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Erzsébe l város örmény kath. lelkészei. 

ff;j 
~abár a, ~ Ioldovából beköltözött örmény<:!khez több 

egyhaz1 férfiú társult, u. m.: Ziliftároglu ~l i nász 
nem-egye~ült Ö1:mén;· püspök, i\Icnd1 ul Illés főesperes 
~seb~~eba~ t hac<>hadur, .'(log (?) Chácseresz, tisztelendő 
Zakanas Tl\·adar, Jasszii (?1 :\Iinász, Szolimán Chácshádur 
é ~ik~s B?gMtn; minclazonáltal Erzsébetváros örmény 
lelkészemek Jegyzékével csak 1700-tól fogva rend elkezünk; 
me rt a fentemiltett lelkészek csak a XV II 1. század elején 
keLdettek állandó lakóhelyeken tartozkócini ; azért a lelké
SLt:k sorrendjét mi is csak innen kezdhetjük meu. 

Az erzsébet,·árosi örmény kath. egyháznak 
0 

mostaniu 
1 2 lelkésze volt: • 0 

I. Oxend i Vártán, ki 1700. áug. ro- én Jassyból, 
:\Ioldo,·a főv:í rosábó l jött hozzánk; de a lelkészi hivatal 
vezetésére,." k~pte!en levén, azt ~ár 1708-ban elhagyta 
'r 2._ EddbeJ .. János, ,·alammt elődje is, nős pap volt. 
E .. elbeJ alatt épult I 723-ban az ó- templom. Szerette hi
veit; csodálatos türelemmel volt meaáldva · a lelkészi hi
vatalt 23 évig viselte. 173 1. márt. g-énf> szend~rült jobb létre. 

3· Emmanuel at »egyszemű , c mechithárista volt csak 
nehány hónapig aclm inisztrálta ezen egyházközséget. ' 

4· Gergely fi Em manuellel, ki szintén rövid idei o- mü
ködött, be:árúlt a~.: ideiglenes lelkést.ek sora; r 7 34-ben Ő volt 
az első kmevezett plebános. 

5· Dániel ~Iihályt , k1 1740 ben az erzsébetvárosi ke
rület fóesperese s I 7 47-ben c zi mzetes kanonok lett r--I á ria 
1\rezia királynénk arany koronás nyaklánczczal ' ékesí
tette fel._ Ó épittette a papi lakot s az iskolai alapot I ooo 
frttal ny1totta_ meg. Alatta lépett_ életbe az 6-naptár helyett 
- mt:lynek ~n.tézkcdése __ szer•nt Ján. 6-án ünnepeltetett viz
ke_reszt és h.nsztus szuletése - a Gergely-féle naptár; 
s1.mtén alatta hozatott be a mai(T is használatban levő 
,dominikanus'-misekönyv. .\Ieghalt b 1766 jún. 30-án, 66 
éves korában. 

G. 
h it- és 

KarítCS<my János, a római propauanda növendéke 
bölcsé<;t.ettudor, 1766 júl. 23-án plebáno" és főes~ ,. 
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peres, 1767 ápril I 2-én pedig rzimzetes kanonok lett. Gr. 
Battyáni püspök feloszlatván a messze terjedő erzsébetvá
rosi örmény egyház esperesi kerületét, mely Erzsébetvá
roson kivül magába foglalta Gyergy6-Szt-:\1ikl6st, Csik-Szép
Yizt, Kézdivásárhelyt és Görgényt, megalkotá a jelenlegi 
esperesti kerületet, mely kezdetben csak Segesvár, Alma
kerék, Sárpatak és Szász-Réten községeit fogtalta magában. 
- Oly szerenesés volt, hogy I768. júl. 2-án ó vetette 
meg a mostani díszes anyatemplom alapját, és I 79 I -ben 
el is monclhatta abban hordszéken az első szent-misét. A 
nagytemplom fölszenteltetése a legnagyobb ünnepséggel 
I 79 I -ben Szt-Péter és Pál napján történt gr. Battyáni er
délyi püspök által. E templom építésére a lakosság szapo
rodásán ki,·úl az adott okot, hogy 1762-ben n~oy viz-ár 
pusztitott, mely az 6-templomba is behatolt. - Karácsonyi 
esperes-lelkészsége alatt épittette Szt-Joachim oltárát Csiky 
T ódor bőkezih,ége. Az a kiváló, buzgó férfiú, mint apostoli 
jegyző I 791. áug . I 7-én hunyt el; tetemei, saját kivánsága 
szerint, az alatta épült nagytemplom főbejáratánál nyu
gosznak. 

7· Patrubány Antal, 1791. okt. 25-én neveztetett ki 
plebánossá és főesperessé ; de már azelőtt - mint gyer
gyó-szt-miklósi plebános - czimzetes kanonoksággal volt 
felékesítve. Hosszas gyengélkedése egyházi funktiokra al
kalmatlanná tette; de annál több időt szentelt a tudomá
nyoknak. Több mint r 8oo könyvet hagyott hátra; ezek 
v~tették meg a plebániai könyvtár alapját. -' leghalt 23 évi 
lelkészkedés után I 8 I 4· febr. 2o-án. 

8. Kábdebó János már Patrubány főesperes utóéve
iben viselte a Cungens esperesti tisztet. Roppant küzdel
mes választás után r 8 I 5. jánuár 1-én p le bánossá és főes
peressé neveztetett ki. I 8 I g-ben czimzetes kanonok, lett. 
Az e<Yyházi hivatalt kitünő erélylyel és nagy avatottsaggal 
I832~g viselte. Neki köszönhetjük a szentély megujitását, 
a két ezüst lámpa, 6 nagy ezüst gyertyatartó, a nagy ke
reszt és szentséutartó beszerzését, a stallum felállitását, 
az e<Yyházi szegé~y-alap létesítését és a gymnasium első 
alapji t. fl~ korát felülmuló, k itünő lelkész, meghalt 52 éves 
korában. Haláláról legméltóbb tanuságot tett az akkori er-
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délyi püspök, midőn Erzsébetdros közönségének a kö,·et
ket.óht ina: • Benne elvesztettem egyh{tzmegyém fényét, 
káptalnnom díszét, s ti a legnemesebb atyát; azért kérjé
tek a St.ent-Ldket, hogy bár árnyékát feltalálhassátok. c 

g. Popoi József e :1épr;zerú pap, e megtestesült JÓ
szív,gyergyó-szt·miklósi segédlelkész volt, midón Erzsébet
várös picbánosúvá választotta; öt évig, mint administrator 
múködött. A szabadságharcz ideje alatt a városnak mentö 
angyalaként szerepelt. I 8 37-ben lett plebános és keriiieli 
esperes. i\l eghalt I 856. úpril I 2-én hive i őszin te fájdal
mára. 

I o. Csiki Imre már elődje életében ugy fungált, mint 
az es peres ti hivatal vezetője; I 8 56. máj us 30·án plebá
nos és kerületi főesperesnek neveztetett, majd czimzetes 
kanonok lett ; a pápai praelatus i ctimet már nem éh·ez
hette; mert I 865. szept. r o-én g évi lelkipásztorkodása 
után csendesen kimult. 

1 1. Mártonfi Antal, ki szamosújvári segéd lelkész volt, 
r 866. ján. Ig· én erzsébetvárosi adminisztrator és ugyan
azon évben áug . 6·án főesperes-plebános lett. Ala~ta sok 
egyházi ügy, különösen az egyházi pénztár jött rendbe. 
~Ieghalt mint czimzetes kanonok 1878. ápril 6-án. Utóda 
lett e dolgozat i rója, ki a lelkészek sorában a 1 2-ik helyet 
fog lalja el. 

Avedik Lukács. 

Tiridat király. 
IV. 

~-artsu nk egy rövid szemlét a magas~n fekvő s oly 
messze röpkeelő ten·ekkel épült Asdisád fölött; 

hisz oly nagy történeti fontasságra emelték azt a hosr;zas 
sír-éj rémes árnyai, melyek a Chárche hegyoromról kisér
tetiesen tekintének le az alatta hömpölygő Eufrátra. E vé
gett föl kell lebbentenünk a fátyolt, mely kö· és romhal· 
mazokban kétévezredes dolgokat fedez. Idő és történelem 
tanuskodnak a romok mellett. Zajos mozgalmak korát 
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élte a nemzet 151 éwel Kr. e., midön a nru(!talan ,·tr
mérsékletú J. \ rtásesz a dúlás za\·aráhan ré1~1liletc t hinte 
Hellasra , meh· a lkalom mal a mÍI\"6!'ze t koszo rú ... a i által ki
dolgozott re~ekmú\·ek s báh-ányszobrok at ő birtoki1ba ju
tottak. Vessünk csak e•~\· röpke tekin tetet ama bércz\·édtc 
mosolyg6 helyre, s a nemzet belső életc<nek emlékei meg
elevenednek lelkünkben Ott egy födél alatt ll ellas istenei 
egymásc:al ölelkez,·e lakást vettek maguknak. A ma(a ere· 
jé re tá maszkod ott emberi ésí' sugallatait követő úr és !'.zolga 
e pontra szegzé szomjas tekintetét. A köí'eli vii l~ryben a 
kőris fa lugosnak a ,·i rághintett éc; szelid hajlác;ú l ejtők nek 
a hegyekre s annak kiilönhiiz<'l dombcsoportjaira nyitó 
pompás látóköre nagy élvezetet nyújtott az elepedt ván
dornak, igéző alakban tüntetve fel a k{lprnzó Sí'emek előtt 

a m:tgaslaton épült egyik kglátogatottabb hármas templo
mát Armeniának. - Tudjuk, hogy az ósnépek a főlényt, 
a nagy természet Jét-okút a szabad ég a latt dombokon és 
hegyeken imi1dák . Ily kegyeletes érzelmek a magaslatok
hot. akkor sem halavflnyultak el, micl<'ln az istemtett ter
mészet , term észeti trtrgyak és nagy férfiak t iszteletére tem
plomokat kezdettek építeni. A vilúgtörténeti szen:pet játszott 
II-ik Tigrán alatt, ki a római sac;okat nem egyst.er kény
szeritette sórnyaszegetten visszarepülni, S!!k vén templom
nak falai ifjceltak meg. Hogy atvjának, L Artásec;znek a lko· 
tásait betetőzze, dicsfényt fúze bálványainak fejei körül. A 
közép ,·agyis főosztályt Váháken, Armenia Herculesének 
óriás szobra foglalta el, sötét tekintetével a hajdankornak 
sárkányölő regehősét képviselve, kinek hősi fénysugártól 
körözött alakja az országnak még két külön templomában 
volt szemlélhető. A másodikban arany talapzatra magasan 
illeszkedik az •Arany anyac a komoly Ánáhid vagyis Di
ána, a vadászatban szertelen szemredélyes honi uralkodók 
és országnagyok kedvtöltéseinek c;zemélyesitóje, kinek első 
aranyszobra Eriza helységében volt föl á llitva. Ennek tisz 
teletére szúnt Allatok válogatott példányai szahadon lege
lésztek Eufrát partjain, melyekhez embernek közelecini ti
los volt. 

A templomban megosztozkódott harmaclik bálvány 
hajdanta a tiszta szerelemnek istennője, most kaczéron 


