
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html


24 -

Xt•m k t•L l\1•::-úletle t:'mlék ijrzi ::;i rod. 
.\ em t'U/~dnsodo v1ts. s~>m porhldozó k li : 
A toll hllla lmitnll ,·idad J, i babórod' 
Jl il ,,/ n I' m p u ·z tilhnl a romboló i d ö. 

Ime llton i!lt·ól . mci!'Ci te ülr ettél. 
. l t t~j nem/edék már cides x..vümölcsöt szed : 
Fcn,d ti Prometheusz .1 vihígvt lö ,·oltól, 
, m dc n n nt!(almat soha scm éil•ozted. 

. Jl unktl émbcrének nincs is pihené o. 
T ú,·is k o zorti Jut neki o ztá~nószben: 
Lebegj en fölött ed a mf'nn,\· örök l'én,Ye, 
·" Járadt porh ii ,·c~vod n,vugodJék békóbon l 

Sirnay Ger gely . 

Görögül. 
o;: /UI '/.l thWiO ,(li ' IJI~Í:Ot ' Olil'l' J.í3 0 t0 

'' / ()uvoa•, t t 7.''',.: t'g;•or l-;''~·"f!J ;,, .: , 
. Jú' tf(IOÍ rf ti É {I f t ' :;:tÍfiC<rOt :;:u Ú é!tOV If 'f f !II1111 '0Í 

fJ Í! I ;. t/!. t~fll ,1t (tl '()l t ' ;;,lf,ll t;•,-:. 1 ~ ·1" 'f~.lléi 'UI, 
A a t 101 f' l.rtii

1
G ;'!H 'o:. r~' ()to!' f~' f'1l ':i '((j'f.: arJTú.:, 

J }.,-:ui(jtt ,),dot ;~.cco · i; ; i. tY.i t, 7:F r s..' '• ' 

(·) Úf)lill t) ' f l~l( :l t.m' rOt.: Ö; J ll t i :;:Ólét l~ / lf ll lJ IJO/ II, :JHÍ ,, 

. !rt ll . If tÓNI' f '{ Ú 1'1, .. , rn'; I'Opa xi.Fu ·Q l ' fXft-· 
/J o}.i.tf 11 ', . (r~, . r~; 'cc: ir:J I ru' %UII'r:J tf'ü J• l t tÓj'l

1
fiU.: 

fÚ~t) ' f(JI 1~0 1 ' "/111 / lt ll : tt; .... ,>i1/ 1't:·1() l l Ó I'(V J' , 

~ /·:!li'"''", ; ·Ú!l /o·:I!J/1. 1()1 ... O l ff{ICI'Olj f((. l I~%Ú 1 ·,1J 0 1 .. . 

' Ji).' t'~ t ri ~ · ~- ;:J t ror ,u rc)}ta~cj , · r~rui.clflOt .:. 

f..a ti nu l. 
~on tibt dc sa \:o momm1cntum a ut a cre locast i, 
(Juod solita nomen prorogct artc t uum, 
S ed stílus iste pote ns et sancta industria fecit, 
Vivat ut in ter nos spi ritus iste tuus. 
Accipe q uam tua font e manus nutrivit olivam, 
Hane tibi turba recens e t nova ling ua dicant, 
Stt tua blanda qu ies caeca na m nocte, Prometheus, 
(]uod tua fa x fuls it lau ra parta tibi. 
Pubileus in vita multum te exercuit usus, 
1\ec t ibi pacc ta men contig it inde frui, 
:'\.tm labor 111 terris spinis d ecoratur acut is. 
, \l tua defuncti molliter ossa cubenl. 

\ émctül. 
/Ji•· l"rtrtl ein .llrmwttettl, " ''ch nicht, tcie amire t'fl[Jett 
"'"' Sleill t il '" '''r Er::, ll' ie MPucheuha ud, sie sc/tafT/ : 
IJ1trcft rlenw , l!·bt•il ""''• t/Pill .lliilt Pu. clei u Eulsaaeu 
J:,rscftPwl tlltS jt•/: 1 tiei ll Geist in fri~>cher J,ebensk t·afl. 
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1'011 . dem _0fitJCII Z'>OOÍ!J1 du Cllt.S i!J t/u be!Ju:ISCII , 
Scltltlt!Jl Stclt , o Stepa110s, attcit t t m dei11 JJaup t eiu Neis , 
D er c/11 Ilet· Spraclte K ra(t w tcl Geist 1111s hast e•·schlosscn 
ll11d 11J1ser 11 cltwkel-11 Wey er lencltlet, Prolilelhelis ! ' 

1'011 kei11et· Rw;t noch R uh , von kei•1em Enlellllllute 
H ast clt~ getrusst ; 11w · Miih ' u nel A1·beil ll'ar eleill IA os: 
De11 r astlas Schaffenelen lol111l eine D or nenkronc. 
So scltllmm1re, Miiclcr, sa11(/ iln slillen Grabes Seft ass ! 

Midőn kivá ló költőnknek , Sz á h á z i z j á n-nak arcz
képét, életrajzát, s egyik újab b költemé nyének szintén 
igen s ikerült műfo rdi tásá t , mai számunkban, olvasó-kö
zönségünkkel megismertetjük, - egyúttal a l ka lomszerű
nek tartottuk a fenti polygiott egybeállitást is közreadni, 
fő l eg oly czélból, hogy haza i ph ilologja ink szakértő n
gyelmét az örmény nemzet irodalmára és költészetére irá· 
nyozzuk ; a me! y nemzet közállapotai ra, a legutóbbi gyá
szos események következtében, poli tikai szempontból, há
rom világrész nemzeteinek ngyelme irányult! 

S z. 

Csákány Acteodát. 
IRHl- IR9+. 

~i ~ szamosújvári örmény kath . fő templom nagy ha-
rangja búsan kongott 189+. nov. 26-án. Fájda

lom és gyász volt hangjában : szomorú hangja azt jelen
tette, hogy az erdélyi örm. kath . papság egyik ki váló 
alakja clköllö?.ött az él ők sorából. 

\cm lepett meg a szomorító jelentés, mely ,·égét sza
kitotta 7 5 év munkásságának ; mert már hosszú időn át 
napról-napra gyengült a test, mely végre is meghódolt a 
leghatalmasabbnak - a halálnak. Dc mégis, midőn utolsó 
sóhajtását cltünni láttuk ajkai ról ; m időn bezárultak jósá
got sugárzó szemei ; m időn elnémult örökre szh·ének 
dobbanása: akkor megdöbbenve állottunk a halottas-ágy 
mellett. mintegy kérdől eg : ,) lely csend ez? J\ l i halál lett 
urrá néma fa lak közott ?" 
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Elkolluzull! C>kbc fogadta a l'ukl, llh.:lyn)l 1:1amma
rion oly szépcn mondja: .,A gondolkodók homlokai; a 
szemek·. mclrck néztek. mosol\·ogtak, sirtak: a -,zújak, 
mclrek ;..zcn; l cmről énekeltek: a rózsaajkak és márvány
kcbick: a munká ·ok karjai: a han:zosok izmai, a legyő
zöttek n:re: a gyermekek és az aggok, a j ók és gono
szok, a -.zcgények és gazdagok: mindcn a mi élt, min
dcn ' ' mi gondolkodott, ugyanabban a l'iHdhen fekszik.·· 

Ott feksze l tc is drág-a halott! 
1::s az én szemeim megállapodnak rajtad, a szere

tetnek azza l a búskomor érzctével, "a mely összcszoritj a 
sz ivlinket, mikor gondolatunk egy drága lény fe lé repü l , 
ki től kegyetlen távol ág \"álaszt cl bennünket." 

l~gy embert si rattunk meg benne, ki nem \'Olt na~y, 
ki világra szóló al l..:otásokkal nem öröki tette meg nevet; 
dc a kit nagygyá tett azoknak tisztelete és szcrctctc, k ik
nek társaságában mozgott. 

Szcn teljünk azért nehány sort az ő cmlékezetének! 

Cs ú k á n_, .. \ d e o d á t születct t Szamosújvártt 18 19. 
június ~4-én . . \ szamosúj\"ár i alsóbb isko lák el végzése 
után l\:olozs,·árra ment, hol 183R-ban tett sikeres vizs
gát a philosophia i tanfolyamból. Az az érzelem, mcly a 
kis gyermek zi,·ét áthatotta, _az ifJúban erős elhatáro
zássá \'á lt : pap akart lenn i. J·:s óhajtása valósult; mert 
bo l dogcm lékezű Kovács Miklós erdély i püspök ő t a gyu
lafehé iTári papnö,·cldébc, mint örmény szertartású nö
,·cndékpapot fcl\·cttc. A thcologiai tan ulmányok befej e
zése után L cmbergben Stefánov ics Sámuel Cyri l érsek 
1842. ~zep t. 1.-)-én pappá szcn tel te. 

.\ !int ~egédlclkész kezdette meg működését Szamos
új\"ártl. .\ Jár l R5 1-ben a helybeli népiskolákban hí te l emző 
e<. örmény tan i tó; ele a jó készü ltségű fiatal papot H a y
n a l d Lajos akkori erdély i püspök l R33-ben az erzsé
betvárosi örmény kath. !~a faciféle középiskolához nc,·ezte 
k i tanárnak. Itt azonban c ak egy évct töltött; \·isszajött 
és elfoglalta e l őbb i állását. Végre 18():3-han Szamosújvár 
kép ,·i')d<·; tcstu leh.: gymna~iumához tanárrá vá lasz totta 
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~neg, mely ntlasztasl az crdélyi püsp<ik. mint a kinép
~sl~_ol~k l~gfííbb igazgatója, ürömmel hagyott jtívá. Ezen 
Ido ota lolylunosan Szamosúj\'ártt láttuk íít a gyermekek 
között, min t tani tót és nc,·el őt, kinek grakori '>Zclid sza
vai még most is emlékunkben élnek. J(opár Simon es
peres-plcbánosnak 187H-bcn történt halála után cléíbb 
Szolnok-kcrülcti alespcrcsnek, később főesperesnek nc,·ez
tetctt ki és 1gy a kerületben ő nrcrte cl az el'iéí mél-
tóságot. · 

~ l int pap .)~ év ig munkálkodolt az ér szűlőjében . 
Az ifjú szónok szavait, lelkes beszédeit sz i,·escn hallgat
ták; hévvel, lelkesü ltséggel beszélt mindenkor : keresctlen 
szavaival erényt, erkölcsösséget és \'al lási buzgóságot 
hirdetett, és mindczckct példaadólag í) is gyakorol ta. 
\'a lód i pap volt , ki igazán elmondhatta magáról : .J~n 
vagyok a jó pásztor.·' Papi kötelmeinek nem volt egy
szerű sáfára. dc hivatásból \'cgeztc mindcnkor a legne
hezebb functioka t is. 

:0. 1 időn l R~l:l-ban aranymiséjét mondotta cl, a kerú
Jeti papság ti szteletének, " ragaszkodásának őszinte jeleül 
díszes kchelylycl ajándékoz ta meg az agg Wpapot, sze
retett f<'icspcrestjét. hogy .)0 é,- ut:ín abból aján lja fe l, 
mutassa he aram·áldozatát a szeretet Istenének. 

~l int tanú r az i-.kolúban tudt)lt kedél_n~s is lenni, dc 
ha kellett a sz igort is alkalmazta. Tanitdnya i minden
kor a legnagyob h szeretettel halmozták cl. .\ l idé),, 1 R HO
ben ncgy\·cn é\·es tanúrságát juhilálta, egykori tanit\'á
nyai a legszebb megtiszteltetésben részesítették: száznál 
több arczképpel ellátott díszes ébenfa-albummal lepték 
meg. Estve fáklyás menetct rendeztek : a szónok egykori 
tanit,·ánya: dr. l\ lolnár Anta l országgylílési képviselő YOII. 
ki hozzája olyan beszédet intézett, minőt sugalt a tanit· 
\'ány szive, szerelett ,·olt tanára _iréint. .\z ünnepély t fé
nyes társasnlcsora fejezte be. Igy tisztelték meg a jó 
profcssort a hálás tanit,·án~·ok . 

~lin t embert kcd,·elte. tisztelte ~..i t mindenki ,-allá -
kü lömbség nélkül és al ig ,·olt ,-alaki , kinek ne lett YOlna 
.. pap bácsi-"ja. - Hár hosszú idő nehezedett d .llaira. 
mégis míg k nem ,·eric a betegség foly ton 



ton rnud:úlkuJutt. .\ lég az utobú napokban is ú maga 
,·éo-et.tc dol&a it. Te\'ékem· részt vett a közügyekben: 
ta; J.a volt St.olnok-f>ohok.a me0o-yc bi zottságának és Sza-o. • 
mosújvár ,·áros képviscl ő-testülct~.nck . . 

lgaz i jó lélek lakott benne. Orvende tt masok boldog
ságán; az ő legnagyobb boldogságá t ped ig az képezte, 
ha másokkal jót tehetet t. 

Felkereste őt a királyi kegy is. 1893. novernber 12-én 
tüzték mellére a l egfel sőbb királyi kitüntetést: a Fercncz 
József-rend lovagkeresz tjét ;\lintha most is el őttem ál
lana a lo,·aggá avatott főespe res, midőn megköszönte a 
királyi kegyet. Elgyengült hangján meglátszott a megha
tottság, az elérzékenyedés . Jól emlékszem, könyczvc 
mondá : .. \api., imáimban és szent miséim bcn nem fe lcd
kezem meg .P Felsége drága é l eté rő l és kérni fogom 
Isten t, hogy Otet a magyar hazának és h ű alattva lóinak 
boldogitására soká ig tartsa meg." 

:\rról, hogy nem kereste a kitüntetést, tanuskodik 
az ő ősz inte szava. ,. :\fost már így szólott hozzája 
egyik ti sztel ője a Fcrcncz József- rend lovagkeresztje 
disziti mellét. '· i\ fire ö : "Küldöttek volna inkább egész
séget." 

Ezen idő től fogva csakugyan hanya tlan i kezdett 
egészsége. A gyengéi ked ő lo,·agot lát ,.a tréfásan mondo
gatták: "i\! ilyen lo,·ag, nem is tud lo,·agoln i·' - és ő 
erre csak egy-egy moso lylyal fel elt. 

Ezt a moso lyt is elrabolta a hal ál ! 
Már nem szenved éj többet! Lenyugo\'ék . . . és pi

henő ágya az örök sír ! 
Elszállt a lélek, de neve élni fog, éltetni fogja azt 

a jó emlékezet ! Elköltözött "pap bácsi" ! lengjen sí rod 
felett a béke szelleme és virraszszon ti cidnek szereletc ! 

Esztegár Gergely . 

I~isebb közlernények. 
A magyarok eredetéről. Gróf Z i c h y J c n ö kozelebbröl nagy 

é~ elókeló kö:r.önség előtt tartott felolvasas t. illet ve szabad clóa
dast, Székes-Fehérváron, a magyar nem.:et e redetéről és ös i ha· 

z~jár~l. A nemes g róf ?lis~nerésre méltó fáradsággal s temérdek 
k?lts~ggcl ~Je~szcre.zte es a~kutatta a régi ázsiai népek vándorlá
sat tar_gya.lo, r~tka ~s ~endlo.vül drága könyveket, - görog. perzsa, 
arab, ormeny es khma1 forrasok nyomán azon megg-yőződésre ju
tott~ . hogy a magyarok - mint a régibb ncm~eti hagyomáryok is 
tartJak, - .csakugyan a hun· skytha népek leszármazottjai. Erdekes 
azon adat IS, melyet valamely ö rmény fo r r á s b a n talált Zichy 
J e nő gróf. Ez arról szól, hogy mikor Attila a catalauni csatatéren 
hadakozott, - úgyanakkor vezérei megverték keleten az örménye
ket és királyukat elfogták. Az örmény fejedelem ekkor igy szólt a 
a h u n n o k h o z : »Hát már elfelejtette úra tok, hogy ö is - Szász· 
szánida? !« 

A szulduzi leány előadása . Sok örmény nö ayült össze 
Phájdág~rán (Gh.~rá~ág~~ török -örmé.~y _ker~let . egyik h;lységében. 
Csak meg az elo~do luanyzott . Kuldottseg hiVta meg a kerület 
lege!szesebb leányat, hogy szabad előadást tartson nekik valami ér
dekes tárgyról. A leány S:r.ulduzból eljött, tiszteségesen köszönt, 
azután elfoglalta a számára készitett helyet. Csend uralkodott ; senki 
sem merészell kérdést intézni a most jött vendéghez; vég re meg
nyilt egy leány nyelve : - Azért hívt unk, hogy valamiről tarts 
nekünk előadást. Mi újat tudsz? - Szeretett nővérek ! Sok új do· 
log van, melyek mindenikéröl sokat tudnék elbeszélni ; de most 
egész nemzetünk figyeimét ez az új kérdés foglalkoztatja: »Minö 
eszközt kell használnunk arra, hogy nehéz körűlmények közt élő 
nemzetfeleink megszabadu lhassanak a nyomasztó ozmán igától.« E 
kérdéssel foglalkozik most minden örmény ember j ezért az ügyért 
kell minden örmény nek fáradoznia, legyen az vá rosi vagy fal ú si, ne
mes, közember, egyházi személy, férfi, nö, gyermek, vagy leány. 
F ogjon kezet mindenki, az észhez eszet tegyetek. Hazánk szabad
sága tőlünk függ; mindnyája n tartozunk kötelességünket teljesíteni, 
tartozunk segédkezet ny uj tani e szent ügy megvalósításához : a 
gazdag pénzze l, a lelkész praedicatiov al, a tudós észszel, az 
oreg erős buzditással, az anya azzal, ha fiát, - a menyasz
szony, ha vőlegényét, - az ifjú, ha saját személyét j a nővér, 
ha fivérét, vagy ha a szükség úgy hozza magával, önmagát 
adja. - Jaj nekem! hát egy asszony, vagy egy leány mit 
képes-c tenni? - Igaz, az asszony, a leány erőtelen, gyönge te
remtés j de azért ő is sokra képes. Ha Jéghise történeimét olvas
sátok, látni fogjátok, hogy mily nagy munkát végeztek ösanyáink 
az otödik században a Vártá n-féle háborúk ideje alatt j mennyi nyo
mort, üldözést, kint elviselhetlen napot, nélkülözést szem•edtek a 
hazáért. És vajjon nővérek, mi nem vagyunk-e ezeknek gyerme
kei ? Vajjon nem-e azon nemzet vére buzog ere inkben ? És ha igen , 
akkor mi is képesek vagyunk úgy mint ők, nagy tetteket véghez 
vinni, ha - akarunk. Végre szeretett nővérek, szeressétek ti is 
ezt a szent (igy et, segitsetek tehetségtekhez képest ; mert ne fe· 


