotta, hogy 
helyébe nagy ()bba t épitscn . .\ l ost a rúm. katholikusok az 
i~tcni ti..,ztc:lctct az i)nnény kath. templomban. mit sajá t 
kiJlt-;cgLikiJn egy ol tárral é!"> !->Z<Íszékkel láttak cl tar
tották . . \ z igy 1"~.: 1<-.z cr<.:l t cm11ény tc1np lom1Jt az ernlitett 
é\· Jc..:czembcr hú l -én aidulla me~ Linncpélyc!->cn a jelcn
legi örmény ka th . plcbnn<J!"l é.., apost()l i hítkLildér a yáro:--i 
tanács é~ rúm . ka th. c:gyházkrJzség jelenlétében. l·:s igy 
ekkor tartatu tl az újra épLilt ormén.v tcmpiomban -!2 é\"1 
:-.zunct utíln az cbé.í io.., tcn i tr..,ztc:lct. ... 

.\ zt, hogy az új \"idéki cirmény telt..:p csakugyan Ik i
g rádból rnenckul t ide, a tcrnplorn h'Jrnlokzatán levo, há
rom nyclvlí iirmény, latin cs szc1 b ld ira t IS mutatja; nz 
ó-örmény ny c:h ·Lí ld i ratnak '-.Ziin.:gc kö ,·c: tkczü : 

,,.,,,,,,,,!J/lll "'''/1/llllltlllll/11 J!/ 

/,ntllllllll/1,"/llt #ttfllt.'l ' " '''''·' 

lt/t /1 111111111[ l. "''' '·'"" tllljii.'J 
r/11 If/, u ifi /J lll JI lJ /j I IIÍI!J 11111111f1 11/ 111•111_'/ 
111 ~ f /1/IIJIIII/Jitl ;11111111/III!JIIIIJII, ·11 

b ''"''J""''!/ llftÚIIIJf"u"''"'l: 

l i 4 G 

E felirat magy ar fordi tása így hangzik: 
L elid.ink vilitgositój ának ezen kb temploma , örmény 

nemzetü1~ k nek emléke; melyet saját köl tségükón emel
tek az Ujvidékrc mcnckü lt , belg rádi gyarmatosak ll-Iti
ban. Elpusztul t l R-Hl-ben. Ujra épült l R72-bcn. 

:\ lat in feli ra t C7. : 
Ecclcsia Paroch ialb .\ rrncnorurn aJ honorem S. Gre

gor ii I lluminatoris, ab arn~ C i lo-ca t ho l it: i s Bclgrad ino \ cn
plan tam rnig ran t ibus 17 ~ r> acJ i ficata. l X-Hl in bustum rc
dacta, magnan ima munificcn t ia 1>. .\ !ariae Trandaph il 
restaurata 1872 . 

. \ mul t cmlékeinek fclclcvcni té..,c vége tt közöljük itt 
azon egyházi fér fiaknak nevcit is, a kik kc7.dctti)l fug,·a 
egész mostan ig úgy lk lg rádhan , m int Új vidéken az ör
mény telepnek ve7.ető i és lelki pásztorai \"O itak. A meg
maradt eredet i örmény anyakönyv sze ri nt 17 32-hcn Bel
g rádban gondo1. ta a Icik ickben az örmény ko lóniát : l . r . 

( l,onstan tinápolyi) l ~lia . l'tána jőnek .a k_övct~ezől~ : . 2. 
P. ( K onstan tinápoly i ) Jakab; :~. P. (Szc:b~sz t~ l ) :\l1haly , 
..J.. P. (Erzerumi) Jaka,b, (ez vczc! te az ormc.ny t~lep~t 
t 7 :~0-ben Belgrádból t.Jjvidékrc); ;)) r . (Erzscbct\·arosl) 
iVtedgycsi T ódor ; (ez alatt épü lt L'j\·idé_kcn t 1-H:>-ban _az 
első örmény templom és l í -+l -ben ruha: tatott f~ l _az o l:
mény missz io ptebániajoggal ) : O. P. (k onstant lnapulyl) 
t>uzttj án András ; í. P. (T rapezunti ) .. J án_o~;. H . . P_. (_1 \: ~>~
stantinápoly i) K r ikorián T adé, 9 . (~ze~ana~~ .\ ~1 ~1~n1an 
János; J O. P. ( l\:onstantinápolyi ) ~l ard1r0SZ1an Garabed : 
1 t. P. (Új v idéki ) Berámcncz Simon ; __ 12_._ P. _( I~on~t~~
tinápoly i) M áiál-dán l\láté : l :3. P. (G_L~mu~~ch_an l ) :\ Jd l
nián ~orszesz; t4. r. ( \ 'áni) ll o\'szepwn \ artan : J.). P. 
(E rzcrumi ) .\zári án A thánáz; l (i. P. (Szucs;h·a i_J \ cdi
\ n ton ián Simon (ez alatt épült fel újra a szabaJsagharcz 
~!a tt elpusztult picbán ialak és a templom) : l í. P. !Sza-
mosújvári ) Duha J)á,·id, a j elenlegi _lelkész. . . 

.\ z elsé> né!!\' szám alatt eml1tctt lelkesz csak IS 

apo<.,toli h it ki.ildé~i· minél!->égbcn mlíküJött, rn i\·cl Belgrád
ban rné<r nem volt az örmény telepnek szcrvezett ple
bániája ·~a J.:ih·c tkezők ellenben m in.Jny<\ian p l cbá~o~i é_s 
apoo..,toli hítkLildéri 1ninőscgbcn gon~lo7. tak _a plcbanlah~
vatall és mihsziót. :\cvczc: tt l cl kcszd~ kl\'c\·e azt, k l
rő l a k ilenczedik ..,zárn ala tt \·an cmlités tén ; (ez világi 
pap \'o lt ), mindn~·ajan a mechi t~Htr.i:-._t<l atyák kozül \·.a Iók: 
az e l ső t :> a velenezei mcch ltharr !"l ta cong rcgacz1onak 
vol t tagja; a két Ut<;J bb it pcJig a bécsi mcch ithárista con
g rcgáczio klildötte l"j ,·idckrc. 

. 0 · ·~_:{Ö\--'-.• 0 . 
( . / \\(. 

Duha D á vid . 

A m agyar-örmény nemes csa ládok 
czimerl evelei. 

1\oiu.(· h·~>~.i: olr. Temesváry János. 

X lll . 

Kabdebó csa lád <ta lpasi l. 
1·: nlagyar-örmény ncrncs család c~i1;' crsze rző i 1~. ~- b

d c b o .1 ak a h. \l ik , ,.,-.. l:-. 1\: ;Í r o ly ll\·crck . nem kulon-
:!' t 


