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E thnográfi ai egység alatt értjük egy népfaj közös szokásainak és 
erkölcseinek, erényeinek és hibáinak, azaz speczift us nemzeti jellem
von ásainak egyházi, politikai és társadalmi téren - bizonyos geográ
fiai határok közö tt - főképpen pedig közös nyelvi alapon való indi
viduális kifejlőd ését. 

Azonban e kifejl ődés különleges iránya, egy és ugyanazon nem
zet kebelében egyes vidékenként is létrej öhet és bizonyos országré
szekre szol"itkozva, ha egyébben nem, de legalább tájszólások, népvi
seletek és helyi népszokások alakj ában dom borodik ki . 

A nagy magyar nem zet a maga egészében ·igaz, hogy egy telje
sen kidomborodott néprajzi egységet képvisel; de mindazonáltal a sa
ját kebelében szükebb ethnográfiai széttagol tsággal is bir, pl. a szé
kelység, jászság, kunság, palóczság s tb . sajátságos és az i ll e tő or
szágrész határai között élő , de b izonyes rr. értékben külön egyéniség
gel biró magya r népcsoportok alakjában, melyek talán a his tóriai fej
lődés és a hagyományok alapján az őket egymástól megkülönböztető 

jell eget mai napig is fentartották. 
Már most, ha azt kérdjük, hogy mit értsünk a magyar-ö rmények 

ethnografi ai egysége alatt ? erre nagyon könnyen megfelelhetünk, mert 
ez alatt senkinek se m lehet egyebet értenie, mi nt az összes hazai ör
ménységnek, mint bevándorolt népfajnak a magyar társadalom kere
tében a székelység vagy a kunság mintájá~a , de ezeknél különlege
sebb örmény nemzeti alapon való faj i kidomborodását . 

Az örmények magyar hazafisága felme nt engem a védekezés 
alól, ha valaki netán a fejl esztendő örm ény ethn ográfiai egység fen
tartásában vala mi nemzetiségi fészkelőd és- félét vélne fe lfedez ni: hi
szen a magyar-örménység saját külön néprajzi egységének még oly 

' örmény jellegü kidomborítása mellett is mindenkor meg fog maradni 
a magyar nemzet leghivebb ba rátjának s a magyar haza leghálásabb 
fi ának. - Hi szen mi orm ények magyarok vagyunk szivvel és lélek
kel s Isten kegyelméb.Ől azok is akarunk ö rö l~kön-örökké maradni, de 
éppen olyan rajongó kegyelettel csüngünk egyuttal ősi szokásaikon 
és igy el ső sorban örmény egyházunk ritusán hogy széles e hazá-

. ··' 
, ban mindenki is csak tiszteletrem éltó és szép törekvésnek tekin t-
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ha egy hagyományos magyar érzelméről ismert és becsült 
népfaj az 6 ethnográfiai egyéniségét kifejlesztendő: az anyanem

bizalommal és reményekkel telten támogatásért fordul. Miként 
aitJához rajongó szeretettel feltekintő gyermek a millenium küszö-

ugy tekint fel a magyar-örménység a lova.gias nagy magyar 
melynek szerető anyai karjaiban más ajku magyar test
egyenlő meleg ápolásban részesültünk mindenkor. 

ámbár - nem panaszként ernlitern fel - hogy az elkényez
W'Iilierrnelrek által élvezni szokott előnyökre soha sem lehetett hi-
~~lrtü.nk: mindazonáltal erősen reméljük, hogy az örmény püs

visszaállitására irányuló ujabbi, de annyiszor eredménytelenül 
törekvéseink, végre a magyar nemzetnél meghallgatá ra 

És akkor mint egy hálariadal fogna felcsendülni a 
Hunkárisztán l" 1) husz ezer örmény ajakról. 

I. 
örmény ethnografiai egység mindig megvolt és maigian 

az erdélyrészi örmények között bocsánczi 2) Verzár Auxen
pUspök halálával a XVIII. század elején már központJát 

~a;ocu.lai:J arrnénizmus hovatovább mind halványabb és szinte
öltött, mig most végre az örmény közszellem feléb re· 
elérkezvén : valahára fel kell szavunkat emelnünk a ha· 

.U<Jun:•uY néprajzi individuálitásunknak bár romjaiban való 

szépitenők a dolgot, mert örmény ethnografiai egyse
ma már egy mentő egyesületet kellene alapitanunk, 
megmenthető, a jövőre nézve megtartassék. 

egy bármily szerény igényü magyar-örmény irodalmi 
(pl. egy "Lukácsi-társulat'') mindenesetre hathatósabban 

lehetne ethnográfiai egységünk hanyatlását is 
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des gyül€seken, de főképpen a Szent-Gergely napJan, mint általános 
örmény nemzeti ünnepen egybehívandó közgyülésen az örmény elő

kelő3ég, intelligenczia és érdeklődő polgárság egy par excellence ör
mény érintkezési pontot nyerne, melyből l<özéletünkre, de legfőkép
pen elhanyagolt ethnografiai együvé tartozásunk szempontjából a leg
szebb reményekkel kecsegtethetnök magunkat. 

Egy ilyen, a közel jövőben alakítandó s az egész magyar-ör
ménység pártelásá t kiérdemelő s az örmény történelmet, nyelvészetet, 
irodalmat, ethnografiát s az ezen tudományágakhoz tartozó segédtu
dományokat magyar nyelven müvelő irodaimi központ alapitása elől 
sokáig kitérní ugy sem fog lehetni, ha csak telj esen a lemondás te
rére nem akarunk lépni már is pusztulásnak indult örmény néprajzi 
attribtitumaink megóvásának, iiletve visszaszerzésének égető kérdései
vel szemben. 

Ethnografini egységűnk visszafejlődésének mindenesetre egyik 
legfőbb és tagadhntlanul legfontosabb oka az örmény nyelvnek, mint 
anyanyelvnek fok ozatos térvesz tése. 

Ismeretes dolog, hogy a XIII. szazad közepe táján Örményor
szágból kivándorolt és majdnem 4 1/ 2 századon át különböző orszá
gokban hazát kereső őseink 1672·ben L Apaffy Mihály alatt végre Er
délyben letelepülhettek. 3) De itt Erdélyben viszont az oláh áradat kö
zepette míntegy kis népszigetként kiemelkedő sznmosujvári, erzsébet
városi s a már elszékelyesedett csík-gyergyói örménység hamar felis
mervén helyzetét, már ideje korán a magyarsághoz csatlakozván : ön 
ként elmagyarosodott, nehogy az erőszakos románizálás áltaia már 
Moldrwában gyülöletessé vált nRgyobb veszélyének essék uj hazájá
ban is áldozatul. Pedig a Moldovúból bevándorolt őseink örmény anya
nyelvükön kivül az oláh nyelv i::; meretét és igy az oláhsághoz köze
lebb álló orthodox örmény-keleti vallás gyakorlatát is magukkal hoz
ták és csak nagy későre és felette nehezen; csupán fl második gene
ráezióban tudták a magyar nyelvet némileg elsajátítani. 

irodalmi központból, melynek a minden örmény csa- Sőt, a kÍk örmény anyanyelvük mellett csak később tanultak 
ó ldvatalos közli1nye maga az "Armenin" lenne s mely· meg magyarul maigian is egy sajátságos, de bizonyos rendszerűség

országos nevü emberünket megnyerhetnök, mondom, gel kifejlődött örményes kiejtést őriztek meg és ugynevezett önnényes 
szellemi központból kellene minden ránk nézve üd· magyarsággal beszélnek, mely eredeti dialektus ma már hova-tovább 

ia. kivesző-félben lévén: nyelvészcink részéről az eddiginél több figy..:-
tartandó és felolvasásokkal egybekapcsolt ren· lemben is részesülh etne. 



ii~"b~~Ultö2:6tt örmények a XVIII. százád elején még keve
itlíittfY'· 'ní$8YarUI, azt egy ismert eset is tanusitja, a m~kor . az 
L-'Hl'IU.~~- . lO.-én hatvan éves korában Bécsben elhalt Verzar ahas 

Qxendius örmény püspök utódává Mária Teré~ia ál t~~ ki?e· 
főesperes ellen, sajnos, hogy epen ormeny 

alaptalan vádak megvizsgálására Gyulafehérvárról Szamos-

~~i'.t.delteg~ítlll:JOk küldettek. 
llfUt.QY ~zonyok közt azonban hire futamodott, hogy a 
g~3~1~:01t a latin rítust reájuk akarják erőszakolni s az 

megejtendő vizsgálatra megjelent kiküldötteknek: 
T ... . -.... ••. saecula saeculorum!" (nem kell nekünk saecula 

kláltással állották utjokat. - Tehát még ezelőtt alig 
ssázaddal is őseink oláhul jobban tudtak, mint ma

és intelligens elemek nélkül, akkor még szüköl-
szorgalmas kereskedő népet bizonyára, mint leendő 

örömest ölelte volna magához. 
hogy nem a nyelvben hozzájuk közelebb álló 

csatlakoztak : nemcsak a rokon
való áttérésűkben találja meg 

tak, hogy visszaármémzálásuk 
t}l!tt~t-Y.en szenvedne hajótörést; de az örm. 
~~t}$j~zaLfejlődését meggátolni igen is már csak 

is közöttünk nemcsak az ér
tirgyát is kellene képeznie. 

IMI.Y'~"''"""""a~ és igy az örmény nyelvnek, mint 
fokozatos felcserélése, továbbá egy 

századon keresztül való nélkülözése, 
UtJ~KntaK nemcsak az erdélyi részekben, de 

felé irányult szétszoródása : mind meg 
mint a melyek a négy erdély· 

Erzsébetváros. Gy.-Szt-Miklós és 
Jmn!tltö2;áslát és örmény jellegének meg-

.mnnte't~ okokból kifolyólag az örmény 
~n~~fíl~~· teljes elmagyarcsodása állott be ; 

~uuvA. és a nehéz megélhetés apró 
nagyobbára maigian is kereske-

M I!ifiti saecula saeculorum« nak »hávidjánész 
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delemmel foglalkozó örménységgel saját faji jellegük észrevétlenül nö
vekvő rohamos hanyatlását. - Az örmény püspökség betöltésére 
irányult és an~yiszor megkiséreit törekvések meddősége, az ezen al
kalmakból egyes előkelő családaink között nem ritkán keletkezett ver
sengés, féltékenység és végre vezéregyéniség hiánya, illetve az ezen 
szerepre hivatottak viszzavonulása, elszármazása és igy az örmény 
közügyek és kérdések iránti közönyössége: okvetlen egy ma mar 
szemmel látható, de főkép néprajzilag legsajnosabb visszaesést idé
zett elő. 

II. 

Valaki azt kérdhetné: de hát hogyan kellene és lehetne hatni 
felébresztőleg itt nálunk az örmény köz-s~el1emre ? · 

Röviden felelni e kérdésre nem oly könnyü , mert közéletünkben 
számtalan sok a tér és az alkalom, hol és mikor az örmény irányzat 
csak hasznunkra válhatnék. 

Igy pl. első sorban is a család, továbbá a társadalom a vallás 
' ' kegyelet, nevelésügy, az irodalom és közügyek utján , hol az örmény 

szellem ápolását mindannyiunk közös ethnográfiai egyéniségének fej
lesr-tése szempontjából hathatósan fokozhatnók. 

Az örmény családi életben, legrégibb hagyományaink e szent tüz
helyén van először is legszebb és leghivatottabb helye az arrnénizmus 
fentartásának és ápolásának. 

A gyermeknevelés az anya kezében van letéve, ő neki kell tehát 
az első öntudatra ébredő csemetében már eleve az örmény önérzetet 
felébreszteni; mert az utóbbi időben talán éppen az örmény családi 
tüzhely maradt ugyszélván egyetlen izolált melegágya majdnem ösz
szes örmény mivoltunknak. 

Igen, örmény családi tűzhely és benne az örmény hagyományok 
között felnevekedett szüleink és még törzsgyökeresej b örmény nagy
szüleink, kikhez talán tulhajtott modernségében az örmény származá
sával nem sokat törődő gyermek vagy unoka is odaadó tisztelettel és 
hálás szeretettel ragaszkodik . 

Azonban sajnos az öregek lassanként elhalnak és hogy mat'lapság 
már nem is oly ritka azoknak az örmény családoknt=~.k a száma, melyek 
- talán idegen környezetben - hagyományaikkal mindinkább szakítva 
maholnap majdnem minden örmény jellegből ki fognak vetközni. 

Igy pl. az évről-évre gyakoribb vegyes házasságok révén - el
tekintve az önnény városoktól, hol az ellenkező észlelhető -- a nem 
örmény fél többnyire nagyobb befolyással akadályozza meg az örm~ny 



-8-

szokások megtartását és kultiválását, semmint az örmény házas fél 
ama tradiczióknak a megőrzését megkövetelhetné. 

Miből látható, hogy nem elegendő pusztán csak a családi tüz
helyre támaszkodnunk és mégis csak az örmény családok puritán bel
életéb~n található fel az ős forrás, a honnan meritett tapasztalatok a 
külvilágba, a társadalomba is legczélszerübben átültetendők lenn ének; 
- annyival is inkább, mert az örmény társadalom is voltaképpen az 
örmény családok összeségéből áll. 

Mindenekelőtt tehát ugy benn a családban, valamint künn a tár
sadalomban is ne kicsinyeljük se magunk között, se más nem zetisé
güek előtt örmény származásunkat, vagyi3 ne resteljük semmi körü l
mények között se örmény mivoltunkat. 

Örmény tárgyu könyvek, olvasmányok, képek, családi ő s i erek
lyék és régiségek megőrzése és gyermekeinkben az ezen tárgyak iránti 
tisztelet és kegyelet ébrentartása által lépten-nyomon arra hivatkoz
zunk, hogy örmények vagyunk, mert magyar hazafiságunk mellett ör
ményekül élni és maradni a kötelességünk. - Valljuk tehát magun
kat mindenkor nyiltan és önérzettel örményeknek, hiszen talán éppen 
a~ örménynek lehet legkevesebb oka, hogy pirulva go ndolj on vissza 
keletr eredetére és ezzel majdnem egy a bibliai korba visszanyul a több 

t 3000 éves dicsőséges történettel és kimagas·ló littera turával biró 
nemzeti multjára . 

Mert hajdanában Örményország volt azon önálló dinasztiákkal 
bjró királyság, melynek a pogányság áradatában a keresztény vallás 
előharczosaként vivott önévédelmi harczaira, sőt még államiságának a 

században történt szerencsétlen és maigian is tartó erőszakos 

nemhogy restclkedéssel, de a büszkeség egy nemével kel 
mindtn egyes magyar-örménynek is visszaemlékeznie. 
Már ezért is szükséges volna különösen örm ény tá!·gyu történelmi 

,. .r,a;~"ul:umi olvasmányokkal hatni a gyermekek és igy az ifjabb ő r-

nemzedék értelmi és kedélyvilágára, hogy megi smerve őseink 

küzdelmeit, az örmény királyok és hadvezérek dicső hadviselé
örmény tudósok és költők hirneves és világszerte elismert 
alkotásait : büszkén vallhassa magát örménynek · és egyuttal 

az ignoráns elemeket, melyek az álszemérem rongyos 
köpenyével, mintegy szégyenkezve takargatni szeretnék keleti szárnla
zásukat. 

Éppen örmény részről lehet itt-ott hallani azt a megbotránkoztató 
kijetentést, hogy haladni kell a korszellemmel és azért kell szakitani 
az elavult ós~i . örmény szokásokkal is. - Részemről ezt az okosko-
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dást nem fogadhatom el, mert akkor oda jutnánk) hogy örménynek 
lenni egyáltalában egy idejét mul t dolog volna, mert egyenlő volna a 
maradisággal, szüklá tkörrel és az igénytelenséggel, holott én az ör
mény közszellem él eterő s fe lébredésében éppen az örménység tekinté
lyének, szereplésének, elő haladásának látom egyedüli és legfőbb bizto
sítékát. 

Ha az örmény pap a misét a nép előtt érthetetlen latin nyelv 
helyett mi nálunk örményül fogja ezu tán is szolgálni· s a Dominus 
vobiscum h elyett "Chágháuth iun ámjénecziun" ·ot mond) ebben sem 
hátramaradást, sem valami a korszellemet sértő elavult és kiküszöbö
l en dő intézményt nem tudok felfedezni ; ha Szent-Gergely napján évente 
országos örmény ünr~ epet ta rtunk, abban épugy részt vehet az örmény 
származásu mágnás, miniszter vagy generális, valamint az örmény ho
noráczior, kereskedő és iparos osztály, vagyis az egész örm ény elő kelőség, 
intelligenczia és üzletvil ág a nélkül, hogy ezen ős i szokás kirina ro
hamosan haladó század unk kulturális és társadalmi szokásai közül. 

Ha az örmény konyhát ku ltiválj uk és vendégeinket ezentul is 
őseinktő l ránk maradt nemzeti eledeleinkkel kinálj.Uk mea és ha ayer-o . b 

mekeinket magyar hazafi aknak és magyar honleányoknak, de egyut-
tal jó örményekn ek is neveljük, ezáltal azt hiszem, szintén nem sért
jük meg a korszellemet, mint a hogy azon törekvésünk sem ütközik 
akár hazánk, akár a korszellem törvénye ibe, ha ethnográfi ai hanyat
lásunkat megakadályozandó, az örm ény közszellemet minden erőnk 
kel ébren tartani s az örmény püspöki széket betöltve lá tni óhajtjuk 
és ha egyáltalában jobban érvényesülni és minden téren corporative 
fellépni és megjelenni kívánunk. - Egyszóval ha örmények akarunk 
maradni, ebben még nem látok okot arra, hogy már eo ipso reánk 
sütve legyen ugyszálván a bélyeg, miszerint divatj át multa és már 
nerri a "bonton"-hoz tartozik magunkat örménynek nevezni. 

Ha igy van és fiataljaink talán mégis valami álokoskodásból ide
genkednek a "churuth"-szagtól 5), azon is csak ugy lehet segíteni, hogy 
ha megint divatba hozzuk magunk között az örmény nevet éppen azál
tal, miszerint minden téren az ő t megill ető, de talán itt-ott elveszi tett 
pozicziójába megint lassanként visszahelyezzüle 

Hiszen nevetségesen és furcsán is hangzanak az, hogy pl. most 
már ezentul nem il lik, nem szokás vagy pláne restelleni va ló doloo-

. b 

lenne valakin ek magát örménynek tartania. Epen az t a lappangó utó-

5
) Örmény füszer, mely et savanyitéul használnak, s petreselyem - és beszári 

tott savanyú tej keveré kébő l áll; az örmény konyhában különösen a chu1"Uth-os leve!> 
készítésénél nagy szerepet j átszile 
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gondolatot, mely lidércznyomásként nehezedik egyik-másik korlátolt 
gondolkozásu és éppen e miatt keleti származását titkolni szerető és 
törekvő örmény honfitársunkra, azt a téves felfogást már egyszer ideje 
volna gyökeresen kiirtani ; hiszen ez egy abszurdum és egy benn ün
ket mindenesetre nagyon lealázó fattyuhajtása az ál-hiuságnak. 

Ennek a minden alapot nélkülöző önámításnak véget ket! vet
nünk, m:rt a ki örménynek született, annak nem volna szabad szár
mazása miatt éppen önnönmaga előtt szégyenkeznie, holott a magyar 
társadalom, melybe beleolvadtunk és a hol a magyarsággal érzületünkre 
nézve együtt közrernüködünk : sohase kivánta tőlünk, hogy örmény
ségünket megtagadjuk, sőt az örmény vallásosság, becsületesség, taka
rékosság és puritán családi élet, nemkülö.nben az örmény konyha és a 
jó gazdálkodás, mint tiszteletre méltó és közmondásossá vált iirmény 
erények maigian is a magyar közvélemény ~lőtt a legnagyobb elisme
réssel találkoznak, mi11ek csattanós bizonyi ·ékai az örmény-magyar 
házasságok számtalan esetei. 

Az örmény családi életben különben nálunk egy hatalmas és 
ennélfogva semmi esetre sem kicsinylendő tényező a ~i különleges 
nemzeti konyhánk, melynek fenmaradása és fentartása örm ény szem
pontból is egy hóditó fegyver a családi élet központját képező csa
ládanya kezében, mert specziális örmény nemzeti étkeink, sütemé
nyeink és csemegéink készítése, használata és terjesztése révén is az 
örmény szellemet ápoljuk, e~ső sorban persze leghathatósabban az ör
mény gyermekek közt, mert az arménizmust ezáltal min tegy észre
vétlenül beviszszük a gyermekszabába is. 

Igen mert a kis gyermek nálunk kiváltképpen az örmény éte
lekhez füzi első sorban is az őt más nemzetiségűektől megkülönböz
tető faji jellegét. Pl. a vasárnapi "ángádzsábur" -leves, az újévi "dá
láuzi," a kövér csütörtöki "herisza," a n. bőjti "máchoch,« a húsvéti 
"káta," a lakodalmi "hádájégh" stb. örmény alkalmi ételekrő l jut 
~zébe és füződik emlékéhez még a serdültebb kornak is, hogy ilyen 
vagy amolyan különleges nemzeti eledel készítését ezen vagy azon az 
ünnepnapon az örmény hagyomány rendesen megtartani szokta, mely
nek kegyeletes utánzása nemzedékről nemzedékre a szülők után a 
gyermekeket és .ezek után az unokákat kötelezi. 

Ilyen hagyományok mellett a gyermekkor megszokja, az ifjúkor 
megérti, az érettebb kor pedig óhajtja sőt az öreg kor már meg is kö
veteli (az örmény konyhára vonatkozó példából kiindulva) az örm ény 
ethnográfiai egység kidombmodását és a faji különlegesség minden 

téren való megszilárdulását. 
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III. 

De a J{egyelet utján is igen szépen szolgálhatjuk az arméniz
must, ha nevezetesebb embereink emlékét azokhoz méltóan emlékün
nepélyek, szobrok, síremlékek, emléktáblák, utcza- és térelnevezések 
által megörökíteni törekedünk s kiváltképen az örmény városokban 
ezen elvbő l ki ind ulva egyetlen nagy és hires férfiunk nevét se volna 
szabad a megörökí tés egyik vagy másik módozata alól kihagyni illető

leg már a jelen generácziók számára az örmény közszellem ébren
tartása czéljából nagyjaink neveit meg nem örökiteni. 

Hiszen azon kell munkálnunk, hogy ő ::: eink által alapitott örmény 
városainknak és intézményeinknek még jellemzőbb örmény külsőt és ka
raktert kölcsönözzün k már csak a hazai utazók s a külföldi idegen turis
ták és fajrokonaink élénkebb érdeklődésének felkeltése szempontjából is. 

Az örmény társadalom évente mindenütt keayelettel üli mea :::> t:> 

nemzeti apostolának Világosító-Szent-Gergelynek ünnepét, de nem 
ugy, mint a hogy teszem fel mi magyarokúl Szent-István napját; pe
dig mindkét fejedelmi férfl u valláspolitikai és apostoli müködése ké t 
harczias és vitéz nemzetnek a keresztény hitre va ló térítését egyaránt 
diadall al vit te végbe. Űljük tehát meg a magunk körében az eddigi
nél nagyobb érd ekl ődés és részvét mellett orszügos örmény nem zeti 
ünnepként az t a napot, melyet az örm. kath. egyház nemzeti aposto
lunk em lékére Sz t.-Gerge ly rő l elnevezet t. 

Szervezzük egészen más alapon ennek az eddig csupán egyházi 
ünnepnek társadalmi ünneppé való emelését a megünneplés keretébe 
beilleszthető és igy minél diszesebb és hozzánk méltóbb örrné!nyjellegü 
ünnepségek rendezésével. Szerezzük meg - igaz, hogy nagy fárad 
sággal járna - az összes e hazában élő örmény családok megyé:1-
kénti névjegyzékét és lakczimét és éven te Szamosujvárról egy lelkes 
ünnepi meghívó mehetne szét mindannyiunkhoz. 

Hiszen hányan, de hányan élhetnek örmény honfitársaink közül 
- tul a Királyhágón, de még itt Erdélyben is valamely kisebb helység

ben, kik a nnpi gondok és örmény érin tkezési pontok h iá nyában ta
lán még Szent Gergely napjának idej éről sem vehetnek tudomást. 

De sőt Kolozsvártt, hol Szent-Gergely ünnepén a főtéri nagy 
templomban az odavaló apátplébános egy örmény fundáczió alapján 
évente isteni tiszteletet és vecsernyéket tartat, uj abb időben pedig egy 
rendesen Szamosujvárról meghívni szekott örm. pap által a kolozsvári 
tekintélyes számu örménység iránti figyelm ébő l kifolyólag örménytár-

2 



. . h tt szokásba: megtörténik az a mulasztás, hogy 
gy u h1tszonoklatot ozo . . . . · k . 

. . · h' t lna' l hiányosan összeallttoU nevjegyze szennt 
t Ján a plébama1 tva a . . . · . 
a . 'k 1 J·a'n olykor a kolozsvan 500 lelekszamot 1s 

szétküldött meghtvo a ap , . . . 
. .. . é k csak egy töredeke Jelemk meg nemzett apos-

meghalado ormenys gne · , .. . . .. 
h · · .. epe' n Ezért látom tehat szukseget, hogy egy koz-tolának egy az1 unn · . .. , . 

· · 't az értesités lehetőleg romden ormeny csaladhoz, 
pontboi menJen sze " .. 1 .. • h· f ' 

· d , 1 'db<)l házasodott vaay nosu t ormeny azas el illetve mm en mas csa a , b .. . • . , 

· · k'k k d'lyozva is lennenek utmepelm. ez a felh1vas is; h1sz meg a ·1 a a a , . , . 
· t, k · t csendu"lne mea minden örmeny sztveben es a mmtegy memen o en b . , • .. . , 

még oly fásult lelkü és örménységét títkolo ember t.s ontudatr~ eb-

d · h'l d· · a' t rebeane e napon bárhol ís a mmdenek Urahoz. re ven : a aa o 1m b , , . 

Ez az intézkedés hathatósan elősegitené az örmenyseg mmden 
egyes tagjának ethnografiai összetartozását s az együvé tarto zás tudatá-

nak kötelességszerü és nagyhorderejü ápol~s~t. , . . , . 
. A közügyek terén is érdekeink megavasa czelJabol mmdenek-

elótt nagyobb összetartásra volna szükségünk. , , , 
Vegyünk példát a kis számu unitáriusok kö;etésren:elto es egyet

értő sikeres müködéséről; egymás ellen ne partoskodJunk, tartsuk 
fenn a lehetóséaig keleti örmény összeköttetéseinket addig is, mig egy 
szellemi és erk~lcsi központot nyerünk, melynek aztán sokkal köny- . 
nyebb feladata lesz a széthuzó elemeket összetartani, a.z elid e.gene~et
teket visszahódítani, reprezentácziók és külön testülett megJelenesek 
által az örmény ethnografiai egység iránti bizodalmat és hitet az egyes 

indíviduumokban is megszilárditani. 
Kötelességünk közé fog 'tartozni a jövőben, hogy az erdélyi ré-

szekböl elszármazott előkelőbb politikai és társadalmi állású örmény 
egyénekkel és családokkal a meglazult kapcsolatot ujra szarosabbra 
füzendó : velük az érintkezési pontokat megtalálni törekedjünk. 

Ezek alatt értem első sorban az örmény ethnografiai egységből 
m~dnem egészen kivált gr. Ka~·átsonyiakat, az egyetle~ örm.é~y~~a~ 
1far mágnás családot, és a magyarországi gentry saratban elo tobb 

lyból kivándorolt és velünk majdnem minden konnexiot megsza-
. tt ~agyonos örmény elemeket. Meg kell találnunk a módot és. esz

köZÖket, a melyek által valamennyi e hazában élő őrmény egye~t a 
hazai örménység, mint népfaj ethnográfiai egysége alatt tény leg osz-

szesithessunk. 
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IV. 

A vallás terén is kötelességűnkben áll lehetőleg mindig csak ör 
mény papot venni igénybe, a hol pedig ezt nem tehetjük, igen is él
hetünk a latin szertartásu kath . egyház törvényei szerint is - a nél
kül, hogy ezáltal örm . kath jellegünket elvesztettük volna. 

Sőt a minap XIII. Leo pápa elnöklete alatt és a keletí nem latin 
szertartásu kath. egyházaknak a róm. kath egyházhoz való viszonyát 
szabályozó értekezlet eredményeként, a pápa 6 Szentsége egy en
cyklikát is tett közzé, a melynek értelmében a keleti katholikusok és 
igy az örmények is minden akadály nélkül visszatérhetnek, ha pap
jaik hiányában attól eddig megfosztva voltak - ősi örmény rítusuk 
használatához. 

Addig is, mig specziális örmény kath. egyházunk ezen fontos 
mozgalomból kifolyólag szintén megfelelő jogaiba visszahelyeztetnék 
és igy sérel meink szabályozást nyernek} illetve orvosoltatnának: lehe· 
t ő l eg csa k örmény egyházunk körében }{eressük a vallás vigaszait, pl. 
menyekzőknél, temetéseknél, l egfőképpen pedig gyermekeink kereszte
lésénél, hogy igy az örm ény katholkus jelleg a jövő generácziókban 
ujolag és már teljesen kidomborodjék. Egyáltalában, a hol csak te
hetjük, ne mellőzzük vagy pláne éppen ne kicsinyeljük mi magunk sa
ját nemzeti szertartásunkat. Különösen az örmény egyházi énekek lml
tiválását ajánlom az erdélyrészi örm. plebániák derék örmény lelké
szeinek és igy az egész örmény klérus különös figyelmébe. 

Hogy elég gond erre eddig alig lehetett fordítva, abban leli né
mileg a mentségét, hogy az örmény egyházi é:1ekek vezetése a régi 
örmény kántorok kihaltával talán kevésbé szakértő kezekbe tétetett le 
- Természetesen mindaddig, a mig örm . plébániáink egy jobban kép
zett uj kántor-nemzedékrő l nem gondoskodhatnak : addig egyházi ze
nénk és énekeink fej l esztéséről szó sem lehet. Azonban mig egyrészt 
egyházi énekeink, ille tve énekes szertartásaink emelésére a jövőben 
több figyelmet fordi tanánk, másrészt azok megismeréséreJ felfogására 
és megkedvelésére is az ectdiginél több egyéni áldozatot kellene hoz
nunk; - mert sajnos, de e l őfordul az az eset, hogy némely hitfelünk 
talán tiz évben alig egyszer s akkor is talán csak véletlen körülmé
uyek foly tán keresi fel az örmény templomot. - Ez nagyon elszo
moritó, mert a liturgiánktól, egyházi nyelvünk- és énekeinktől elsze
kott örmény hivő ugyszélván idegennek fogja magát érezni saját nem· 
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· · , 1 b n A Idnek tehát alkalma van, el ne mulassza, zet1 ntusava szem e . .. , . . . 
k. k d' a nt'ncsen az keresse az a:kalmat az ormeny ts tem t J sz-a me pe Ic , . . p , . 

teleten tőle telhetőleg minél gyakrabbau Jelen lenn,t. l. a ?e_cst me-
chitharisták igénytelen kis templomában vasárnaponkent a 9 oras nagy
misén oly lélekemelően felséges énekek csendülnek meg, hogy a na
gyobbára német közönséggel telt "Arme~ische K~1·che: bármely, és tá_n 
a legszebb latin egyházi müénekektől vtszhangzo szekesegyhazzzal IS 

bátran kiállja a versenyt, lelket megindító és áhitatot gerjesztő szer

tartásainak páratlan hatásávaL 
Ott lettem feltétlen hive őseim magasztos ritusának, ott váltam 

rabjává keleti egyházi zenénk gyönyörü melodiáinak. 
Ott volt alkalmam az érsekét sirató mechithárista konrgegáczió egy

szerüségében oly megható gyászpompája mellett Esztegár Vártán ko
porsójánál a végtisztelet adóját leróhatni annak a férfiun ak, kinek 
nyolcz év előtti s a pápai nuncius által végzett püspökké szentelésé
nél annyi lelk\ örömmel és büszkeséggel tekintett az egész hazai ör
ménység egy honfitársa fényes pályája elé. Ott volt alkalmam az uj 
főapát beiktatására érkezett konstantinápolyi patriárkha bevonulásának 
feledhetlen benyomását maig is híven megőrizni. 

A templomajtóban várta az egész szerzet az örmények primását. 
A közönség elfojtott lélekzettel leste a pillanat fenségét, midőn az 
elől vitt kereszt után kettős sorokban az oltár felé tartanak előbb a kis 
papok, majd a szerzet tagjai s ime a templom küszöbén megjeleník 
'.Azárián István 6 Boldogsága profétikus alakja az örményül felhangzó 
(Ahá kháhánájábéd mjédz l) "Ecce sacerdos magnus~' dicséneke mel-
lett, s hoss1.u sötét lilaszínű uszályos talárjában, fején egy fátyolos 
süveggel s kezében a patriárkhai jelvénynyel 1) áldást osztva halad el 
a templomot zsufolásig megtöltött nép között. Azonban ily magasz
tosságában ritka alkalom hiányában elég csak a Szent-Gergelyn api és 
húsvéti vagy az úrnapi körmenetekre utalni s Aydinián Arzén, a je
lenlegi főapát érdemeire valló örmény egyházi zene hangszerelésére 
és kitünően előadott karénekeire hivatkozni, hogy az, ki csak teh eti, azok 
lelki gyönyört nyujtó szépségeit meghallgatni alkalmilag el ne mulaszsza. 

. De ne legyünk túlkövetelők saját rítusunk által itthon nyujtott 
esetleg' kevésbbé művészi sgyházi énekeivel is szemben ; mert kény
szerhelyzetben lévő örmény plébániáink sok tekintetben igy is csak a 
hivek és önfeláldozó örmény papjaink közremunkálása mellett néz
hetnek ~~jlődés egy szebb jövője elé. Azonban a ritus megismerte-

1) Ez egy arany gömböt vis l~ ' t b t 1'1 " zászlóa:~;erú s~övetroszladékkal. e o pasz or o t aszinu fátyolból reá erősitett 
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tésére, illetve az alkalomnyujtás annak el nem feledéséhez, mégis a 
nagyobb számban együtt élő örménység, mint testület kötelességét il
leti. Igy pl. a nagyobb városokban o·dalehetne hatni, hogy Urnapján 
egyik állásnál az evangélium valamint oláhul, ugy örményül is olvas
tassék, mint a hogy Kolozsvártt egy időben az szokásban is volt; de 
újabban sajnos, talán az odavaló, ámbár tekintélyes számú örménység 
nemtörödése folytán, ez a uzus abban maradt. Több évig ez az erdély
részi ritusok igen szép ápotheozisát képezte. A hol az tehát gyakor
latban volt. ott fel kell megint uj i tan i, a hol pedig nem volt szokásos, 
ott életbeléptetését minden eszközökkel előmozdítani a kötelességünk. 

XIII. Leo pápának a keleti katholikusok érdekében tett nagy 
horderejű intézkedései alapján reméljük a hazai örm. klérus h elyzeté
nek és tekintélyének emelésére az egyházi kítüntetések a::lományozá
sánál a latin szertartású papsággal bekövetkezendő egyenrangusitását is. 

v. 

Sok mulasztás történt a multban. Az örmény Rómában a fran
cziskánus barátok sokáíg ellenzett betelepedése helyett az előrelátó ör
ménységnek egy örmény klastrom alapitásáról kellett volna már előre 
gondoskodnia; de ha már ezen segiteni nem lehetett, akkor a velenezei 
mechitháristákat sem kellett volna visszautasitania. 1748-ban tétetett 
le a szemferenczrendiek templomának az alapköve és · már 1760-ban 
a mechithári s ták is kérést intéztek Szamosujvár tanácsához az ugy
nevezett Salamontemplom 1) átvétele tárgyában, kötelezve magukat az 
örmény ifjúság nevelésére és oktatására. 

El lettek utasitva, már pedig a csak 60 évvel azelőtt Verzár püs
pök alapitotta örmény város 2) (Armenopolis), az örmény ifjuságot alig 
bizhatta volna nagyobb lelki megnyugvással másnak, mint éppen ezen 
tud ós örményszerzet a tyai gondjaira. 

Valljuk be, hogy sok tekin tetben mai napig saját nemtörődöm
ségü nkkel vétkes indolencziát követtünk el pusztuló fajunk iránt és a 
háttérbe szoritásért e miatt az önvád mél tán érhet bennünket. 

Híszen 6 Felsége az apos toli király legutóbbi kolozsvári láto
gatásai alkalmával az összes erdélyrészí va llásfelekezetek és ritusok 
küldöttségei megjelentek a legmagasabb trón előtt : csupán a törvény-

1) 1723-ban a Simay-család Salamon nevü egyik őse által épittetett legrégibb 
örmény templom. - A szentélyében l evő és az alapitó t hozzátartozóiva l e~yütt 4brá• 
zoló freskó-képek megtekintés re méltók. 

2) A mechitháristák 1\érvényében : Iiáj ákhá~hákh, 
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be is iktatott örm. kath. egyház nem mert még kisérletet se tenni 
deputácziója bejelentésére. Ha mindenünnen visszavonulunk vég1·e még 
l8tezésünket is kétségbe fogják vonni(?) 

Másként kell ennek ·tehát lennie a jövőben, miért is ápoljuk tel
jes erőnkből és igaz magyar szívvel ifjabb nemzedékeink között is a 
hazafias örmény szellemet. 

Tanuló ifjuságunkkal igyekezzűnk nz örmény történelem. nyelv 
és irodalom köréból vett örménytárgyú és már több kötetre menő 
magyar olvasmányok segélyével, mint jutalmi köuyvekkel irodalmunk 
megismerésére alkalmat nyujtani. , 

A hol pedig iskolai uton is befolyhatunk, érvényesítsük befolya
sunkat, mint pl. az eddig tisztán örm. kath. jellegű, de ma már áll a
mositott sz.-ujvári főgymnasiumnál, melynél az örmény nyelv kötelező 
tanitása - az örmény tanulókra nézve - az állammal szemben szer
zódésileg is ki van kötve. 

Már most arra kdl törekednünk, hogy az őseink páratlan áldozat
készsége mellett létesitett algymnasium még nagyobb áldozatokkal 
fógymnasiummá e·melésénél legalább jogainkat érvényesitjük 

Ne maradjon csak papiron az örmény tanszék, mert a forma
litás kedvéért, mint egyelőre még meghagyott s talán később be sem 
töltendő örmény tanári állást a saját indolencziánk folyt~n veszély is 
fenyegetheti. 

Sót ellenkezőleg hassunk oda, hogy az örmény nyelvtan sablon
szerü tantárgya mellett amindenkori örmény nyelvtanár venia legendi-je 
az örmény irodalom és történelemre is idővel kiterjesztessék, mely tan-

t árgyak köréből az örmény tanuló ifjuság a legszebb előadás okat hall
gathatná. Egyelóre addig is wagán uton, később pedig a város á ltal 
felállitnndó diák szeminariumban az ifjuság számára megfelelő felol
vasásokat tartatni fog lenni a kötelességünk. 

Megfontolandó volna mindenesetre, hogy azon örmény szülók, 
klk gyermekeik iskoláztatását lakhelyükön nem eszközölhetik, vagy a 
kik egyáltalában csak tehetik: küldjék őket a sz.-ujvári főgymnasiumba. 
Tegyük a magyar-örmény fővárost ifjuságunk Mekkájává, hol örmény 
családoknál elhelyezve, vagy esetleg egy később, a közszükséglet sze
rint önként keletkezendő internatusban örményszellemű hazafias veze
tés mellett mulasztásaink helyrepótlására olyan uj nemzedéket teremt
sünk, mely faji fenmaradásunk legreményteljesebb záloga lehessen. 

Ifjúsági önképzókör szintén ápolhatná bennük az iskolán kivül is 
faji r>sszetartozásunk tud~tát és egy énekkar alakitása révén az örmény1 
egyhtzi énekek gyakorlását miáltal az örmény székesegyház isten 
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tiszteletének és igy az örmény rítus fényének emelését maga az ifju
ság mozditaná elő első sorban, nem is említve, hogy egy szakavatott 
és buzgó férfiu az ifjusági énekkar élén idővel gyönyörű keleti éne
keink müvelését s tán még zenekari előadúsát i- elérhetővé tehetné . 

Addig is akár az örm . kath. jellegü elemi iskolákban, akár magán 
uton legalább írni és olvasni tanitsuk meg gyermekeinket őseink nyel
vén s igyekezzünk oda hatni már rnost, hogy a kiépitendő főgymna

siumhoz, Sz.-Ujvárra mi.nél több érdemes és szakképzett örmény 
szárm azásu tanárjelölt nyerhessen kinevezést. 

E setleg időve l még a kolozsvári egyetemhez is egy érdemes ar
menista szakembert, mint magántanárt nyerhdnénk az örmény nyel
vészet számára. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy L!.dcács Béla, volt 
kereskedelmi miniszter, a székesfővárosi keresl{edelmi akadémiánál a 
keleti kereskedelemnek hazánkra nézve oly fontos érdekeiből kifolyó
lag, a keresk. ügynökökül jelentkező hazai örmény ifjaink számára
tekintve, hogy Keleten az örmény nyelv nemzetközi üzleti nyelv -
örm ény tanfolyamot nyitni szándékozott. Nem különben bejárta a ma
gyar saj tót még az a ránk nézve örvendetes hir is, hogy a fővárosban 
emelendő legujabb templom a mechitháristák vezetésére fog bizatni. 1) 

Az örmény tanfolyam mibenléte előttem ismeretlen, de az örmény 
szerzetesek Budapes ten való letelepedését vagy a Lázárista-atyák meg 
hívásával tévesztette össze a sajtó, a mennyiben Szent-Lázár szigetén 
van a velenezei mechitháristák szerzetháza, vagy aztán az egész terv 
ismeretlen okokból elejtetett. 

Pedig az egyetemes kath . egyháznak a közel Keleten és e hazá
ban is élő örmény szertartásu hivei nagy hálával fogadnák, ha az 
ország szivében annyi sok más szerzet mellett a Balkán-félszigettel 
és igy a Kele ttel is szorosabb kapcsolatban álló tudós mechitháristák 
koogregácziója, valamint Bécsben, ugy Budapesten is képviselettel bir
hatna. An ny ival is 1.-evésbé kicsinyiemlő ez a körülmény, mert ha Bu
dapes tet Kelettel szembe t~ k ~ reskedelm i és forgalmi emporiummá szán
dékozunk tenni, akkor a l\: elerről fő városunkba terelendő nemzetközi 
idegen forgalo m emelésére n mechitháristákban egy fontos tenyező t 
nyerhetnénk; - his?en Bécsben alig fordul meg talán egy idegen 
örm ény utazó vagy keleti kereskedő, ki a mechitháristák zárdájába ta
nácsért be ne kopog tatna. 

De máskülönbe11 is a széles l á tkörű és egytől-egyig tudományo-

1) Ujabb an mozgalom ind ul t egy székes fővárosi örm . kath . hitközség lé tesi
tése tárgyában. 
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san képzett. s minden keleti nyelvet beszélő örmény misszionáriusok 
a Budapesten tarto?kodó vagy átutazó keleli vendégeinknek hazá nk

. ban hasznos tolmácsai . és kaJauzai lehetnének, -- reánk és a magyar 
irodalomra nézve pedig a keleti tudom ányosság és költészet legilleté

kesebb ism~rtetői- és müvelőivé válnának. 
Ezáltal egyrészt egy különleges egyház i és irodalmi központ tá

madna az ország szivében is, honnan a mí lankadó erőink is koron
ként szellemi táplálékot és ' erkölcsi támogatás t kapna, - másrészt a 
Kelet és Nyugat között itt hazánkban egy kapcsotatot képezne ; s . mig 

. egyfelől a katholicziszmus egyik pittoreszk és a keleti egyházhoz leg
inkább közeledő megnyilatkozása jutna ezáltal képviselethez, másfelől 

schizmátikus hitfeleink megközelíthetésére egy ben nük is bizalmat 
. keltő tekintélyes és tudós papi testületet bírnánk, mely mint egy féli g
meddig keleties intézmény által egész Keletre is némi vonzerőt voln ánk 
képesek gyakorolni. 

Az ezredéves kiállításon való részvételünk ötletébőJ1°) összes mü 
kincseinket, régiségeinket és különleges tárgyainkat össze kellene gyűj 

tenünk, nerr.különben a nép ajkán még élő mesék, mondák, legendák, 
babonák, közmondások, népdalok, énekek, költemények, népies eredeti 

· örmény szólamok és egyéb nyelvkincsek felkutatandók és össze iran-· 
·dók lennének, hogy legalább a mi még megmenthető, ez a lka lomb ól 
összegyüjtve a jelenlegi sz.-ujvárí városi !"égiséggyüjtemény kiegészi
~éseül, a majd később létesitendő örmény ethnográfiai muzenmban az 
utókor számára kollektíve állandóan közszemlére kiállithassuk. 

Igaz, hogy az eddig hajótörést szenvedett igen tiszteletreméltó, 
de kishitüleg hamar elejtett örmény irá nyu mozgalm ak ba lsikerei el
kedvetlenedést és rezignácziót vontak maguk után, de az utolsó évti
zedekben már végre öntudatra ébredő örmény társadalom a sok mu
lasztás után megint tömörülni kezdett. Eleinte örmény jó tékony in té 
zetek alapitásával vagyonos és családtalan illetőle a ayermektelen hi t-
til

. bb 

e emknek alk~lmat nyujtott örmény czéiokra akár életükben akár 
végrendeletileg áldozatokat hozni és igy örmény érJekeinket szi~ükön 
viselő tehetös örmény polgárok szoraalmának gyümölcsét az összes 
.. é b 
orm nység, mint népfaj közös haszonélvezetére az idők véaeia meaőrizn i. v 'h . b b b 

, aJ a ~mél Wbben szaporitanák azon Maecenásaink számát, kik 
ma mar két arvaházat felállítva, az örmény árvákat mintegy gyerrot
keikké fogadták. 

Legujabban pedig a millenium alkalmából és annak emlékére ----
10) Sa' h b. JOe!!, ogy ar az ethnográfiai szempontból is annyira érd ekes ö7•111ény 

konyha be nem lesz mutatva. 

\ 
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felállítandó VeJ'Z(ÍJ·-szouo?· által, mintcgy ujabb és talán az eddigieknél 
czéltudatosabb és kitartóbb impulzust nyert az ö1·mény pii.ryJijk. é,r; kér
désének is aktuálissá tétele. 

Ezen nemes törekvések is mind:negannyi felebbezé ck egyes egyé
nektől a közel huszczernyihnai örménység,mint népfaj közösérdeklődésé
hez, mRjdan lelkesedéséhez és igy minél mcsszebb menő áldozatkészségé
hez. A mcstaní közöny csak látszólagos, mindcn egyes örmény lelke 
mélyén ott él a csira, mely csupán kedvező alkalomra vár, hogy egy 
lelkes szózht melegsége által mcgtermékenyitvc a talán mái' veszendő
nek tartott ethnográfiai összetartozásunk virágokat és gyümölcsöket 
term ő életerős terebélyévé izmosodjék. 

Ararát fiai ne csüggedjetek ! hisz talán nem is oly sok idő mul
tán étünkön fogjuk láthatni azt a gondvisclésszerü férftut, a ki örmény 
faj ának jelen helyzctén szánakozva a legnagyobb önfeláldozással érde
keink hivatott szószólójává leszen. 

A sorainkból kiemelkedett tudós Lukácsi Kristóf1 1) s a legszebb rc
mény~inket korai sirjába vitt Esztegúr érsek providcncziális szerepére 
reméljük és talán nem is hiába várjuk, egy közülünk minden tekintet
ben kimagasló vezéregyéniség mielőbbi megjelenését. \z ő lánglelke 
csodákat tudna müvelni, mert egy ily férfiu őnbizalmunkat visszaadó 
szavaiban és tetteiben kif~jezést nyernének az összes magyar-örmény
s:g eddig oly ká1 osan megbénult hazafias törekvései. zor. nal általá
nos lendül etet venne .n örmény szellem ápolása , mely a magyar ha
zafisággal nemcso.k hogy össze fér, de egyi< a má ikat fel is tételezi; 
mert a hazai örmények néprajzilag is ar.ny!ra érdekes és becses ki 
domborodása csakis az osztatlan politikai magyar nemzet egyik leghr.
zafiasabb őrszemeként emelkednék ki az erdélyi részek bérczei közölt 
Azonban :1 meddig felpezsdűlő közéletünk egy lelkes előharczasa a 
tétlenségből a tettek mezejére szólitana, a meddig az örmény szivek
ben most uralkodni látszó egykedvüség helyét a most még alvó kö
telességérzet váltaná fel, s a meddig ethnográfiai uniónk megbénulását 
eddig még észrevenni se akaró örmény hitfeleink a fajszeretetben egye
sülnének : addig is bizony napról-napra a patriarkális örmény szellem 
egy-egy typikus k épviselőjét, egy-egy tősgyökeres népies alakját és 
igy velük emlékeink, hagyományainl<, tehát örmény faji jellegünk alig 
pótolható néprajzi sajátságait teszszük sírba. 

11) Maigian is felejthetetlen emlékü szamosujvári örmény kath. plébános és az 
örmény kutfök után megirt s a M. T . Akadémia r~széről is elismerést kivivott »A 

Magya7·ok öaele~« czimü kitünő forrásmunka szcrzöjc. t 1876. okt. 24. 
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",VI rs au rem velien s : Vivitc, ait veni o !" De ne fessünk r émké

peket; é h a mégis f lidéz~ük lelki szem cink elé örmény népr Fl j zi meg

semmisülé ·ünknek előttünk tátong· örvényét : ez a rémkép legalább 

arr a sz lgálhnt, hogy az öngyilk s ág vádjút ma5 unkról elháritandó 

m6t:> tdejek rá n önvédelmi eszi< " zökr 'íl gondoskodhassunl( . 

Egye üljünk tehát micl őbb valamennyien n k özös faj szeretetben, 
mert c ak ezen nemes érzelem növekvő lángjával ü zhetjük el az enyé

szetnek má r i fejünk felett keringő halálm adaráL 

M ég m st nem k é ő, a bár el gyengült örmény néptestet gyógy

k ezelés alá venni, de ha sokáig várunk, akkor már a reménytelenség 
legvégs" c ctében pézsma gyanán t al kalmazandó gyógyszer: t. i. az 

ö1·rnény püsrök is csak azért foghat megjelenni, hogy a haldokl ó szá
mára nz .. rmény ethn grána i pusztulás lélekharangj ának megkondulása 

me! lett az utols · kenetet fcladhassn . 
Már pedi()' ezt a szomoru j övő t minden örm ény nek egész erejé

ből, "t még azon feli..'tl i mco·akadályozni a leg zen tebb kötelessége. 
Ezért kell ictnünl< az orv slással, de minthogy az orvos mellett 

az á p l · kat illeti a l egfőbb érdem: fogjunk mindannyinn lelkesen és 

faj s~c rctcttc l beteg néprajzi áll apotun k önfeláldozó ápolásához. Nem 
két! m, h (fy ös zetart · , áldozatk ész és czél tud atos munkával l<cdves 

bctet:>ünkct egy rövid öltő alatt lábbad zóvá, üdülővé és ezzel végre 
már a k özel j övőben n magyar haza j avára és örmény ethnográfiai 
ös zetart zftsunk álland · bizto. itására életképessé is tehetjük . Minde
nck cl " tt tehát reménynyel tekintsünk a j övő elé és ne riadjunk visz
sza n létfeltétel cink utjáb · l vállvetve clháritandó akadályoktól; _ any 

nyivrtl i inkáhb, mcrt a magyar kor na területén egyetlen hazafias 
népi'njnak sem v Ina . zabnd, mert káros - elenyésznie. 

l~ jta tehát segitsünk magunk n é az I sten is mcgsegit. Szó
lnlj on meg mindcn ign örmény férf1 lelkében n kérlelhetetlen mea 
nem vesz t egeth e t ő örök bir·, n lelkiismeret szava s ennek a 'hiába~ 
elfojtott önvád~ak n ki engesztelésérc úllj n sorompóba minden örmény 
haza fi s az egesz vonuion egy mo t ha század alatt elhanyaaoJt ör
mény .irányzatot kezdje és . segitse j ó p· !dá val e l őmozdíta ni. t:> 

Es ha kiki legj obb tehetségéhez mérten s szivének legha7.afiasabb 
és legszentebb SLHrallata sze ri nt csak c()'y Je' pésscl · ! "bb · 1 .. 

.. ~ • b IS e O re VISZ W · 
zos czélunl<h~z, egyszer c~ak 6 zrevét lcn e l őttünk fo()' állani az a mit 
most még, mmt nehezen elérhetőt alig i rcménylü nl~ t · ' · 
örménység teljcsen kifejlett néprajz i cay én·e 

5 
ezzel ' h. 

1
' ~ ~lng~ar 

népfaJ· 011 • é 11 • · · a azat ormeny 
yngt s sze emt gyarapodá ánnk felvir , ()'' . . . .. 

á llilsának cl nt'm tagadh t . 61 .. b' . , aoznsannk es fnJI fenn-
• n o o tzonyttéka. 
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Ti pedig, örmény honleányok l életünk annyi erényekkel tün

döklő szebbik felei, szitsátok előre is hőn szerető sziveitekben a ne
mes lelkesítésnek azt a szikráját, a mely lyel, ha kell - a Ve1·zá1·-szo
bo?"?'a ma-holnap megindítandó adakozásn ri~ - az egész örménységet 

hazafias lángba borithassátok. 

8 
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A VERZÁR-SZOBOR. 

Valamint a vizbedobott kő után mind szélesebb és szélesebb hui
lámgyürük támadnak: ügy az örmény társadalomban is a szamosúj
vári püspök~zobor eszméje iránt mind nagyobb mérvet öltenek az ér
deklődés jelei. 

Szamosújvár szab. !dr. város - nem csalatkoztunk - magához 
ragadta a vezérszerepet, és ezzel a millenium a ikalmáboi emelendő 

örmény emlékszabor ügye a megvalósulás stádiumába jutott. Az ör
mény misében nem fordul ugyan elő a "Sursum corda!" mi:ldazon
által itt helyén találom e szép fölkiáltást : Emeljük fő l sziveinket l 

V j ér ézszé?·djé?'l3' l 
A hála bizonyos nemével teszem ezt, me1·t öröm és büszkeség 

tölti el egész lelkemet, a mikor látom, hogy szavam nem maradt pusz 
tában elhangzott szó, nem maradt csupán egy egy éni idealizmus egy. 
szerü platonikus kijelentése. De örömmel és büszkeséggel telik el n 
szivem is, mert ilyennek képzeltem a magyar-örménység bölcsőjét, a 
városala~itó Verzár püspök emlékszobráva l diszitendő magyar-örmény 
metropoliszt. 

. Az?nban egy elégikus hang*) csendült meg minap, ha nem csa-
~~.dom _ep~en .. az eml.~kszobor ügyében tartott értekezleten, mely úgy 
t~ntetne fol tobbek k?zt eze~ emlékmü szerepét a jövőben, mint a mely 
h1vatva volna akkor IS, a mikor a hazai örményséa h · t 1 

.. , . 0 , e. mm o yan 
rr:egszunt ~etezm : dokumentálni, hogy Szamosüjvár valamikor örmény 
varos .volt es .ho~y valamikor ebben az országrészben örmények is lak
t~k. Ezen ~.yllva~os helyen és ünnepélyes alkalomból történt tehát 
hivatalos kiJelentes felett én nem szeretnék ol k " '. 
térni · mert ha az f 1 . ... " yan onnyen naplrendre 

' og enm JOVoben törekv' .. 1 
kellene lennie h , esun ( - már pedig annak 

- ogy a multban létezett , · 
mény püspökség ÚJ.Olaa .1 t ,

1 
. es Igy csak betöltetlen ör-

o e e re e edJen · akko " .. 
pontja fo a keletkezn1· a ·.. "b · r egy eros hazafias ko z-

o JOVo en ÚJ·ra a , 
musnak. · most talan lankadó armeniz-

Egy hazafias füpapi méltósásmnk 
...... mellett akkor bizonyára nem 

•) Lásd: A7'11tenia VIII. évf. 203. lap. 
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fog kellen i féltenünk a hazai örrnénységet attól, hogy egy elképzelhető 
idő múltá n . cs~k h.ír.ből f?g létezni és hogy a püspökszabor csupán 
mint valami histon al kunozum marad vissza az utókor számára eay 
elenyészett népfaj symbolikus síremléke. gyanánt. o 

Hiszen ha lesz saját vérünkből való örmény püspökünk - adja 
Isten, hogy mielőbb legyen ! - akkor egész közéletünk, az örménysé
get ügy p olitikai, mint tá rsadalmi téren reprezentálő eme díszes egy
házi mél tóságunk körül fog csoportosulni. 

A h ol nz örm ény püspök megjelenik, ott meg fog jelenni a hazai 
örménység is az ő személyében; a hol az örmény püspök szavát fel
emeli, ott már á ll ása és tekintélyénél fogva meg kell szünnie elő tte 

minden köztünk keletkező viszálynak és félreértesnek. - Az ő sze
mélyében egy oly tiszteletreméltó és az egész ország előtt becsült 
egyéniséget kell nyernünk, a ki atyai gondoskodásában érdekeinket 
úgy fölfelé, valamint lefelé is leghathatósabban megvédelmezheti. Ö 
lenne a lelkiekben legfőbb gyámolitónk, keserveinkben legnagyobb vi
gaszunk és jóllétünkben faji individualitásunk egyik legkimagaslóbb 
jelképe. 

Egyszóval minden téren ő lenne legfőbb és leghazafiasabb vezé
rünk és legméltóbb példányképünk. Már pedig ha ily szép hivatás vár 
az őrmény főpásztorra, akkor miért mondjon le e fenséges ideáljáról 
éppen maga a magyar-örménység? 

I<Tiiönben is végre annyi jóindulatot magunk iránt fel kell téte
leznünk a koronás apostoli király és a lovagias magyar nemzet 
részérő l, miszerint ezen magasztos törekvésünkben támogatásukat tő
lünk megvonni nem akarják. 

Miért is ne lehetne nekünk, mint örmény katholikus magyarok
nak magunkat évszázadok mülva is fentartanunk saját 'püspökünk ha
zafias vezérlete alatt, mint a hogy léteznek maigian is és bizonyára a 
jövőben is igyekeznek létezni görög katholikus magyarak is, (Hajdu
Dorogh, Munkács, Ungvár stb.) kik szintén hazafias püspökeik atyai 
kormányzata alatt régi szakásaikat megőrizték. -- Ápoljuk tehát az 
örmény szellemet! Örmény szellem és magyar hazafiság nagyon is 
összeférnek egymással, de erről kishitüleg elől e lemondani s az ör
ménységben - jelenleg vezéregyéniség hiányában - tagadhatatlanúl 
mutatko7.Ó rezignácziót és fatalizmust táplálni : nem tartom egyikünk 

kötelességének se. 
Azonban egy igen üdvös eredménye lehetne mégis ama vég

pusztulásunkat kiméletlenü! szemünk elé táró elégikus kijelentésnek, 
mcrt önérzetre kellene hogy buzditsa minden igaz örménynek a szivét. 
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A megsemmisülés veszedelmének gyászos harsonája az önmeg
adá s álmadozásaiból kiragadva tettre kellene h ogy szólitson , miszerint 
hassunk oda, hogy az örm énység, mint olyan, tehá t ősi szokásaiba n, 
erkölcseiben és szertartásában fenmaradni óhajtó nép faj, maga előtt 
látva egykori vezérén ek dicsfényövezete szobrá t : a M aecenásaink révén 
áldozatul összegyüjtendő s tán jelenleg is létező ö1·rrnény püspöki alap1·a 
hivatkozhassék s az örmény papság egyik kim agasló egyéniségét 6 
Felsége kegyébő l és a magyar kormány jóvoltábó l társadalmi, politi 
kai és vallási együvétartozásunk fényes bizonyságául, mi örm ények 
már a közel j övőben Verzár püspök örökében tisztelhessük. 

E nemes czél megvalósitásá t, még ha jogw -:J k se lenne hozzá, 
mint a hogy tényleg va n, elismerésként is megérdernelné a hazai ör
ménység a magyar országgyü léstő l, melynek annyi jeles á ll a rn fé rfiú t 
adott a múltban és fog adni Is ten kegye l méből még a j övőben is . 
Már csak azért is a hazafias magyar örménységre, mint minden e ha
zában élő hazafias népfajra, Magyarországnak szük~ége van és á llam_ 
férfiainknak annyival inkáb b se szabad e jogosultságot igno rálni, mi
után mi kifelé nem gravitálu nk, tehát a mi erősí tésünk an ny i mint a 
rnagya1·ság erősítése az erdélyi részek m ost már oly borús láthatárán . 

Tömörüljünk tehát és ápoljuk az örmény szellemet. e vonuljunk 
sehonnan vissza , a hol a mi faji megjelenésünk is nemcsak hogy jo
gosult, de egyúttal létezésünket doku men tá ló maaunk irá nti kötelesséa. 

b b 

Alkossuk meg mindenekelőtt a Verzár püspök emlékszobrát és ha . ' 
ott fog állani Szamosújvár főterén az ó my thilms érczalakja: ő legyen 
a nli újkori Mózesünk, ki elvezesse a hozzá méltó utódo t az ö sszes 
magyar örménység legforróbb vágyainak Igéretfö ldére: a már közel 
180 év óta elá rvúit örmény püspöki székbe. Hiszen a vallásfelekeze tek 
Jegújabbkori történetében egy példátl an anomál ia az hoay a 20 ezer 
1'1 l ' ' b e, e~- _szam~ t megköz elítő magyar-örm énység örmény szertar tású ple-
~:mal, ~ehat -~ t?, rvénybe cziKkelyezett ö1·rnény katholúcus egyház la tin 
e er~a~t~su pu~po k. fen hatósága alatt ál ljon, min t a mely főpászt or -
gye~~sege elott tisztelettel meghajlunk ugya n - de sem egyházi 

nyelvunket sem lith · ' k · · . . . , ' urgtan at nem Is men sem papJam k fe lszentelesere 
kompetencziával ne b ' v , ' . 
l . m 1r. - erzar AuxentlUs halá la utá n az ideig-
enes allapot már l .. l l . , . 

l t. , , wze <et szazad ota ta rt, JYI.ely interrea-num alatt a 
a m szertartasu fenh t · · . . . b 
helyzetb . a osag nagyon 1gyeksz1k elnyomni a kényszer-

en smylődő de l· 1 1 " • " , S , . , ' e e <emeloen szep ormeny szertartást. 
" ez a faJo seb bénítja a • · , .. , , 
os i rítusunk s . , t .. meb egesz hitelerunket es akadalyozza 

aJa szuk korláta' b 1"1 · . 
nyesülését . A sajtó út' án . . m e u . vaJo megszilárdulásá t és érvé-

J llJabban napirendre került és érdeklődés tár-

- 25-

gyát képező magyarnyelvű gör. kath . püspökség létesitésének kérdé
sével kapcsolatban mi is újítsuk meg kérelm ünket, hogy a kezdetb en 
reánk erőszakolt . már közel I SO éves provizori um , ille tve a lati n ri· 
tusnak az örmény rítus fe lett gyakorolt jogtalan felügyelete végre már 
eayszer beszün tettessék . A ki panasz nélkül tü1·i a iá1·mat et?T6l a köz-
vGleménv is csak azt hiheti, hogy ~·gá1·a te1·mett. ' 

Indíts unk tehá t új rrn zgalmat e szinte két százados sérelmün k or
voslása végett. Annyival is inkább. mert a nemzedékről nemzedékre 
ősapáink t ó l mintegy szent ereklye, min tegy el nem pusztítható örök
ség gyanánt reán k hagyott oly megragadó és meghatóan szép ősi ör
m ény szertartást a latin szertar tással felcserélni semmi okunk sincsen , 
sőt ősi ri tusunkat minden hazafias igaz örmény- nem is lehet n z rnáskén t 
- - lelki szükségletünk faj i hagyományaként csakis fentartani kívánhatja . 

Má r pedi g egy bármily csekély számu, de · külön rítussal bi ró 
népfaj szertartásának és egyházi életének legilletékesebb őre és véd
nöke csakis a saj á t főpász t o ra lehet. 

Ne mondjunk tehát le erről a magasztos eszményről, de minden 
téren és minden erőnkbő l ben n a családban és küon a társadalomban 
büszkén és nyil ta n ápolva az örmény szellemet: tartsuk felszínen ma
gu nk között és igy az ország közvéleménye előt t is e l e l kesí tő szép 
eszmét. T együk ú jra a l<tuálissá e kérdést, hadd szerezzenele informá
cziót róla magukn ak az ill etékes tényez5k is, mert hazafiasabb és hoz

zllnk mél tóbb más mozgal mat alig indithatnánk. 
Különben is ezen törekvésünk oly jogosult és oly vallásos jel 

l egű, hogy a n nak nyil t homlokkal és igaz magyar szívvel való kikü z
dése minden örmény hazafi szivében csak is a legmagasztosabb ér

zések h úrjai t kellene rezgésbe hoznia . 
A vezérszerep term észetesen itt is a mélgyar-ör mény fő\ áro st 

ill e ti, a nny iva l is inkább, mert jubil á ris [' lko tása ink az egymást fel
váltó ne mzedékek hosszu sorá n éppen ott fog nak rendületl enü l állani 
ezen tü zhely ke l lő s közepében, melynek éltető édes melegét az abból , 
mint méhkasból rajként kibocsá tott és immár az ország majdnem min
den vidékén le települ t örmény családok szivük legmélyén magukkal 

v ittek, ső t még un okáikban is kegyelettel megőrizt ele 
E zzel a z édes melegséggel, puritán ős i erkölcseink gondosan 

á polt és igy folyton megujuló melegével á rasszuk el teh át kegyele
tünknek azt a pi edestá ljá t, melyre a Verzár püspök a postoli alakjá t a 
késő utódokn a k példány képül és nemzeti ritusunk papjainak vezér

csillagul felállit ani akarjuic 
* * * 
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1\ maa\ ar-örmény főváros fel van lobogózva, a házak virágfli.-
, 11' 1 • o. o" 11yeaeJ·J·eJ díszítvék s a hullámz,) közönség ezrei közötr z ere< ce es sz o ' ' . .. , , , , 

lelki szemeim előtt látom az ország püspö.ke:t, a to~·veny~o~as es k,orma.~y 
1., viselőit a l<ülföldi tudós mechithánstakat, allamfernakat es kul-
,ep ' · I "J l" ' · "J · t ·· döttsé eket körülvéve bérczes kis hazank e~.; <:e oseget to : a. mm un-

g . 'J 'b \ 1'1' j-' s t nepélyes hosszu menetben kilé_r~ek ~ ~aztlt {a .~n 1 ~gos t . o zen -
Gergel.) emlékére tartott hálaado tste,~ t ttszteletrol. .A dtsz,es mene~ az 
örmény katholikus székesegyház elott meghallgatJ~ az enekkar, al ta! 
intonált hj mnuszt s a szónoki emelvényről elhangzo lelkes emlekbe·· 
széd végszavaim ime egy zerrc csak harangzugás és l~eleti zsolozs
mák (sárágánok) ha ngja i mellett lehull a lepel az eddtg elburkolt~n 
álló alkotmányról, s ott á ll püspöki ornátust-a n, ( melynek eredetiJe 
ma is a szamos uj vári főtemplomban kegyelettel őriztetik) jobbjában 
pásztorbottal) baljában Szamosujvár város alapító okmányával: ~é·zá1· 
Aurl·entiui). Nemes vonásu keleti arczát hosszu szakáll köriti és Eghez 
emel\ e átszellemült tekintetér, mintha áldást rebegő ajkai megszólal
nának: 

"Ézkh}éz .Ászdttádz kohripcirtjém.k! 
(Te deum laudamus! .... ) 

Hajdonfőve l áll mindenki a megilletődéstől meghatottan, és fel
hangzik a "Hazádnak rendületlenül" felséges imaszerü melodiája, me
lyet csakhamar egy szivvel és egy lélekkel énekel az egész fén yes 
gyülekezet. 

* * 

Szamosujvár sz. kir. város megalapításának 200-ados évforduló
ján igy képzeltem el a millenium) illetve a századvég megünneplését 
a hazai örménység ál tal, a mikor az Armenia 1893. évfolyamában egy 
oly emlékmü eszméjét penditettem meg, melynek diadalra juttatásával 
a magya r-örménység ugyszólván- szive fölött emelné az első monu
mentális szobrot hálás kegyeletének maradandó tan ujeléüL Azonban 
ezen örményjellegü díszes emlékszaborral Szamosujvár főterén nem
~sak, a, nagy város alapító halhatatlan emlékének, de önn ön-:nagunknak 
ls meltan tartozunk. 

lő Ez lesz a mi legforróbb óhajaink és reményeink folyton szemünk 
e tt lebegő jeik · .. . .. ,. . . 
5 • 11. , .. epe s ez lesz a kozel JOvoben mmden erőnkkel VISZ -zaa Jtando ormény .. ..k , , 
ha ez 1 •. .. puspo seg egyik leglélekemelőbb symboluma. Es ze a puspokszobor 1 · 
nyé, mint a ho ra . m,egadJuk az örménynek a mi az örm 

· · gy a nem k1s aldazatokkal 1 't ·t · , · nazlllmmal meg dt 1 e es: ett sz.-UJVan a u< a hazának · · , , 
IS a m1 a hazae: egyutral egys 
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mindenkorra megczá foltuk azt a nemzetiségi balhiedelmet, hogy a faj
sze?·etetnek a hazasze1·etettel nem fehet ölelkeznie. 

Rezdüljenek hát meg sziveink összhangzó húrjai', s gyujtsun k 
örök tüzet vérünk lüktető hevéből, melynek magasra törő lángja, ·mint 
a magyar-örm ények elévülhetlen hAlájának lobogó szövétneke, örök 
időkre be fogja aranyczn i ezt a már is gloriáva l övezet t dicső ne\ et: 
Ve?·ze1·eslcul Oxendius ! ~) És ha lankadatlan munkálkodásaink közepette 
ősatyái nk (náhábiérlnér) onnan felülről reánk alátekintenek összedob-, 
banó sziveinkbő l Kölcsey hymnuszán ak egy hármonikus akkordja fogja 
majd feléjük zengení : 

".Ászdvádsz) ez rnádsár 01·hnecí .' ' 
(Isten á ld meg a magyart!) 

*) Versiresco, V crsir ~sc us, Verseresky változatok me ll ett a Ve?·se,·escn! formá
ban fordui e lő leggyakrabban a fennmaradt régi okmányokban a maigis virágzó ne
mes Vc1·zá1· fam ili a családi neve. 

Oxendius Angszend (örmény kercsztnév) = Auxentius. 

Sebáste (város örményországban) passi sunt Cartesius, Styriacus, Tobia, Aga· 
pius (ettől kölcsönöztek az Ágop-ok nevet) aliique martíres socii sub Licinio impera
tore, Jbident Eust?·aJ.i~UJ Auxmtiu8 , Eu ge nius ..• sub Agricolao praeside pro fide 
Christi necati su nt. Clemens Galenus »Conciliatio eccles. a rm enae cu m romana.« 
pag. 14. 



AZ ö Rl\ l É Y PÜSPÖf\:SÉG VI. ZAALLIT Á AK KÉRDÉSE. 

A'!. örmény nemzet főj e ll am vonásakén t mint egy vörös fonál, ugy 
huzódik végig az örm ény tö rténeJem lapjain már kezdettü l fog·va 
a mély vall ásos érziilet. - Erre mn tat az ~ l< ö r illm é~1y, h o.~y a 
pogiiny népek közepette Armenüt volt az első monarch1~ A. zs.~ aban 
mely a ki rályi vé rbő l sz::í. rm azó V. Szt.-Gergely meteorszoru feltun ése 
fol ytán (305 K. u.) Tiridát királyt egész népével egy ii tt a keresz
ténység kebelébe ver.ette. 

Az örmény ncm:..:et apostola és el ső . hittéri tő püspöke ma is 
minden örmény előtt a Jegnag·yobb l<egyelet és tisztelet tárgyát 
képe:..:i s ebb ő l a. vall ásos lotl tuszból kifolyólag· magyarázható, ba 
ug·y jó, mint balsorsban éppen az önnéJy uép vo lt az , me1y fJ 
pásztorai iránt a legod1adóbb gyermeki bizalommal vi seltetett. 

A'!. Erdélybe sz:tkadt örménység azon keresztos hadj áratokat tá ... 
mogató és igy a p og·án ys<~g fékevesztett gyül öletét provokáló Örmény
< rszúgból kivándorolt e l eme kb ő l áll, melyek az l tnillió ]ak ósságu Ani 
székes főv árosnak a 13-ik század végén a sr. 8ldzsuk-törökök és ta
tárok által tortént felprédáltatása után és N ag· y-Árméniában ·az 
önálló nemzeti királyság meg·dontésével, elöbb a zsarnoki rém
uralom, k ésőbb az iszonyu földreng·ések okozta sanyaruság· el ő l 
ro int a kere .. z tény vallás menel<iiltj ei a Kaukázus bérczein át szá;~,
ezrével kibujdos tak. 

Elöbb Krimiában, majd Lengyelországban mintegy 40000 csa
lád telepedett l o, me l ~ ekn ek eg·y r!tja Bukovina és Moldova felé is 
vonul ván, a 17 -ik száz:ad közepén Oláhország·ban lu ütött vallási üldöz
tetések miatt ismét hazát cserélni volt kénytel en. 

1672-ben Tánel (Dániel) fő n ökük és Minász Zilifdár pUspök 
ve~érlete ~l ~tt három ezer schizmátikug örmény család lépett I. Apaffy 
Mlhály feJ edelem engedelmével Erdély földj ére, kik később pUspö
kbUlkékbe1 e~yetemb en örmény rítusuk fenntartásával a kath egyház ke-

e e tertGk át. · 

elagO'~tR2m;v ~l való egyesülés után Verzár Anxentius vette át az 
mo1davus) \ez~:fftes n~uga1om~avonult Minász pospök (episcopus 

a öpászton botot, mely1yel népét 1715-ben 
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Bécsben bek6vetkezett haláláig önfeláld ozó apostoli buzgalommal 
kormányozta. 

ll gö rgényi püspökválasz tó g) il lésen beál lott s:wmoru eml ék il 
pártoskodáso k} mnj cl abbó l a praeced e n sbő l kiiPdulva, hogy egy i d ő 
ben az Erd él y b ő l menekii lni kény telen erdélyi róm. kath. püspök 
helyEtteseként az öJ·mény pii spök szerepelt, az örmény eg·)7házmegye 
az éppen 1713-ban III. Károly ld rál y által viss7.n:llli tott erdélyi 
latin szertartásu püspökség ideiglenes fennhatósága. al á helyeztetett . 

S ez az in:erregnum 180 ~v ótft tart szakadatlanul. E~-y részt 
talán a mos toha hábo rus_ viszonyo k, más rés ;~, t esetleg az örmény ritus
nak a beolvnsztás:U cz8lzó s a püspökség visszaállí tá ának remény
telenségét istápoló kü rök merev mag·atartá a, tov<i bbá a szabadság
harcz alatt a magyarok mell ett állástfoglaló örm Ánység tetem es anyagi 
és erkölcsi veszteségei eg·ynránt nom kedveztek ezen egyh á;~,sz e rve
zeti sérelem orvoslásánnk. A Bach ko rszak alatt - áru bár talán 
hivatal os akták nem maradtak fenu - el e az örmény kö:wélemény 
előt t maig is fenntartotta magát az a l eg·end a~ z e rü esemény, bog·y 
a nagyne\'ii Lukácsi Kristóf sz .- ujvr.i ri pl ébánosnak .a% abszolnt kor
mányt támogatandó reverzális feJében ~L püspö ki süveg tAnyleg· fe l
aján ltatott volna. 

Azonban az ő talpig ber-sül etes s ;~,in arany mag·ya r hazafisága, 
az akkor létesitett több e fajta nemzeti püspöki szék példeijának 
daczára - életezéljául kiJtilzött törekvéseinek és . vágyainak legn ... -
gyo bb jutalmát ilyen <íron népé11 ek megnem szerezh ette. 

M:iként a7. üd vö ?.It ő t a sátán1 ugy ki sé rtette meg a nemes lelkü 
tud ós papot, - Verz1ír örökének legm éltóbb harczosát - az ab 
szolutizmusnak mtír az utolsó szalmaszálakho.r. kapaszlwdó setét sr.el
Jeme és ime, bár a kisértés a lehetlí legnagyobb volt a vérző hon
fiui sziv I tenh ez rmeik edrü hősies lemond;i sal utasÍttí el magától 
a csáuitó igéretek ke fl egtetó reményeit. 

Ha Lukácsi semmit. se tett Vt~ l na egy bet er,·ésí: áldásos életén 
keresztül , elég, hogy s~á,r nyá ra V8tte a néplegenda ezt a nevéher. 
füződő hirt és a7. ő ezt.el kétsze rte megn ő tt fenkölt alakja. még· éle
tében a nép elő tt a Lis1.telet és csoclálat legmagasabb s2féniiba emel
kedett. Az ő tündök l ő alakjá val forrott össze az örmény püspökség 
visszaállitilsái a irányni t és több mint l és fél századig háttérbe A€.0 -

rult örmény mozgalom. Az alk otmcínyos korszak beáll takor a többi 
önálló főve l biró (autokefál) rua g·yarh oni egyházak törvónybe iktatá
sRnál az or zággyül és örmény tagjain ak közbenjárására az a ü t o
n o m ö r m é n y l< a t. e g y h á 7. is törvény be c:~.ikk el yeztetett. 
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l . J· a J. o o· lett el ismerve s már töiJb mint egr Azonban ezze r a \ ' o . · 1 ·• • dt 
, d t -< • ·t J· o o· mé''' mll)dl o· c. H\ :t pa plt on mai a 

J180'1fldSZá7.ll ll iLli 87. r ':> O , O , , d "d , l ) 
eJ · - .. . . . 1 'i azt é rvén~ e, ltem mw ez 1 eJ g e Ul n asz-

8 a ma o·yar to i\ 811J'lOZ '· · · .n · . 
6 

S 1 
' ~- ·' Eötvo .Jór. ef kultnszminiszte r alatt u nJr.ag a nmon 

t.oitn . Búl v · · · ''( l e1·d >]vi·e' c::zl· o·· t·rn éllv (lo· G l It orsz kepv1se v' az c ·' ... J o és Simay erge Y ro • · · · f, ·,. ll tt · .,. l' ti . 1 .il kérvén ,·t adtak be a. . enna o öLl. \a 1 . ne1eucn zem j · en · J • d t· · ·. · .. ~ t , , 
· ' ]]'t:sa és s2e rén'' allan dó o ,ac7.IóJa Jl.tn , .tzon-pü pükséo· Yl ;.:aa 1 cl. • - J . • . . 

o lé'·' . t ··1 felterJ·es:dés mllld azóta nem tndm m1 okból, ban ar- em ,,Ha zeu . .· 'd ő 't 1. • · 

de elint é;.:é t nem nyert, s~t aJ Il O ' hogy ann~ l l . n ; .a. l\~l~2se -
l6báz egyik örmény tagja réstérő l sem l< épezte mteipella.czió tai 0 yát. 

~ ]·é rvény so rsa tehát i::>meretlen. 
-a o~;,- elkallódott, , agy fe l edé k enységb~ l ,,_a d . a_c ta'' tétetett. 
E~;,el az örm ény pospökség vissza álhtásara, H~nynló mozga-

lom ujra zritonyra jntott egészen a7. .1886. é1ben e l ő_ .foi·~~ll~ azon 
orvenektes körülmény be<1lltiíig, a m1kor dr. Es~teg-cn Va1tan sz:
ujvári S%ületésil örm ény ér~e k , ~ bécsi . m~cbitán ta. k o 1:gr~g~~z1ó 
nagytnd omáuyn főa pá.tja. a. :10nvag) tól wdJttatva , hitfelei kö1 ebe, 
ErdélvJ,e leutazott. 

Örömünnepe volt ez az erdél.ri örményeknek, kik elébl> Kolozs
vártt, majd az ormé:1y Rómnban testületilP.g· oly fényes fogadtut~s
ban részesitették az örmény ér eket, hogy a. szeretet eme megnyil
vánulása mély és impozáns benyomást gyakorolt a nemeslelkű tudós 
fő p ász t orra. 

Kolo7.svártt Jaknbb Bogdán nyug·. főispá.omd az élén fogadta 
és ünnepelte a7. örménység szine-java, majd Sz.-Ujvártt ba.rangzugá.s 
közepctte tHtotta diadalutj<lt nemcsak az örmény városba, de egy
uttal az örm ény szivekbe is. 

A.z a pár nap, melyet dr. Esztegár Erdélyben töltött, nagy 
impulsust adott az Orm~ny ck csüggedő reményeinek; egy évre n~á 
keletkezett a7. "Arrnenia" havi folyöirat, mely szós;.:óJ,)jává vált az 
örménység multjának, jelenének és jövőjének ng·y tudományos, miut 
társadalmi érdekeinek megismertetésére. 

Sajuos, hogy egy évre reá az éppen Rómából visszatérő Esz
tegárt élte delén elragadta a halál és igy benne az erdélyi urmény 
pUspokség egyik legmeleg·ebb támogatója és szorgalmaz6ja némult 
e1 örökre. 

. Azonban az utolsó évtized alatt folyton kisé. tett az () jóság·os 
atya1 s~elleme, s nem hagyta. lankadni a hazai örménység szivéből 
soha kl nem haló édes raménységet. 

Do sőt f0kozta a l<özérdeklődést az 1893. évben ct millennium 
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ernlékéte emelendő Verzár- zobor teirgyába n feh'elett indit\üny, mely 
Szamos nj vár t:. kir íly i város l€gill etékesebb köreitő l tcimogatva ma 
m;-í r a ha7.;ti ön ll énység- egyik leg ... z:ebb alkotásAt le z: hivat\ a. a jö
vőbe n képezni. 

A váro alapí tó Verzár pü :pök e ml(~ k szobrának lelep lezé i i!n
n~pe, a ki~e:e~end ő nj örmé.ny. p ü pök szék foglal 6ja és St:a mosujvár 
varos alapib-tsanak 200-dos JUbil eu ma a . záz:acl végén, vagyi. 1900-ig 
nagyon köny nj e11 összeeshetik, vagj ba ez a h ri rom örömünnep kii
lön-külön is megy végbe, azok a magyar hazafi <1g és örm ény faj
s;~eretet ö~sz:efo rrá . ának legl é l ekem el őbb gy upontjai vá fognak válbatni. 

Az örmény pü púk-szobor e zmóje a;.: a\ va l kapcso latos visz
szaeml8hezések s az abb6l levon t kö vetkezteté ek tao·adbatlanul 
kornbioác2. ióba kell hogy bozzák azokat a fő tényezőket, ~n el yek va
lamint százéves interreg·num után épen a Verzá r Auxentiu halála 
előtt két évvel vissza állitott crdél_yi püspö kséget hivták uj életre : 
akként a k/\zel két annyi id ő úta elárvult sz.-ujvári örm. pOspöki 
széket is vég-re valah<íra helj reállitani i g-ye k e;~,%enek . 

A jelen viszo nyok közepette az örm P. nység abuan a k e dvező 
helyzetben vau, hogy a jelen iiJésszak alatt csak magában a7. alsó
házban 9 örmény honatya által van képviseiV( ' u. m. a két mi
niszteren ki vü l 5-tel a szabadelvil, l-el a nemzeti, ha.sonlvl<ép l-el 
a függetl enségi párton. · 

1\iiP.rt is ma már a7. orszi1ggyülés ürmén.) tagjainak fogja El ő 
sorban kötelességét képezni, hogy a vallás és közokt. mini ;~,tert a 
képviselőházban meginterpellálják vagy hogy mozgalmat inditván, 
mint ar. O r m é n y é r d e k e k l e gf ő b b ő r e i testületileg uj 
felterj es;.:tést inté%zenek a mag-yar kormányhoz a har.ai örménység 
nevében, miszerint az örm ény egybiíZ tönéuybcn g-yökt>red7.ő joga. 
már régTe valahára gyakorlati érvénjl'e is juthasson. 

Tehát a beczikkelye7.ett mag·yarhuni eg-yh<iza.k autonomhíjának 
és iillami dotácziój1nak illetve s z a b á 1 y o z ás á: n ak kérdését 
a mag')"ar örm. kath . egyh ·i zra is a többivel egJenjogu alapon ki 
kell terjeszteni, annyival is inkabb, ruert élJpen az örmér y kath. 
egyház \'olt eddig az eg·yedüli, mely a törvénybeiktat;-is tényén kivill 
1\tlagyarors~iigon semminemű anyagi vagy erkölcsi támogatásban nem 
részesült . 

A magya r l.;atholikusok autonomhíjának az erdélyi kath. státus 
mintájára leendő életbeléptetése alkalmával tehát ar. örmény kath. 
egyház specziá!is helyzetét is figyelemre kdl mP.ltatni ; s valamint 
egy magyar-görög püspökség· ff:llcíllitása az illetekes köröket már 



·- 33 - -

f 1 ll·o tatja annyival iukább szükséges a mcír fennállott 
régó.ta ogla \ zl t·'v(/la~J cló o··mény püspökségfl t betölteni. 
és j o· y c a ( re a ( l rt l • ól 

b A' . 1868. évi 48 t. czikk i 6 §-a Igy sz : . .. 
z d 

1 
· d , torv énvei 'lielyek az erdélyi tentl eten és a 

Er é Y m1n azon J ' b tt ll ' f l " , tt mag·yarorszá o·i részekb en a ev e va as e e-korábban megnevezP. b . 1 . • 
é . · h.~.,. l atóságol' val1 ásg·yak orlati és ö n { o I m a n y-kezetek s eg ) c•.7.l 1 c \ , , • • t . .1. 1··, tt' · b d .1. o··> t i 0 o· e g· V e n l Ő S e g e , egymnS \ÖZÖ l 

z a t l s z a a s <L b •• ' ·' b ~ l é t tl . l ~ · ·t ' ll t ~< J ()' hatásl<örét biztosítják, nemcsa c s r e en ü Vls;"onpl s l e v eb c • • é k t 
t t .l h eo·\szcrsm ·nd a glirög és ö 1m n y a -fenntar a naí, anem oJ • · · . l· · 

h 
0 

1 ik us és a keleti ~· ö rög szertn.rtásu eg·)7 házakra lS nterJesz-

tetnek." t é h á .. · Ime ez a. torvény az , melylyel a magya r örv. ny oz s az or-
mény kath. egyb:bmak az ő t m egillető . s to rt~ n -~ lnn mu1tn ön kor
mányzati jogát szankm;ionnlja és a lattn és, go rog s~ert~rt~.~n " k~ib. 
egyházak ka l szemb en őt is egyenrangun a. k. es e?yenl ű egy bazsze t ve-
zette! felrub ázaw16na k elvitiízhatatlanul ellsmen. . 

Tehát egyhár-j ogi szempontMl semmi sem g·átolh~tJa az t>r
móu y püspöki s;"ék betöltését, melyhez a S;::entszé!\ mar a Romá
nicl. ba.n Mm csekély számball élő orthodox örmenyekr.e befoly 
gyakorh.ndó ezen fő papi állás ré~ én és csup_á.n krtthohkus érclek
ből is a legnagyobb készséggel Járulhat boz;"a. 

Magyar nemzeti s;"empontból pedig végre egyházfő t nyerné· 
nek az orm. kath. mag·ynrnk és nem lesznek kénytelenek növendék 
papjaikat felsz ntelendő Lembergb e, Bécsbe vagy Velenr.zébe é 
igy kolföldre menni , mely vissz<is belyzet mindecldig épen a haza 
fias örménység l egfőb b egyhc1 r. szervezeti séreln ét képer. te . 

S őt politikai szempontból scm volna l<i c ~ inyl e nclf) árgumentum 
még a l.:iilfőld előtt is, ha a páns;"lá.v, sulferájnos és dá.koronuín 
érzelmfi nem .eti főpapokkal szemben egy hazafia ) örmény püspökre 
hivatkozhatnék a mag·yar kormány, lá t\ főrendiházban tar~andó ha
za.fias beszédeivel és magyar nemzeti magatartásával a. haza- és 
fajszeretet megtestesülésének eltagadhatatlan és intő példá.ául szol 
gálna. 

Helyesen jegyzé meg nz a félhivatalos közlemény, me1yet mi
nap a "Budapesti Hirlap", er. a szatad szellemre né:t.ve is els5· 
rangn szél\es főváro .si politil:ni napilap f. évi 63 sz. hozott, hogy 
az 186~: évi Uni ó -~ür: é ny czikk 14-ik §-<í.nak tényl eges 1\eresztülvi
tele ~z orrnén y kath ohkns egyház hiveire né;"ve ma g y a r n e m
z ~t 1 sz em P o n t b ó l is annyival l<iv(tnatosabbnak látszik, mi
vel hogy Erdély latin szertartásu l)Uspöke az örm~ny papok fül· 
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sze~te_l ésé re jmi sdictióval nem birván, a rit11 s és li turgia külöm
böző~egé·l·1 é ~ . f~gva az ö r~ ény egyhfLz papjai Magyaro rszágon nem, 
csaJus kulföJdon nyerhetik el a papi ordinácziót. 

. ~a e~tő l ~ltek_int\' e a hazafias sajtó lelk es támogat:tsát is 
megétclemh az örmeny püspökség· kérd ése, annyival iR inkább mert 
a.z e. hazában é.lő m a g· y a r ürmény sP.g· el magyarosadása és 'haza
fiassaga lesz_ h1 vatva: a m a~· y a r l i t h n r g i a behozatalának a 
legnagyobb Impulzust megadni 

. .. Hiszen el fo~· jőhetni az id ő már a közel jövőben, midőn az örmény 
h1vok ma~uk fogJák l<öveiel1Ji, hogy a templomban a püspökü k is 
:n agyarn ~ Imádkozzék Istenével ; miért is ha már ősein e k nyel vét ar. 
őrménysog a magyarral cserélte fel, azon Ren kin ek sem volna sza
bad ll,JOst. csodálk oznia, ba egy átmeneti magyar-örmény püspök
~ég lete.sltésével nem a tő le trí.vola.bb álló latint, hanem a baza és 
alJarn h1~atalos nyelvét: am a g y art, törekszik , mert bizonyára 
törekedm fog anna~ idején az isteni tisztelet nyelvéül is elnyerni. 
, .A mag:y~r törvenyhozásnak 13 örmény ta.gja va u, u. m. 4 főrend 
es 9 o. k. Iok közQI kettő a jelenl egi kormányban is tárczát vá.llalt. 

, .A 13_-as .szám s ~ o nt lett L haza minden hü fia s igy minden 
örmeny elott IS , a. illióta az aradi vértanuk azt Yérilkkel n, ma
gyarszabadságharcz rag~og·ó számrendszerébe beiktatták : de éppen 
olyan szent les.z a h~y,a1 ömé1 ység elótt ei, a másik 13 név is, 
mely ha nem IS vérevel áldozott, mint az0k a félistenei eo·v talán 
sohl:t vissza nem térő dicső kil.zdelemnek, mindazonáltal az 

0

Őrmény
ség közel 200-cl os eg-yhá7.szervezeti sérelmének a megorvoslásával 
örök id ő kr e ott fog tünelőkölni eg;y huszezernyi kis nép elévülhetet
len beihíjának fényes glóri :ijál)an. 

.A meg-váltó is tixenkét apostolával vetette meg alapját annak 
ay, egyetemes keresy,tény nnyaszentegyháznak, melynek Mngyaror
sr:'t:igon élő örm. szert. hiveit éppen a magyar orsy,ágg·yülés van 
h1:a~v1~ az ő k e_t törvény szerint is megillető örmény főp á ztorral a 
m1llenmm ernlekére megörvendeztetni. 

Ha létezik telepátnia vagyis távolérzés, akkor most a távol
ból is érezniuk kell a magyar-örmény vezérfiaknak az öszsze. ha
zai örménység iel éjölr irányitott del ej ező tekintetét, mely tettre 
szólit, mint a. hogy érezniök fog kelleni J!lajdan áldását is, mely 
nemes fáradozásukat ~isérni soha, meg nem sziinik. 

Két és egy negyed százurl vagyis a mill éniumnak majdnem 
egynegyede tanuskodik a mellett., hog-y az örmény katholilws ma
gyarok mi n dig· megállották .helyüket a. hazafiság mezejrn . 
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Vajj on miért ne tAij esitenék most k ettőzött erővel az önma-
6uk ininti kötelésség·-·t i", a midőn egy hosszas és bizonytalan re
ményked és sürU ködén át mcír az elismerés sug·arai kezdenek ldcsil
lámlani. 

De a meddig· ezek a magyar nemzet napként égő szivéböl ki
l övel l ő fénysugarak - a hazai nemzetiségek előtt intő például
val<it6an verődnének vissza az áldást osztva bitfeleihez térő örmény 
főpásztor püspöki gyűrűjéről : addig is emelt fővel és haí,afias tö 
n~kvésének teljes tudatában bizalommal tekinthet a hazai örmény
ség az ország· szive: Budapest felé. 

T AH. T ALO M : 

I. A magyar-örmények ethnográ f1 ai hanyatlásá-nak okairól és azok or
voslásáról. 

II. A Verzá r-szobor 

III. Az örmény püsr ökség visszaáll ításának kérdése. 
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