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lyúl ojtett s :t . Nagy hegy" (Aranít) s az Araxcs folyó 
közti \' idékcn letelepített médekhez is egész sora filzödi k 
az örm ény l\ öl töi lcgcndab.llak, melyek nyomai;al tal:illcozuuk 
is Chorenci munk:íjánnk e~yes lapjai11. Tigranes ivadékai 
perzsa fen n ható <í g a la t t toní bb konná n yozt<íl\ Orményorsz:'
got Yálle- ig, l\ í': utol ó Haik-sarjig. ki a macedon Nagy S:ín
dor hadai cllcu mló ,·édekezé ben hullott el E ttül kczd,•c 
az Arsacidák hatalomra jutásáig, a keresztény idösz:í mi t:ls 
elötti második századi g a beh-illong;ísok cgé. z sora 
pusztítii Örményor zágot, a melyeknek közepette a népies 
költés1-et muzsája is egészen elnémult. Legal:íbb Chorcnei 
lllózes, az örmény l{ö ltő i hagyományok fárad hatlau nyomo
zója, m i ts em jegyzett fel ezen időszakból. 

Két arsacida- fcjedelem, U Artaxes és fia, Artabazes 
(Árt.ávázt) idejében éledt ismét új életre az ó·örméuy né
pies költészet. A1- e lsűu (!k bizarr sorsa, t~ m:'t.sodiknak gyá
szos vége magyarázatút adják ezen újraélcdésnek, a mcly 
csak hamar véget is ért. A kereszténység terjedése, a. ró
mai hadaknak gyakori megjcleuése Örményország fö ldjén új 
eszmekört tá. rt fel, a 1oely lassanként há ttérbe szorította a 
kel eti szellcmu ek költöi nyilatkozásait. S végleg elném tílta.k 
a nép dalnokni, midön a keresztéuység sujtó itélete ninc
hezedett az ősrég i , lényegökben pogány hagyomáuyokra. Dc 
az ösidök költöi legendá.i fenn maradtak még jó ideig a uép 
ajaká n s még az ötödik században is el vah\uak terjedve a 
tá rsadalom doke lőbb osztályainál is. ~Iaga Chorenei a Bag
ratida-h:\zbeli Izs1ik herrzeget: kinek számára a könyvét 
irta. isméteh·e !'zcmrehányással illeti a képtelen Iegendil k 
túlhajtott kedveléseért A ő tanúsága szerint nagy becsülés
heu :illottak még akkor az ősrégi dalok az orsz1ig egyes 
vidékein, nevezetesen a lllédiával és Persiával l·atá ros Kogh
teu tartományban, a. pogáuysitg utolsó menedékhelyén. Egy 
népies költelll éuy-törcdék, mclyet a szóhagyomány a tizen
egyedik századig megőrzött s .\Tagistros Gergely herezeg 
ekkoron feljegyzett, v égső hagyománya az ó-örmény népies 
költészetnek. 

- A rnásot!ik köl'.l cmóoy jüvó fozctilnkben. -

Dr. MOLNÁf< AN"J'AL 

-~-

.. 
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Verzereskul Oxendius CAuxentius) 
~>.ladi felsu:ntelt örm. kllth. püspök. 

n. 

Oxcnclius 1691-hen pnapökkr szentettetrén 1) székhelyét 
Be ztcrrzére tl.'tte. a hol sok küzdelme \'Olt most m:i r nem 
az övéi vel, hanem a szci zokkal, l<i k az örményeknek Besz
tertzére lett mcgtelepcdését rossz zem me l nézték. Ö maga 
169'2 junius 30-<in kelt Jc,·clében pana..,zt emel a szászok 
ellen. 2) 

A megtérés munkája má r be lett ''égez,•e. :\ z akadá
lyok e részben egészen clhlí ríttattak. Oxeudius, ki öréiuek 
ll emcsak szorosal>b értelembell vett. főpásztora, hanem min
denneul ii viszonyaik ban tanncsad1ija és vezetüje volt, most 
tn rsadal m i v i zonyai k ftllancl ósít:ís;í ra fnrrlít.otta goudját. Azt 
akarta: hogy övéi v:lrost alapítsa nak ltovn hi v~ i - miu tegy 
l<özpoutban - csoportosúl v:í ll , rgyn ttt's erőve l köz-épü lete
ket és hum an i tikli S intéz<'teket alnp ítltass;w ak: mert a szá
szok közt Beszterczén békét és nyug:\lmat llem élvezltettek. 
De midöu népe érdekében fÁradozik és bejlírja övéinek le
telepedési helyei t vigasztalva és uta. ítva öket - foglyúl 
viszik Törökországba, hol három é'•en keresztül nyomorgott,3) 

') ! li91 r Irt ul, lunfwu t{flfl /I{Ui/1 tlllfilm~l/(ilt!lllll '"'lf:ultnntnll /1 •l."' t' 'l rii'IIIIIJ 111'(1· 

tlnt/•"''"''t""f'l lllf/111/1 30.- t6gt-bcn Julius 30-an szcntcltctet~ fel dr. 
Oxendius, \ 'árt.án érsek által püspökké. {Stq>hanovics évkonrve.) 

~l Symbolac, volumen II p. 922. Liucris d.d. 30 jun. 16g2 
conqueritur Oxendius, quod annenis Bistricii ho!-pit ia dcnegentur. 
ll\. Pr. St Esztergom, primási levéltár.) 

J) Ortus ct progressus l. 67: Sed en! dum ita pro salutc 
gregis Domini praesui vigilant~ssimus ex~ubat, :in:tus pro J?eo, pro 
Cacsarc, pro Religione in Turctam abdu~ttur: ~b! tr_tem~•um mtcgrum 
iis conflictatus miscriis, quas barban chnst•an•s mferre solent, 
libertate dernum donatus est. Laudavit Oxl·ndii ,·itrutcm Imperator 
l .copoldus ac in Praesuicm Deo, Caesari, Religioni fidel_e m, augus
tos contestaturus favores jus cxtrucndae Armcnopolcos m T ransr i
vania petcnti conccssit. Prohavit quoq11c _digna tn ~1to ,.Caesar~ c?~•
junx Ekonora, ct episcopiliibus ornntum 111dumcnt•s \ •cnna. d_tm~s~t. 
Extant ca ho<lic·dum A nncnopoli, ct luculcnturn Aug-ust•ss•m• m 
Oxenclium, armcnamquc gentern favoris cxhibcnt monumentum. 

R eligio, t 86o ll. fé lév 51 sz. Vcrzircszky ... : ~ tö;ökö~t?l 
clfogatván, három évig foglyoskodott ; dc a karlov•czt bckckotes 
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azonbau n karloviczi hék<'kötés 11t~ín kisznbadulv:íu Bécsue 
ment. hol I Lipúttöl t•ngcdélyt nyert ('gy örmény v.íros ala
pítás:íra. 1-:llwuura c:sás;~,,írné pedig a. solmt szrm ·cdctt pils
pököt cgyh;n'.i ruh:ikkal nj:índcko;"ta lllC!t, mcly r uh;ík jeleu
ben is egyházunk kiucséL kcpczik. 1) 

:\l ost az Ö\'éi nPk It> l ki és an,vagi ja. Y ;i t. s;" i vén hordozó 
f<ipap. - ug.\ is az en~Nlély egy ö rm ény \':íros a l;tpít <i 1í ra 
m;ir liC7.ebcn \'Olt -- a hely kije l ö l cséről go ndoskodo tt Elő bb 
a níla zt;ís Giirgéuy falura csl'tt, honi egy kis idö re - a 
bcsztc rczci szászok akadékosl<ód;h;ai kő\'CtkcztélH.' ll - szck
hl• lyét is <Íltenc: itt Yolt háza, malma. és hirtoka i · .. \ zon
ban késölJ h allmlmasabu nak taláh·:í n e rre :::lza:nosújd rt. ezt 
jclolé ki az alapitancll) örmény \';í r o helyéil l. Ö volt az c l-

(J 699 január 26) következtében kiszabadult és Leopold császártól 
:-lzamosuj,·ár fclépttés n: nemzele számára fclhatalmazva, Elconora 
c~~--zárnétól ped1,.; pospoki diszruhákkal és egyházi öltonyokkd mcg
aJandckozva Erdélybe visszajött, hol főpapi kötelességcit tovább folytatta. 

I Iistoria l L T r. p. Lukácsi l. 72 : Sed dum ita pastoralis 
muneris partes zelosus l'raesul explct, a Turcts Transih•aniam con
cursanlibus captus vinctusque in furciam abclucitur, unde post to 
lcratas ink~ro lritnnio; captivitalis acrumnas liberatus in praemi
um con~cstatac.; in Deum ct l.:tesarcrn tllibat.tc fitlclltat1s a Leopolelo 
)fagno Jus condcndac.: urbis Armcnopolitan:tc obtinuit. Cuju" acdi
lic;l!lJaé locum O:xc.:nd1us ad Szamosújvárinum ddcgtt, primusque 
Ipse domum c.:rexit, quae dL•indc tn aeclcm corsccrata, quoaciusque 
modcm.t codnn tn loco assurgerd Sanelissimae l'rinitatis Basilica 
pto fideitum coctui, sacra rilu a nncno obeunli inst•rviit. 

1

) 
8

11 fln"f"l'' (Eu ... p.t l c í örrn. ny l:tf·): f:tpuliuw /111 ''"t/1uft""fntuultm?tmf-1u· 
n{l '1/tflfJt•/1:1 l'""l"'flfl ''""'"li'""'tl /11 illitil IIIU•Iillll/1111/.(1 fiL 11111/111111," 111;;/tlllili/111111/f' 
/11111(/~'f' ",, '1•{11111111/illllllill/1111 J/1 ~lll j ll /1/1 ú lllft/1. t t) ""'''''!/(111/.. J ll lill ll," 1/111111/1 lll filii 

•/m/uOitíll"" """"· '/•?, ",.,.,,""r •1/,0ít"" '"'"" nt 1./.n"l"f'llllfl 111.ftt"J"t"ll.7' - /111;· 
llf/.11 t/It fill f(flnt:fl.!f/l'l'fl · ''''''''" {1111/flllf'l', •/J)II,[nl i(lmtlllill 1111111111, /ill f l/If/ /nlimuuni'lt 
/11 111111111 1/lllflllimli'l' fil. It"' J""'' lu fil. I.'JI.u1tllf1111 lttUJIIflllt iwj/1 "'1'/'lu '"''l ;"

11
1/

11
• 

{11 
1 

fl:tllll'fl/1• , llf'1tllt• f:,,",,,",,, ltuf/JIIitnll[t •1/ilt r/flllnlltlfl{l fmt/lltf(llllflllllllftm1t 'l•tltum. 

·'"'l' ;III,.:J" 7tf,tm/ flt7n"7tl! ''" """"' ,",",'"':1: Oxcndius püspöki székhelyét 
Bt.:•sztcrczérc tt•ttc és sok önfcláldozc) s folytonos munkálkodása ál
taJ arra tonkcdctt, ho~r az erdélyi orményckct együvé gyiijtsc, 
virág-zó állapotua hdycztcssc, clőmt.:netdiikct cszkozöljc; c végből 
a k~els• alh.tlomm.tl Héc:sb~o m~.;nt és l. Lipót császárt(,) - mint 
feljebb c.:mlitok - t ngetlélyt nyert Szamosujvár városa épitésérc, 
HoJc, és erélyes buzgalma által mtnd a császár, mind Elconora 
csást.árné előtt nagy t<.:kintélrlycl birt, ki is Auxentius püspököt 
fclsét:c:s puspoki ruhákkal fcldiszítv(• bocsátá haza. 
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ó ki llázat épitett magának mostani föegyházunk jóbb ol
~ 'r r észében mely hal á la utún tc-mplommá alakittatott át. 
Óa ~érette ki' saját izlése sze ri nt az á l tala hozott mérnökkel 

' tczákat. azutá n felhítta híveit, hogy De~ztercze-, Gör
a:n u_ Felfalú- , Petele-, Bá tosból ide telepüJJenek meg ~s 
~ rts~nck mag uknak h~zakat. Hive i engedel m.eske?tek fo
p~sztori felhivásának és csak hamar az egykon falu (G_e1~) 
l , l én ecry szép kis város emelkedett. A történe~cm mm tg 1

1~ y és
0

sel forr megemlékezni Verze reskul Oxend1s pOspök-, 
e Ismer t"! • k h' lá l és Szamosújvár v:í.ros alapítójá r ól és mt örm énye . a, va 
kegyelette l tartózunk emlékének. . . . 

Püspöki ténykedésének több e mlékét bJrJuk. A szam_os-
í . . . ö m 1, 8 • 11 erryházuak van egy mozdftható oltárkove 
t J Van r . , • . ,., . l . t' t c· . 
( Ita POJ·tatile) melv általa consecráltatott; 1a J ra a z· 
a r e ' J p 0 . d · v Ep po A Ita r e hoc consecratum est a Rev. ·. ~en ~o . 

Al et Vic. Aplico, cui inclusae s u~t rehqmae SS. _M. ~1. . 
. 16 9 5 2. 7 -bris." O szeute l te pappa Czifra 

L. · ·. · eJt k. a.bo. t. ki 1 Ó é\·ia volt Gyergyó-Szent-l\Iiklós örm. 
usztg a ' b 1 It 1 l) ó nevezte kath. plebllnosa ; ez 171 9 szep. 6-án •a e_ . <' • 

l i08 julius 20-án erzsébetvárosi plebánossa EdelbeJ Já
nost. ~ ) 

hanem a róm. katholikus De ne mcsak az örmé nyeknél, 
hiveknél is végzett pilspöld functiokat. 3) mert Jlyés András 

- , - ' , Szent-Miklósi örm. kath. parochia története : /l~úw-
) Gycrg) O· • • " l l•) 41tn111111ffllt "'· "'· tlwilt~p'il l,muf>i~bui/J -/1:/1· 

7tl ( Utiul'llm/mu •l,p•lwfll'''tl lt>/111~/f • ' tt/i}l.tttt'lt nmtru utum)t '" ,r bnJII'Itf, 
• • • 1• l 1w m'll/t ""'"'ti"'''"' '" G 

11/llj(l'itg {It tf/IIIIJIIII/111 , /1 
1
, "!" < f 

1
• tllfnt/ Jllltf/t llflt. J

7
1!1. U/.11(111{1Úf1/Jtt/1 .' 

1•. fltturm?nttlt/t ~~ullnll~mrm 'm''. muA l • "' ~. ) szentcltetett fel tiszt. Czifra 
Altal.a (Bocsa~CZI . Y.crz~~ar~~t~~~i:~\clkész J o éven keresztül, meg-

;a~:z~~~ i)~:r~)~:s~~~:tMiklóso~ a pestis idejében J 71' ? sSzebpt ~t6e.nus 
T 1 p 79 . Jonas liC e a~ ~) Historia Armc~wrum . ~: Ealt' s.abetl~opoli visitatione, statuit . . J7? J diC JO ;unu ( . A 

mst1tuta anno . - J Ebildej a piac memonae r-
inter alia, ut loct Parochu~ oannesJ708 die ?O ;'ulii in Parochum 

E · Oxendto anno - · · 
rnenorum ptscopo . · dictae Ecclesiae partes perc1p1at. 
nomin.a tus, duas tertta~ proveNntuum't solum armcnico vcrum etiam 

) O t l 67 . ee n u ' . . . )' . 3 

rtus e pr. · · E ·scopo rogatus anttstltiS re tgt-
latino ab ex~le Tr~nsrlvanonu~1 arf.~1 emolumento ~xerccbat. 
osissimi mun1a plunmo cum a nun . 'kl' · 

0
- rm kath. ple-

. 5' rrycrg)'O-SZCnt-mt OS! • Thcodorov1ch uneon <> • • 
9 1740 

) ~rdélyi püs-
bános fclterjeszt~sc B. Z?1r~cp~ ~~~r~{tu~J~~p: arm~norum Uxen
pökhöz '7 3 5 oktober 2 3 -ro . te t u 
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erdélyi róm. kath. püspök 1697-ben kénytelen volt az er
délyi kir. kormányszék n ele Tordán 16 9 7 j ul. 30. l< eit fel
szól itása folytán Erdélyból kimenni. 1

) Oxcndius püspök cou
secrálta a fet·euczrendi S7.erzctcsck mikházi templomát; 2 ) 

szentelt Székelyföldön harangokat. 3) és általába,n másutt is 
főpásztori ténykedéseket vitt végltez. 4) 

dius hicJ in Transylvania fuit missionarius aposlolicus non solum 
armcnorum, sed ct catholicorum Romanorum. Quem benr norunt 
quidarn etiam num supcrstitcs. Praefatus Eppus fuil, qui primus 
hic in Trausylvania armcnos in unionem reduxit. 

1) Schematismus venerabilis cleri dioeccsis Transsilvanicnsis 
1844 Claudiopoli pag. XXI X : Andreas lllyes nominatus Episcopus 
T ranssilv. 19 J an. 1696 Diocccsim ingressus ad eastelium Ail'incz 
introduetus .. vcrum a. 1697 per illius temporis R. Gubcrnium 
migrare jussus est littcris. . . Kegyelmedet exoflicio nostro ct 
commissione Dominorum statuum cl Ordinum - szcrc·lcttel kövct
vén kérjük ez Hazánkból kimenni ne ncheztcljcn. 

íl) Hist. Domus seu Conventus Szamosújváricnsis: Oxcndium 
missionarium sibi episcopum consccrari crogavcrc ... Pontifex vo
tis eorum lubens annuit, qui posteaquam Leopoli Eppus consccra-
tus est ...... P lura oraloria crcxil. Ecclesias calholleo ritu con-
sccravit, inter quas pracelpua numeratur nostra Ecclcsia 1\likházicnsis. 

31 Csíkrákosi parochial1s jcgrzükönyv (kézirat J: Anno 17 1 o 
dic 19 Octobris Kisassznnrmcg-rcbcli 3 harangol sz .. ·ntdt méltúságo~ 
Örmény püspök Oxcndius uram \) nagyság-a. Az nagrobb harangot 
szentelte Kisasszony tiszh:ktjérc, a középsöt sz. Jakab tiszt~o.·lctjére, 
az harmadikot a legkisebbet, a mcly most az templom hij;iu \'an, 
- Sanctúsra való Sz. Júzseftisztcletjérc, mcly is noha moo;l az temp
lom híján van, mindazáltal az mádéfalvi puszta kápoln.ijé, mclrct 
néhai Szcntes András felesége vcll volt. 

•) Nilles jézustársaságbeli alya a magyarhoni kdcti egyház 
viszonyait tárgyazó, nagy gonddal szcrkesztctt munkájában em lítést 
tesz a felső magyarhoni tábori missioról (missio castrensis) szóló 
ft.iggclékben arról, hogy c missio évkönyvei szcrinl 1699 úrnapján 
az örrr:ények püspöke, ki több mérföldnyi távolból jött a missio 
székhelyére, 3 pap scgédlclc mcllctl vezette a körmenelet és vitte 
a körmenetben a legméltóságosabb Oltáriszentséget. 

(Symbolae, volumen 11 p. 1052: Anno 1699 Proccs~io thco
phorica ab anno 1 542 non visa hoc anno institui cocpto . . solcm
niter ad disposita dcb1to ornalu altaria deducta est. .. ln ca pri
mum Jllmus et Rmus D. Armcnorum Episcopus a compluribus mil
liaribus huc advena adslitibus tribus prcsbitcris inter colluccntia co
piosa luminaria vcncrabilc Sacramentum dctulit pietatem catholicam 
demirantibus et dc:pracdicantibus ipsis acatholicis. - Bécsi császári 
könyvtár 11968 sz. kézirata.) 

' 
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Killünhen az, hog_1 wil\ tckint éh·l' IJcfoly:í-.n 1olt uc•m
csak ih· éi előtt. ki tű nek ILt.nll h i 1 P les felje~yzé t·k hol, me l n·k 
~gye · .. nagy foJ~tnss;igli nlt•gbinisnhól zóln;lk. Ka pi c::Úwr 
J ézusta rsa~:ígbeh atya , mim az errlél~·i nlis-.iok funöiH· Ko
lor. \'á rt t 17 0 l m:írc;~,ius J 1-én l;ell é., Kolonir·" biuornnkhnz 
(16U5-l7~7 esz t~r~111n_i érsek) trt t ft'lterjeszH~sciH'II e111 líti. 
hogy n. r:íb1zott ol:dt- IIIII O-ilg-.)'llbt•n t:í rgyalt :11. J<:nlcl,rht· ll le
telepedett P~D· csiilt örllléuycl; pilspökével. ki az ol;ilt lll'ch•
bcll teljes Jártas ággal ltin·fl n azt :ti lítia. hogy n .\ tl;ana
si us piispök ;íltal kiadott kön.n bcu töuh tévdyt talált mill(l 
a hit, miud az uuió cllcu 11 • 

110 :~-ban Rabutin t:íllllrnol< me!!ért1·én a st.ckelrek J:i. 
zadá ;í t az örméu~· pilspököt ki\ leli ki ~lik<':. ~lih;íh 1\'al. 
hogy a z ékel yeket c cudP~ÍI ·el, le. .\zon ba 11 mi u d ket tut 
fl crnutu nc,·ü szá ·z fallihau l' lfog_p, k. Erdél.' bul Hál;oczihoz 
viszik; l\ l ikes l\lilHíly kut·uczt•z;í Ir· z; az örn.éu,r pilsrököt 
is kéuysz,·ritc Rá knczi, hogy :í lljo11 Iniségére ; ch: n li ''cl erre 
r:íbirn i ne111 tudta, sol\~i~ fng ly1H tar1:i és csak azu tán bo
cslit~i cl. 2 ) 

Oxendius mnnk;issága tnindeu irányban igénybe ,·olt 
vél' C. H ogy ;l. m ü vel t sé~c·t. :-.;.o rga Imat, az erkill c ö, h i téletet 
ön1i l;ii;.t tr·"jf'<;l.Sl.f' t:ír'>nlarnl\1\t al:tpitott. nwl~·t>lowk alap· 

•) S) mbolae, volumen l. pa~ 263 Relatio ac \"Olum G.Jbricli-. 
Kapi S. J. Supcliori.;; mi-;s1onum dacic..•rum. Sum hic locutus t'l 
ip~t· cum Domino Rt·vt•r~o.ndis-.imo armcnorum unitorum in J >acia 
cpiscopo mult~ satis dc _toto hoc ntgotio vaJachico: qui linguac 
valachreae pt·ntus bt•nt', a1l rt•bt·Jtos a sc crrorcs piures d contra 
li_clcm c_l unio•~ ~:m in libro alphabdico, quem D. Episcopus 1\tlmna
SIUS <.'dl curavJt. 

~) l\ l iklósvárszéki nagyajtai Csc.·t•i Mihály llis toriája 326 327 
Generat Rabutin n1cgértvén a székd)·ck rebcllioját, a7. ormén1· 
puspökot l\!Jkc5 ::\lihálylyal, ki háromszéki fokapitán), dc akkor Sz~
b_cn?cn vala, kikiild1. hogy menjcnck ki a - zékdységrc és csendc
Silsek meg a rcbclhot. J~grnchány némeL kiséré vala okt·t. :\!ikor 
közel Brassóhoz érkcztt·•wk vala, a három~zéki kuruczok !fermán 
ncvíi száo;z falúban lé\·én, h1rekkcl esék ~!ikes jÖ\'Ctclc, sok száran 
eleiben lllenének ; a nénwtck béké\'d t•lszaladának Bras~oban, ;\h
kcs 1\'lihálr beteges k\·én, t·lfog<~ték .1z orménr píispokkd t'"l"lllt 
. . . . . hrdél}bol k11'1szik Rákoczihoz, ott csakhamar klll ~zczá 
~ön. : .... :\~ ~rmér~r. piispokol ~s elég-gé kénr.szcrg<.·~~ Rákoc~i. hogy 
elZ o huscgerc aiiJon, dc ra nem ' ehet c; soka•g rabo::;kodtatá 
utoljára elbocsátá, Bécsben fclmcnc, onnan Erdélybe v•ssza. ' 
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szabályait ő marra l\észítette. Igy alapitotta meg l 700 au
gusztus l -én Szamosújvártt a timár vagy-is Istenilok szent 
anyja mennybemenetcléről nevezett tá.rsulatot. Arról, hogy e 
jelentékeny tá• solatot nn.~ynevü püspökünk alapította, nem
csak a tim1\rtársulat birtokában lcvö alapitási oklevél, 1) mely· 
ben világosan van t>mlítés téve arr,<J, hogy a püspök bizo
nyos esetekben t eljes intézkedési joggal bir - hanem azon 
okmány is tanuskodik, melylyel a nevezett társulat tágabb 
muködési körrel dr. Stephanovics (ltoskn.) István püspöld 
helyettes, stanislaui prepost és az erdélyi örmény egyházak 
apostoli vi sitátora által 1729 szept. 6-án újra szerveztetik. E 
társulat alapszabályai szerint (kötelességek VI. pont.) a ta
gok kötelessége : hogy Oxendius puspökért, -- ki a társu lat 
alapítója \'Ol t, k i í:izamosújvár városát felépítette és népe 
lelki jólétéról gondoskodott - évenként két szentmisét szol
gáltassanak." 2) 

A szamosújvá ri timártársulat eme kegyeletes megeml é
kezésének sok éven át eleget is tett. . .. Kivánatos, hogy e 
tá rsulat, mely annyi jót mívelt, szerezzen az alapszabály 
ezen pontj1inak érvényt és rojja le ezutáu is kegyeletc adó
jiít jó ltevő apítója iránt. 

(A befejező közlernény jövó számunkban.) 

BÁRÁNY LuKÁcs. 

') lf'mlllwqnfl~l' ÚflPliiJ(IIIII(qnL/!llnu)J • ••• uwitfui/11110 If( l(tdlmliiiiQ, •.• , 
tftmll{tllllllf {Int @j11~1 qn1111 Ifilill Q /11110 tflt~lllllf/11 J~llln. /11 uufl/lullll{/11111/11 lll fl, O qu/, '11~11/1· 
lill I(JII)III{IlJ'/IQ 1/lllflliJIIll{fllll ftll(/lllf(llll{nll •/1(111111/lllnj f.·t 11111• tf'fl(llll((_/11111,, 1/(lf/ //11 /1 

111N11 n11 ?•(ltu'llll/1/t{tu'IJ/IIIJ 11/lfJIIIt(tiiU 1{11111/11111 t{ l. IJ/11 /1 t t/Jn/tuiiiiii(IIJ. Bunf/1 11/1 (ttl'lll(llf· 
·u111@fmi1J fb11t,/li'IJ 1700 ()qntllmlll/' l. A timártársulat müködési körének 
s alapszabályainak könyve, melyet nagyságos és nagytiszteletű dr. 
Verzereskul Oxendius aladi püspök és a miénkeknek, kik Erdély-
ben telepedtek meg, apostoli vicariusa - szer~esz:ett.. . . 

t) A szamosújvári timár-társulat alapszabalya• 6-1k pontJaban 
ez áll : l!ú7!"1JIIIII(IIltn/IL tn(l. Oqll /.'lllnfwu ltll(/1111(111/(flll/iiJ inqnt'lt ~lllti'IIJ(I, n{I'IJn(l IUJII 

t1qp111Jflnt@útu"IJ wmu/P"IJ lltllilliu"IJ/Jl'/' 1;1//ICI. m IIIJII PilliLliifi/tu l/illtlw'IJ nl dnflntlf'fJ· 
flllhl ;nqfllnft IIIIJ/,ff/1'/1 11/llltrlbilln /,q/1(/,. 11(/JIIIIIJ'IIIIIIfl."IJ ln/11(1/J fl(l{(nL ll{l~~UIW(Ituq/1: :-

Nagytiszte(et(j Oxendius püsp?kért, ki e ,társula.t~ak. els~ kez~eme
nyczöje volt, ki c vár.o~t alap1totta s a _nep l~lk1 Javat elomozdJtotta, 
évenként két szent m1set fognak szolgaltatm. 
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Az álom látó. 
- CÍrmi:ny rege. -

~0 
• "~ ' o lt .egy ember, kin ek fele ég,! és eg.rctlen fia rolt. 

:~ fiu este lefeiUldt s midőn reggel fö l~b1·edt Í"Y szólt a.Jl ·-
Jához: b l 

Anyácsklim álmot l:íttam, de ucrn beszélem cl neked. 
Az anya kérdé: - :\fiért nem ? 

Nem al,arom, s punctum. 
Az anya jól elverte a fiút. 
Ekkor at~já hoz ment ,s ~ így zólt: - Apácskám ál

modtam ''a lam•t, dc nem moudtarn el anyámnak él> neked 
sem moudom el. 

Az apa is jól megverte a fhít. 
. A fi tí feldüzta az orrát s elfutott a háztól. .\lent men

degelt t'gész nap i. egy vándorral találl<Ozva így szólt:' 
l_l> ten áldJOlt meg! Amaz feld t: - Isten ;í ldjon! 
Airnodtam val:tmit, de Sl' ill anyámnak, sen• atyám

~~k nem bcsz~l.tem el, neked cm mondom meg. En·el to· 
' abb mcnt. ' cgrc az Emir·hez é.-t s •"Y szólt hozzá· 

E•_nir :ílmodtam ,·alam it, dc sc anyámnak, se aty;il~nak 
su :L ' '<IIHloruak nem mondtam el, neked sem mondom el ' 

.\.z ~mir elfogatt;t a fiút s bezáratta a t>adhís-kamrába 
A fin valahogy egy kést szen~ett s a padJózatot faraani 

kezdte. o 

l'llind f'uragta, f;tragta míg nz Ernir leányának szobája 
felet t egy lyukat \'ágott ki. A leány épen egy tá l ételt fO
dOtt bé és ki ment. 

A fiú leereszkedott a lyukon, megette az étdt s vis za
mász~tt kamníjába. 

Igy. tett .az elsö, m:isodik, ha.-madik é· negyedik nap, 
s az ,Emu· leany~ el uem képzelhette. ho~_r ki eszi rnc~ éte
l é ~. Egyszer elbtl)t a?. asz tal alá s látjtt, hogy egy ifJIÍ száll 
al~ s ez eszik tá.nyérj ~íbó l. A leány nokimegy és kérdé: -
lü vagy te? 

~z ifjú felelt: - Álmot láttam, mel_vet se anyámnak. 
se apamna.k. se a vándornak, se az Emír nek nem buszéltem 
el. Az Emír a padlás-kamrába zii ratott. Must jóakara-
todtól filgg mindeu, tégy ahogy akarsz. · 
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mény <íllnm mcgnlapítója; T. Tigranes. a médrk király:í1mk, 
Astyagesnek legyö'lllijc i a.z arsacicl!ílt köz U l ki magasló ll. A r
taxcs cs g,,·ás;.:os sorstí fia . A rtaba:t.c : czt>k hősei a nemzeti 
\"Cr -C:t.) klu ·nak. Egy m;ísik sorozat. ruelJt•t. assyn1ak 111.'\'C:t. 
Dulaurier. cmiramisnak hosst.lí uralkocllí~i idüszak1ít öleli 
fel; s a harmadikhall a méd-pcr:t.s:íban, l c~fükéut a perzsa 
legencbíkkal. nevezetescll a Pj uníszb Astyagcs kinílyra vo
natko;.:ól\kal tal;ílko'l\unk, a kit Zohák névr n anuyira dicsöit 
Fireluzinak ah-Na1nch-je. 

A tárgynak minöségéhcz s a rl1ythmus és vcn;mérct 
k illönbözö voltához képest h:írom nernét l<nl ölluöztethetjOk 
meg az 6-örmény népköltészet alkotásainnk is. Homályos ld
fejezésckkel bár , maga Chorenci is megjelöli ezeket a katc
goriakat. Az e~yik, mclyhcz n történeti énekek (J erk \'ib:i
sz<ío;ícz) tartoznak. valóban élt ~zemélyiségck \'iselt dolgait 
magasztalja, termé!'zctcsen alkot:í~>ait is hclcszö\'C a. tényleg 
előfordult események közé. Az epilmi hagyo nHínyok l< épezik 
legsajátabb anyagát czcll énekeknek, melyck hasonlítnak né
mileg a középkori spanyol é. r:·;)I\Czia IO\':tg-romáuczokhvz. 

A mértékcs én C' kek ( bt"l f<lmltrltw" J érk Th uclé;í ez) képezik 
a. második csoportot. Ezell enekeknek kiindnl!i i pontja a 
rhythmikus pró:~.a vo lt, rnelyct későbu vcrssorokba, vngyi1. 
a szótagoknak mcghat:í rozott s;r,<im;í ba osztottak szét, a tizen
egyedik század óta a lkalnHiz<ísba, \'erén a rimet is A 'á
rágán több példcij;ít t;ir·ja elenk az 6-örmény népies énekek 
e két csoportjának. 

A ltarmadi k c~opo rthoz tartozo ak az erkölcsi éncl<ek 
(Jérk P:loicz, Jérkáránk P:ínávork ), 1nclyekhen háttérbe szo
rúl az allegoria . mclyeknek cgyszen1 szerkezetéből ''alamely 
erkölcsi eszme domborodik ki. Uhorenei .Mózes idéz egy le
gendát, mely közszájon forgott bizonyos Dork uevíí egyé
niségröl, a kit VaJarsaeas kiníly a nyugati kernieteir igaz
gatásával bizott meg, s a kit magas termeteért s óri;ísi 
erejeért a perz sa hagyományok ismeretes ll ösével, a nszáz
husz elefánt előtt sem hátráló u Rustemmel hasonlítottak 
öszsze. Hozzáteszi az örmény krónikás, hogy Dork-nal\ egy 
ily erkölcsi énci<Ct szenteltel,, a mcly tuls;ígos áradozlissal 
magasztalta az éi erejét és bá.torság;lt. Nyilvánvaló, hogy 
ellentétbe helyezi az énekek c nernéllek erkölcsi irányzatát 
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Dor!< tulnjdons:ígaina.l. me;,éS jellegével s 1nintrg.' r:í. akar 
mutat.n i arra, h C1~.\ a versforma lwlytelenill uyt•lt nlkalrua
zást i ly et é11 t~í rgyra. 

Térjilnk mo t ma r :í t n z ó-iinuény népit::. költeményck
nek Chorrnei áltál rnCglirzött töredékeirc s az l'g.,·es l to~t·n
dákra. 1nelyeknek ken•tciül szol~~íltak. O ·szcfO zcndöl\ e széL
szort töredékeket, köVl·tni fogjuk azok uak az cscméuyel\rrt>k 
chronologiai rendjét. nwlyekre ,·o uatkoznak. 

- A bnrmadik közlernény a jövó (Qzetfinkben. -
Dr. MOLNÁR ANTAL. 

Verzereskul Oxendius !Auxentius) 
31adi felszentelt örmény kath. pilspök. 

ITI. 

l{)xeudius pn ·pök. ld at. ndvar előtt ked,,elt egyéui
ség vol t, 17 l 2- ben másodszor me nt Béc u e, hogy letelepedett 
honfitársainak adóz:i i és kere ·kedelm1 viszonyait rendruc 
és hogy a 1m\ r majdnem felépUlt Szamosújv:ír számára 
szabl\dalmi l> edvezm én~ eket, 1) némelyek szerint pt·dig azért, 
hogy az örroény pil pökség részére javadalmakat eszkö
zöljöu. ~) .\kármi lett lcgsru is felmenetelének oka, az 
ügy, mclynek eliutézése ''égett tette meg c uagy útat, leg
közclcbbröl érdekelte ös·zes híveit. kik dacz;i ra. annak, hogy 
szétoszuh'!L laktak, még is egy tl•Stillctet, lLZ ügy nevezett 
"Ormén y Kom p:í u i:it u képezték. Et. ek összes ~c: ~1gyei ket 
ma11uk intézték, a.t. évi adót maguk osz tották Lo t'S közös 
pé~zttíru kból fedezték püspöktik clota.tioját is. 

A h i v ck i\")'Ök védelmét föpásztoru l\ ra ui ZI ák, ki t te
kintély, széles ismeretség, alapos tudomány, emberismeret, 

1) /tl•ll/t11 nfl1tlll. /;'/l"(l '1~1111[/ tflt(l {;!tf(u/,'INt t/lllftiJIIIIIJfllttfiJ 
11
1/,,'/! Jllll:/111/1 

,",ruttjll. ~~~~~J llttl/tllfJ ,,,",.,, /tllllfttiYJ 1u1111"' tt"IJII'''''n: 1J/;1Jl J/1 - l i 12. t. ll kor 
Auxcntius píispöktink junius havában Bécsbc mcnt, kolt~égrc adtunk 
készpénzben 200 német foríntot. 

t) »ldök Tanújau 1866. 26 2 sz. 
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önzetlt•tt é · fáradhatatlan buzgalom jellemeztek ... És nem 
rsalatkoztnk hcntu·; tn ert ré z ükre r sakltamar nwgnyerte az 
l 71 3-ben kinerezett crdcl_vi korm:l ll) zó gr Kornis Zsigtnond 
- g-r . tcitt\ tll1· l tv:r n Iülladi pa.raucs nok, UaJtn lgu;íc;. c·. 
u d Y arr kn mara i t aa;i csos ( Gae:>arcae 1·amerac anlicac cum-i lia
rius ). és lit. cnl c l~ i katnami ja.,·ak igazgnój;ínak jó indulattit 

A hí\'Cl értlckébett fáradozó p ü ·pök tmtjd tlem 3 ~v i ~ 
tartozkodort Béc~bc u . nwly idő alatt az illetékes körök figye i
mét llZ Erdélyben lctt:l cpcdett örményekre és az altala ala
pított ' 'áro ra fc lhin1i meg ttem szüut. 

Y;íg_n ·a ,.,i r·t:ík hh·ei vissza.Jöve~e lét, mert a?. eredményt 
biztosnak hitték , isntPrvc erélyét. tckintél.}'ét és brfoly;ísflt. 
Kezeim közt ' 'tl.ll egy ll!n51, mely 171-1:. januar 2. kelettel 
van elhítv11. ; ezt Yt·rzl'rcskul piispökhez intézték ltívl' i, mcly
bett felkérik Wpitszr.nrul<at, hogy minél előbb térjru vi ssza 
övéihez; mert. uetnrsak l;í.tni óhajtj<í.k, hanem IauAcsa és uta
"ításai szcl'iut ali!u·ual• ilgycikhcn ulj;hni; aztán pannszkodualc 
is, hogy habrir edd tg <·gyílttescu fizették meg a:.~ "Örm ény 
Kom prínili"- ra ki rótt adót.- 111os t ~:daka.rjál< őket egym;ístól 
v;ilasztani: a zamosüjváriak-, a görgé uyiel<-, ebesfalviak és 
gyergyóiaktól, s új nd!lt. akarnak djok niui. 1

) 

l) ~fll/111 lift ;.," trfttiiiJ '''111/.11111/tnu r/tllfll/llltt(lllu/t /1 /4 r/It)/ lt/)7('J Jllt'llf/llltt/t l'. 

1/1/111/IIIIJt/IÚfl nl ~lllf/11//IJJirJI mfiiiii('II/11/IIIIJ /11 (11/fJ/1111/Ilfp '!111f1/Jifii11J tf"/111 fil lllllllltiiJftf 

'{11111/llll ·t'''''l d 11 Jtii/JIIfii/IHI l !tnll 1111t(lll ttltl/)1/1:1 11 11 JI fill JIU It ml 11luttll/,.lllll, 11ttflll." 

·Jrlll(fll/nt. f(lllff' t)·nttt/J'IIIf/11 . tf'jillft tlllf[llf'f~IIIÜIII(/.11 l{/1111j/llp. fl/l Uflflllt/4/lllt. tlltf't.'ll/tll 
ul."ll''''"~..~/uiiJIII/111 nl lJ fil JiUlJ/lit 111 JUli( /If /lll 11/llllllft/tü tl'mn puilJ ;llllllflt~tllltut /lll,• /11 

/1!1/., ltmtf fl l. 111 d l. ;mllll""'""'l l.. fl/, 11/lllfl'fl· fl l. 11111/1,· flllill/,f""· 1/fll J ;/nl'/t 
l. pltfl/ill ll( '1/fllilml'llf'fl ,,,,.,", lfnt (1'1/tflt/ilt lfltttflll.fllflfl r/' l. . {ti/, 1(111 p/f/ilttf/1, fl l. /1111111.:· 
</1/lt[nt/!J/1. Íl'l, IJitl(l/t;u{•//1 lll tflJ(I 1/fiiiiJ lllfll{/tfl f(llll(/l}t •Íf//,[111. 'lilii J tf'//llft /ll'llllfl/111/1 
>(II{IJHILitl•/ml n/1 ftmt/ltlllll 'IIIIIJ f'lll'il/1 /1J1; flf.'f lflllll, 11(1 111/,li/tnill[>. f//, /t'il; (1'11'11/1 

11i1P "t/tit:t11/t'l'f'. Doctor Oxcndtus lelkiatyánknak 16 t4 január 2. 

Ohajtunk és igen vágyunk látni, várjuk hazajövctelcdct, hogy viszon
lásd az Erdélyben Szamosújvártt, Gorgényben, Ebesfalván és Gycr
fD'Óban lakó és bajokkal küzdJ népedet . ... Mi mindnyáj;tn ugy 
tudjuk, hogy szcnt atyao;ágod mindnrájunkért fárad, jár és járt a csá
szárnál mindcnncmlí ügycinket clintét.ni, vagy már el is intézteltek 
mind adó mind t•gyéb ügy eink. Dc most az ország főemberei 
minkcl clválasztan;tk a szamosújváriaktól és pedig a gör:::ényickct, 
cbc-;falviakal, ~ycrgyóiakal és ránk adót vetnek. Azért kérjük SzC'nt
atya-;ágodat, ho~y ha k·hct minél előbb térj vissza, hogy lássuk 
mihcz kell magunkal tartani. 

- 139-

Azouban ltiütau vil rt:í k övéi, mert Tiécshöl többé vis za 
neul jött. , ~em adh atott reh;í t sz:í mot li' lj :í nísa c· redmé
nyéröl .. . E a v;i rosba, mclyur k alapít6ja ''nit , még por
részeit sem hozhattá k le, mli' rt Bécsheu - Plhal:ílozáo;a he
lyén ~ temették Pl áldott Prnlélui pll pökiluket .. Köszöuettel 
tartoz u uk polgá r tll('Stcrnuk-. Piaesi ut:ír O:h·idual\, me rt az ö 
kezdeményezése fol.' tn n s1ert'ztc meg . 'zamo IIJ''n r d ros 
áldozatké z közöusége e nag~· cmbPrOnk arrzképét. 

A szamo újvári ör m. kath. cgyh:ízki'lz-,é!r levéltárában 
megvan másolatban végrendeletc ; rz lth·cn ,·is tatlikrözi lel
killetét. ebböl Jác ·zik az i ~. hog, mily nagy zeretettel 
viseltetett hivei inint és a gondo!\1\:íg, mclyh·cl ö,·éi jövő
jét biztosítani ldv:í nta. A végrr urle!ct Béc:-ben l i 15 márrzins 
4-én kelt. Vagyon á ról a lcga prlil.J;J részlett•kig rendeikNdk 
Úgy in tézl;cdett, ho~y görgén_yi ltirtoka és malma ada ·sék 
el és abból az összegből mi he fo~ jönni, nlincll•n egyes ör
méuy papnak l 00-100 l'uritn ot lta gyomn u,,·o:.~ott. Az egye;; 
hagyomáuyok kielégíté. e uttiu fl'ttllHt.rndttisszegct, négy egyenlő 
részre oszt.,.a, életben \'Olt btv:ícm tivéréncl< és uéhni három 
testvére: László, Kristóf és Tódor ;\ rv:íi nak hagyta V égre n 
deletében felkéri híreit, hogy ar.ol\l összegeke!, mcl_,·ela·t ér
dekeik előmozdítá a ''égett :3 évi bécsi tartozkorlá a alatt 
eg_vesektöl fel vett. egyenl ítsék ki. s ezen ös zeg ck kie!!yen
litésére aciakozzék miudenki S;lj:ít. vagyona arányriban ... A 
nemes viszouyr61, mely a gouclo-. föp:í sztur és az öt határta
lanúl t.i ztelö hivei\ kö;.ött. létf';.wr t. tanul>kodik az a. körn!
mény is. hogy ez<: n ös zegck un!!.robb ré ·zl' a t.eretett p Ils
pök éltében már 171-1:-b<' n ki volt egyenlíb·c (L 'znmos
újv:í r közön égének l i l 4 -ről 'ezl'tcr t 1\rmén~ .iel!.rzökönp·ét.) 

Pn ·pöki n tódul ugy!\UC ak \"é!!renclt>lctében Steph;\uovic' 
Istvánt 1) aj<ínlja hh·einek: n r st en <'lótt ajánlom - mondja -
hogy mindnyájau egybegyüh·e, kérjét<·k :l . zl'n t-t<írsulatot 
(Congregatio de propaganda fide), hogy nel\ tek pO ·pök ül s 
vikári usúl t isztelPndö Stephanod c [ tvli n urat szentelje föl. 
Ezt i s m~ritek, nemzetségét és em berségét is, úgy hogy, ha 
meg lesztek fosztva ti zte lenelő lstvrin 1írtól, nem fogtok t:\-

4) Ez később, ( 1729-bcn) mint slanislaui prepost és püspöki 
helyettes az erdélyi örmény egyházak apostoli visitatora volt. 
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liiini m:ist , ld jó pá ·ztorotol\ legyen Ua tisztelendő 
Is tván lÍr Ic z ut6dom ... két keresztet hagyonuínyozuk neki, 
egyet, mclyct én vi elek kövnk nélkül és egyet kövekkel 
éldt.ve . ... és két gyíiríí~ " Végre meg:íl dja népét és kije
lenti, hogy ép é·zszcl I ·ten clött, e rős hitte l, biztos remény
nyel és osz1 utc ·zereteLtcl ré$;.dnt maga, részint - gyen
gesége mia.tt, dc az ü z;indéka szerin t - Hu ze ·kul Tódor 
pa p írta ,·égrendeletét, me ly pecsétjé,·el és ·aj á t u c ve a lcíiní
sáva.l van megf'r ösíl\'C. 1) 

Kutatt.am a. z eredeti végrendelet utá n, dc nem talál tam 
meg; annyit nzouban megtudtam, hogy azt n atyafiak 171 8. 
márczius 17-én Budakovics L ;ízá r főpap há,z;í nál. nerezett 
föpap , Minász pap (Thcodorovics), Simeon egyluíz-gondnok , 
Kristóf bir6, l tdn a püspök fh·ére. Tódor (KristóféJ és 
Lukác (L:iszlóé), a piispök unokaöcscsei jelen létében, a püs
pöki hagyatéki t:írgyaláskor, a megejtett t'gyczkcdés alá ini 
sa alkalm;íval átadták.~) Azt azonban , hogy azutiÍ.n az hová 
lett, nem lehet tudni. 

liatál a elüzményei- és kö"lllmén veiről ke ve ·et tud on 1< . 
Az "Ortu ct progressus '' ariarum in Dacill gl•ntium" írója 

11 A végrendelet igy k<•zdödik: '>In m,minc Patris ct Filii ct 
Spirítus Sancti, Amen. Ego Oxendius Verzcrcskul Doctor ct Epis
copus Aladicn-:is d ad nostrarn nationcm, quae csl in provincia T ran
sylvaniae Sanelissimi Papac vicarius 11ost conCessionem rt Sacro
sanctis Corporis ct Sanguinis communionem . . . gratia Dei existcns 
liber \'Oluntalis mcac et ~t·nsuum mcorum poten~ din·ctor rerum 
mearum a me rclictarum, o;ano conc:ilio ct plcna voluntatc immu
tabile testan1l'ntum relinquo ct firmc "tatuo talilt'r ut st·quitur. -
Vicnnae, J 71 5, 4 martii. 

~) 17 J 5 márczius 17. Az t'gyezkedés itt tort ·nl Sz,tnH>sújvárlt 
tisztelendő Lázár főpap házánál. Eljött Oxcndius piispökünk 
(doctor) fivére a L ukács fia, unokaiicscsévcl Tódorral (Kristóf fiáva l), 
l .ukácscsal (László fiá val) s vcjiikh•l Thumán l\Iit kóval: az alább 
irt tanúk jelenlétében .... ilr formán egyeztünk meg a píispok embe
reivel: én Kristóf biró 1 2 tanácsosommal és a kiilső kompánia i ör
mények is együttesen, hogy mától fogva egpnáo;tól semmit scm 
követelhehink ~t·m a piispok tt'stvérc- és embereitől, scm a 
püspök családja a szamosújvá ri omaénycktfíl vagy :1 klil.;(í kompá
niától, a végn·ndcletct is átadták és !<:tettük. Hudakovics Lázár, 
Minász (pap), Kristóf biró 12 lanácsosomrnal, Islván tLukácsé), 
Tódor (Kristóf fia), Lukács a pöspök unokaöcscse (László fia). 
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csak annyit em lit, hogy Bécshcu, midcjn hh·cinck szabadalmakat 
szere:t.. a megmérgezés gyantíjában lll<'~hal. 'J Hogy ki é· 
miért mérgezte meg 't l~rre atl.Lt ain l{ hiány;í bau választ nem 
adhatunk. ' tephauovic · ls tvá11. ld t püspöki utódrí nak szP.
melt volt ki. ~><l:iá t érköuyveibeu - a mclyeket uagy szar
galommal vezette - szinLén tesz említé t e 111egmérgezésröl: 
enuck ,·éleméuyc uulr azért i · igeu döutő. :nerL ö Oxendiu uak 
kortár a volt és derék pospökünk viszonyai előtte teljesen 
ismeretcsek voltak. A mondott é,·köny,•ek 1682-17 37-ig 
terjctl ne l\ és a b.;c:;i nagyérdem ü 1uec!Ji tilarista atyák uirto-
1\:l b11n van nak. Ezekb61 tudjuk meg bi:~.onyossággal azt is, 
ho~y dr:t!ra főp~isztorunk halála márc;dus l O-én követk ezett 
be 'L Arról, hogy porré zei hol nyugoszuak, csak egyedül 
Luk;ícsynk ll)i latko:~.ik. midón azt ;íllí~ja. hogy Bécsben a 
lipót,•;í rosi misericorcliánusok templomá ban van eltemetve. 3

) 

Nem régen felkértern volt a bécsi mcchithárista atyákat , 
hogy tutla.kozódjanu.k :t bécsi miseril.:ordianusokná.l Oxendius 

1) Urtus et pwgr. l. 69. Dum popularibuo;, quos ante suavis 
suno Chn-.li jugo subjcccral, libcrtatem procurat conatui suo non 
sim· \'l'neni porrccti -.u-;picinnc. 1mmoritur. 

~) t/'tmfuiiiiJJiflllllf""f'l"'" - .c;,·konyvek 1715. '"tuf.umfmu 11J"lf'l."1l"'l 

{III(IÜJ, f:(llnii/IIIJ 11111111:'1111/11/ll ;IIIJIIQ 1/•fi/IIUil/1/1/UJ'li/IIIJ dilifilll/l 10. t{(Jillfl( lfltlnu111J 
/Ilf/ lit' llfllflilt(f /{llllll(llll)tiÜtltlf/ fl/lr'lt/1!1 . •. {t •lj!(i/IIIIIJ. lll/l /J(J/1 1[/IIJ(u 11/1{111 Jlllll{l• 
!ll. lll/ ,,,,, ,,,",,Jlllilt."J 1/flfl/111/1(/,ltll /t Ifi /l Jllflttl. 'il ;tllllllltl/11/llfiiJ 1[1111(11/lllnt '"{J/ll .,",. 

11111;(/'f""'''"l' /ilt l/liltu,wtJI/"'1' (III''''"IJ).III' w;drl '"IJ'"''"''''"flltll/11: - 171 8. Ver
zcrcskul Uxcndius aladi piispök az erdélyi orményck fönökc rnár
cziu~ 10 l:n halt d : dc nem mérgczési gyanu nélkü!. Bécsben, a hol 
mintt:gy 3 évig tartozko?otl a v~g.cu, ~1ogy a most C?r~lén}'\'árosn?k 
nc\•czctt ujonnan épíalt Szamosuj\'ar varosa szabadsagat megerosilO 
szabadalmal cszkozoljon ki. 

·') Historia Armcnorum p. 72. - tüxcndius1 anno 1715 ... 
non sinc veneni porrccti suspicione irumoritur actatis plus miams scxa.~ 
gcsimo. Dics ct mcnsis obitus ccrto, non const at.. Qu art~ martu 
aut brcvi post cum dcccssissc ex ~~~~~mac voluntat1s tabu.ils, qu~e 
quarta martii cxaratac sunt :~ll1gamus. Scpultus est V1C1Hl~C •.n 
suburbi o Leold i no, in Lcmplo 1· r. S. Joamus dc Deo a l\llscn
cordia nuncupatorum. 

l;tflllll(f/1 - Európa. Ittlitilii llllllli/J /Jlll(l(l unp{ll 1/../>tlillt// '"'"" />p 

t/ IIIJIII{flll /tu ill lUflll rllfl jfl/11111/ lllllill/.(lil iuufilttl . JUIIJ!/ 11il1 1[11111_ffttil1/1!/llll. /J p (JIU(f/1 

111 111" 1,"1111111 1;1 ."1111wJ1111, 111,,1, 'l•tlltilw/Jlt/ut11/mu/' ;mJII/1 '-""" /llflflfll' l. nt ui'lui/Jtt tlill· 

'""'' tl'f.i uiu:'/i;,t m"'"""''"'""l 1, : Kis idő mulva ujra Béc be mcnt 
népe javitt clömozdilani, dc oll. clhalL. J? t:mlé~~ ~z összes .~rdélyi 
örmények előtt igen kedves, cs cmlckukbc k•torulhctctlcnul van 
bevésve. 
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pi\spök írja. felül: Tltnmáj:ín atya szives volt c megbízást 
tel Je í tc ni ; de mint va la z:í bau megjegyzi, a miscricord ianns 
<Ltyák mit cm tuduak arról, hog~ Oxeudius n<Íivk Jeunc elleulCtve; 
a;.ouhan rncgigénck, hogy utana j:iruak m;wl a dologuak és 
kt•<h·czö eredm ény esetében érte íteni fugj ;ik. - Én miud 
ckkot•ig crtesítést 11cm kaptam. 

Oxcnuiu nak Bccsucn 171;) nHirczius 10-én körülbelől 
li O é,·c · koní ban törté n t hal <i Itt gy;íszba. ho rí tottit a x össxcs 
erdélyi örményekct, kik ucun e nemcsak föprisztorulmt, hattem 
mindennemü ügycik vczct.öjét és gyámolítójtít vesztették ... 
Kerestek es t~elll taltilták Illeg utódját, ki hasonltí ·~ rclylyel 
s tekiutélylyel képes lett \'Oiua folytatni az általa megkezdct.t 
üch·ös muukát; s azér t :í rnin maradt hívei bánkodva szo
morkodtak. 

És mi, nem mél tatlan un ok:í.i azon ősöknek, kik n reu
diiletlcn" hírei voltak c szép hazáuak; mi, kik a nagy püs
pök által alapított városban la.kuuk, uemcsak ;íldjuk a derék 
Ox.endius emlékét, hanem hái:H is adunk a Gondviselésnek, 
hogy apáinkat ide - a nemes 1nagyar nemzet kebelébe -
telepitette le! 

,BÁRÁNY LUKÁCS. 

Népének atyja. 
)J (Leist Arthur ut.'in.) 

Íl.mbá.r az örmény nép egyáltalában nem szegény 
jeles férfiakban, ldl< k!llönösen az utolsó évtizedekben hon
fitársaik anyagi helyzetének javítását és felvilágosításlit erély
lyel előmozdítá k, mégis közülök majdnem egyi l< sem tett 
annyit a nemzeti ügyért, egyik scm mutatott fel annyi ál
dozatkészséget, mint a \'Olt ko n tantinápolyi pa.triarkha, 
Krirni án IIáj rig, (az atyus.) E ritka. csupán népének élö 
férfi, nemcsak az clsö, ki felkeltette a mélyen Kis-.\z ·ia szi
vében lakó örménység é,·dek lödését <~ motlcrn Inti turai is 
munka iránt, hanem fúrndhatlantd műkődil< minclcn akadály 
clháritás:iu is, és lll{u· ncldny évtized óta népe jogaiuak 
mcrész védője a török örll<élly ellenében. 

- 143-

B:ímulatosan nagy mnnloíss:í~:í nak köre : mcrt (•)íj zör 
ritka ékes zól;í ·ü httszónok, todhb;í ini és kültó is, ki
nek mtirei az clsö sort61 at. utol ·óig c ak a hazának é~ 
népe jtwának ntnnak r.cutcllc. Aztáll még ,·alócli nép zó
nol\ , ki érek hosszú soní n keresr.tii l d örgő haugou kö\'ctelt 
mindazoktól. kik h;Llalommal s befolyás al birnak lelkiis
rncretcs éget, iga.zságoss:ígnt és test,·éri cs védellllt't a kü:r.
nép sz:ím:íra. Daczára a sok Pllt•ukedés és vesr.rcl clPmnek. 
miket ki;íllott, mégis miudig hü marant iigyéhcz, n1e1t ir:ra:r.
soig és :neggyőzödés voltak rczércsillagai. 

Krí mi ;íu Örményor :r.1g zh·eben szillctett Álur-uau , a 
Y:íu-ló mellett. l '2-l-ben. ltt töltötte el ·ö gyermekén•it i ·. 
az ottani klastrom-i kolában uye rte el ·ö ne,·eltetését, mi re 
Koustantimípolyl>a ment, hogy egy ottani tanodában isme
retcit kíbÖ\'ítse. 

1\liuUí n sziik a.n~ agi körnlméuyei miatt ö sem mchctett 
-- úgy mint sok mt\s örméuy- Európríba, hogy ott tudo
llláuyos képzettségét tökéldcsit c, s azoukiviil még a, hOII\' <ig.\' 
is kínoz ta. t~zún 1smút viss~atért ÖnnéuyországiM, at.ou 
sz<íudékkal. hogy ott teljcsen uépe ügyének szeutelje magá t. 

Fh·ére rá beszélésére megn ö ·ült, s házassága nemso
kára egy l c;~uyká val áldatott meg. Szelleme és kedélye azon
ban nem Yoltak úgy alkotva, hogy azok a sznk családi 
körben nyugalmat és megelégedést találtak volna; aztán a. 
goudolat is: "Munkálj honfitársaid jav<íért« miudiukább gyö
keret vert lelkében. 

Űzetve a v;igytól az örmény 1mHt nag_vszerü rúmjaít 
liíthatui, ez idübcu meglátogatta az Ararát vidéliet, az ör· 
méuy crükifeslé · hajdani szíuhelyét, és e számtalau, nem
zett' előtt oly sze nt - még a mül t. idökböl maradt - em
lékje! látása. miut a kiroilydros Ani s számo más dros, 
palota. és templom romjai fölébreszték költöi lelkesült.ségét. 
s ml·gterl.!mté ritka szép ·egű könyvét, a "IIenl\'iníg Anírá
tiáu "-t, vagyis az " Arar:íti lliruök"-et, egy ver:.gyűjteményt, 
mclybcu a múlt irlök eltünt dics\Jségét énekli meg. A könyv 
l8ó0-bcn jelent meg Konst;wtiu<ipulyban, s nemsold ra tou
bel< figyei mét [\ fil\Utl , lt•lkcs költő re ir;\ nyozta, ki lanto:;
clcgikus dalaiban félreismerhetlen tehetségnek mutatta magt\t. 


