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Egyiitt mentel< l1aza. A királyfi maga elé hivatta a 
mostohá.t és szólt: -- Mifélc ajándékot adjak neked ? Egy 
árpán hizott lovat, vagy pedig fekete fogantyl'1s kést ? 

- A fekete fogantyús késsel, felelt a mostoba - el
lenségeid szivét keresztül szu rhatod, add nel<em ar. árp{HI 
hízott lovat. 

A királyfi megparancsolta, hogy a mostohát leányával 
együtt kössék a ló farkához s kergcssék hegyen-völgyön 
mindaddig, mig egyéb nem marad bclöliik, mint fil lök és 
egy csomó l1aj. 

Ezután boldogan élt a királyfi szép fe:eségével és a 
báránykával. Amazok megtalálták biintctésöket, emezl'k bol
dogságukat. 

Az égből három alma hullott alá. Egy n mcse mondónak, 
egy annak, a ki meséltet s egy a hallgatónak 

Ábgár Hohánneszicin ut:íu 
liARMATll LUJZA. 

~~A~...., 

Erzsébetváros kegyúri joga. 

~sébetv;iros kegy(u·i joglit az örmény kath. egy
~~~z és a városi kath. iskolák felet.t IH-ik Károly 

király- és felséges utódaitól nyerte. 
Jelen sorok czélja ((')tüntetni azt, hogy minő alapon 

szerezte és gyakorolta kegytíri jog4t e hazafias város; a bi
zonyítékokat az egyházi levéltár adatai, mint tOrténelnli 
forrásokból merítem. 

Midon az örmények 1672-ben, mintegy 3000 család, 
Erdélybe költöztek, Gyergyó-Szt-Miklós, mint határszéli város, 
szolgált első letelepnlési hely gyanánt; késöbb innen ágaztak 
szét Erdély kolönféle községeibe. Erzsébetvároson az ör
mények, 1nint a királyi l<incstá.rnak b6rfizetői (taxalistae) 
1685-tól kezdve emlittetnek. Akkor a kath. istcnitiszteletet 
fakápolnában tartották. 17 -10-ben DánH Pál és Todor Lukács 
a promontori szőlők legmagasabb cstícsán kápolnát épittettek 
"A kereszt felmagasztaltatása" tiszteletére; 17 51-ben Lázár 
János és Issekutz i\1iklós a nagy piacz közepén szintén 

l ., 
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kápolnát emeltek " A boldogságos Sza z menybemenetelé" -nek 
ti szteletére; de mind a. három L< ápol ua teljesen elpusztul ván, 
m:ís emlél< nem maradt fenn, 1uint a boldogságos .'zúz menybc
menctele képének adományozott au gusztus l5 ·iki búcstí. 

Az erzsébetvárosi kath. örméuyek első lelkésze a mol
dovai .Jassy ból beköltözött Oxend Yártán * ) ( 1700-1708) 
volt; ez, valamint az utrí.na kö\·etkezett Ed<•lbej János nös 
papok lévén, bizonyosan állíthatom, hogy az örmények közt 
gyakran előforduló "Pap" vezeték név, ilyen házassági szö
vetségben élt lelkészek maradékait jelzi. 

A tulajdonképeni plébániai templom, a rnostani ó-tem
plom - Edetbej alatt épOit 1723-tól 1725-ig és ugyan
ezen év július 2~-éu a Szent-H<íromság tiszteletére gróf 
Kornis Zsigmond erdélyi kormányzó jelenlétében. báró Al' 
talfi János erdélyi püspök által ünnepélyesen szenteltetett 
föl. E templom már nem egyesek bőkezűségéböl, hanem a 
vitrosi közönség vagyonából emeltetvén, ezért 17 2 n-től kezdve 
a heh·i örméuy ,·árosi közönség kegyúri jogot nyert, miról 
említést tesz báró Antaifi püspök templom-fölszentelési ok
mánya· urryanczt erősítik királyi kiváltság-leveleink is. 
Ugyani~ III-ik Károly király, vagy okiratunk szerint YI-ik 
Károly császár 17 3 3. augusztus ll -én keltezve a 4-ik pont 
alatt ezeket 1 endeli : 

".Mivel C;:zcn városnak jóléte és előhaladása leginkább 
az isteni áldástól függ, azért szokséges, hogy l egelsőbben 
az istenitisztclet- és kath. szent hitre, melyet nevezett \áros 
örmény szartartás szerint vall, legyen gond fordítva; ennek 
részére nemcsak a nép számához mért róm. kath. templom 
épitendő ezen városban a közönség költségén, vagy a meg
levő a további szellemi szükséglethez képest kibövitendő, 
han~m a fölött is kell örködni, hogy a lelki vezetésre kellő 
és megfelelő mlnósitvényekkel ell{~tott egyluízi férfiak le
gyenek, kik azon várostól illően ja.vadal~a.ztassanak. Ugy~n
ezt megerősiti Mária Terezia felséges kmdynénknak l 7 o 8. 
uovember 28-<ín kelt hasonértelmú kiváltságlevele. 

*) Az örményben Vartán Ángszcndi, Oxend fia Vártán, vagy 
Oxendfi Vártán. 
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Erre vonatkozólag gróf Battyáni erdélyi püspök 1781-
beu kelt sza\Jályszeni látogatá.si okmányában (Canonica vi
sitatio) ezeket monclja: "A d ros a kegyúri jogot ezen egy
ház felett keayes eml6kű Mária T ereziának l 7 58-ik évben 
engedél yezett \ h• ál tságlevele szer.i n t igényl~ magának." . . 

De a leavilágosa.bban körülu·va találjuk ezen kegynn 
jogositványt ~zon ki,·áltságlevélben, melyet I~-d ik Józ!!ef 
1786. deczember 27-én Erzsébetvárosnak adomanyozott, hol 
a 7 -ik pont ekké~ szól: "Ezen d rosnak a kegyúri jogot 
azonképen adományozzuk, mint más városnak, hogy plébánost 
válaszszanak, de azon vil ágo;;a.u kijelentett kötelezcttséggcl, 
miszerint a. plébános és segédpapjamak megfelelo és illo eltar
tásáról gondoskodni köte:eztessék." 

Az említett kiváltságterelek épen . úgy, mint Kastal 
általános pilspöld helynök, báró Antalfi : b Zorger, b. Bajtt~y. 
gr. Batty{wi, ;\lftrtonfi, Kov:í.cs Miklós erdélyi piispökök ál
tal megállapított szabályszerű határozmányok arról tanus
kodnak, hogy a kegyúri jog az örmény p~ébáuiai templom 
felett mindig a városi közönségct illette. Es Erzsébetváros 
ezen kegyúri jog:ít valóban ismerte és gyakorolta is, mirő l 
az örmény-egyház történelmi adatai tanuskodnak. 

Ezen város, mint kegyúr választotta meg az első plé
bánost. Dániel Mihályt 17 34. já.nntír végén ; ugyan c városi 
tanács és közönség gyülése választotta mindig az utána 
következő örmény plébánosokat is. De a joggyakorlat wel
lett mindig teljesítette kegyúri kötelmeit is. Ó épittette az 
ó-templomot s a jelenlegi anyatemplomot 1790-ben. A temp
lom építésének befejezésére a.z örmény egyházi t:\.rsulatok 
pénztárából 6000 R. forintot vett fel költsön oly kötele
zettség mellett, hogy ezen költsönösszeg után évenként 

" 
fi.xum Ecclesiae" czímen 157 frt. 60 kr. kamatot fizetend 

a városi közpénztár az egyház belszOkségeinek fedezésére. 
Sőt e kegyúri jogát elism~;rte hi vata! os iratában is, 

midőn a. városi tanács és eskildt közönség 18 18 május 18-
dikán Rudnai pnspökhez ezeket irja: "Patronatusi jussunk
nak fentartása tekintetében exceleutiád kegyes szíue elé 
járulunk." 

A lelkészek javadalmazását illetőleg Legyen szabad a 
következ6 történeti áttekintést bemutatni. 

l 
~ 
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A lelkészek kezdetben a nép ad ományáb61 éltek és 
saját házaik ban !akt;,({ ; de az 1785-iki lelkészi kimuta
tásban m:í r némi nyomait észleljük a plébános fizetése kö
rilli közlis intézkedés uek, melyet a drosi közönség t\s pos
pöki hatóság !795 mártius 3-án gróf Battyá ni pOspök ál
tal megerősíteLL oklevél ezen szavtLibtw végérvénycsen meg
határozott: "Nehogy a clerus kárára valamikor jövedelme 
megrövidíttessék, hanem hogy rnindig biztosít va lrgyen ". 
megerősíti az 17 ~4. szeptembcr 1-érl egyakarattal hozott 
közgyr11ési határozatot, ltogy azon fizetés, mely az elöbbi 
években is az örrnéuy clcrusnak járult - 850 frt - s 
ezenkivül .tiszteletdíj " czímen 120 frt., a közpénztárból 
visszavonhatlauul fizettessélc Ezen idötől kezdve a városi 
közönség készséggel és mélt:í nylással teljesítette ezen kötel
mét ; azonban lcll<észilak, valamint papi földhirtol<-iJJeték a 
városi közönség részérő l sohascm adatott. 

~Iost áttérek ~~rzséhet,•áros kegyuras;ígának második 
tárgyára, vagyis az elemi iskolákra és szólok ezek keletke
zése, jellege és a fölöttök gyakorolt kegyúri joe:ról ; itt is a 
történelmi alapot veszem zsinormértékOI. 

Az örmény nétmek tanítói - heköltözése alkalmával 
papjai vallinak; s kiilönösen l 7 20-tól kezdve a velenezei 
rncclrithárista szerzctesek nemcsak mint hit-, hanem 
mint örmény nyelvtanítók is emlittetnek. Gróf Battyáni 
I"'Hácz erdélyi püspök 17 8 1. november l-én kelt látogatási 
okmányában már háromféle. az örmény katholikus egyház 
felugyeletére bizott iskoláról tesz említést, melyekuek tanítói 
részint a tanuJók szülőitöl , részint egyházi társulatok pénz
tárából, vagy egycsekuek, a városi közönségnél lete~t s az 
úavnevezett \'á.rosi iskolai commisio által kezelt alapitvány-n. 
ból nyerték fizetésüket 

A helvi elemi iskolák igazgatása az 177 5. november 
21-ről kelt· piispöki leiratbau közölt s az l 7 7 5. ápril 29-i ki 
királyi rendelet szerint az örmény plébánosra lett bízva 

Iskoláink rendszeresebb alapot nyertek Kábdebo János 
plébános tevékeu) ség e folytán. "V árosunknak el ómenetelét 
tovább-toYább munkálui igyekez,·én" - írja 18 11 jánuár 
28-ról kelt feliratában figyeimOnket előszor is annak 
boldogsága t.alkövére, a. jól nevelendő ifjúságra fordítottuk, 
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a volt iskolákat tökéletesebb rendbe hozni emberked\'én, 
három osztályba. soroztuk s a fitanitást képes egyénekkel 
kivántuk botöltoni. " Eklwr hivatott meg az cgyh!\7. nemes 
megyéje tUta.l, mely magában foglalta sz. kir. városunknak 
nemes tanácslit és eskt1dt közönségét -Pap János, a kolozsvári 
lyceum jeles növendéke, tanitoúl, kinek fizetése .a 3-ik osztály ta
ni tásáért 250 frt volt; Retezár Kristóf a 2-ik osztály tanításá
ért kapott szintén 2!10 frtot és Dombi Jánost , az 1 -ső osz
tály tanítóját l 00 frttal fizette az iskolai bizottság által 
kezelt városi pénztár. Ezen iskolai bizottság az egyházi hatóság
gal együttesen járt el !iZ elemi iskolák körüli intézkedésben. 
Ó állapította meg, a városi közönség beleegyezésével, az 
1809-ik évben hozott és 183 5-ben részletesebben körülirt 
"szabad kir. Erzsébetváros köziskoláinak rendszabályait" az 
Pgyházi megyegyűlésen ; ugyanezen iskolai bizotbágról tesz 
említést !834. január l 7 -én tartott megyegyűlés jegyző

könyve: "Tudtára adja a nemes tauiics, hogy a Daniel fa
miliától a seolastica commisiora jött fundus eladatni hatá
roztatott • és 1834. február 9-ild jegyzőkönyv sze ri nt sena
tor tek. Dániel Imre jelenti, hogy a "scolastica commissió
hoz tartozó fundusok és házak eladandók." 

A szabadságharcz ideje bez;irta az iskolák ajtait, me
lyek csak 1853-ban nyiltak m('g ismét. A 60-as években 
a tanügy terén nevezetes lendületet hoztak létre e város
ban; a 3 tanító közfil a két alsóbb osztálybelinek fizetése 
egyenként 2 50 forint; annak fizetése ellenben, ki a felsöbb osztályt 
tanítja 300 forintra emeltete~t. J elenleg az 1886. évi ok
tóber 5-én kelt közgyülési határozat szerint mind a három 
fi-elemi tanító egyenként 300 frt. fizetést, szabad lakást és 
a tandíj kétharmadrészét kapja. Valamint a fiú- úgy a le
ányiskola tanítóit is a város kezelése alatt levö iskolai alap, 
mely 70050 frt értékű erdélyi földtehermentesitési kötvény 
felett rendelkezik, fizeti. 

Erzsébetváros összes nevelő-intézetei közül a leggyö
keresebb átalakításokon a leánynevelés ment át. Ugyanis e 
város törzslakói - az örmények - Keletről magukkal hoz
ván a patriarchalis rendszert, azt családi életökben annyira 
meghonosíták, hogy a nőnemct mindig háziasau kiváuták 

,. , 

-241-

nevelni s ez okból a leány oly nevelést kapott, mely az 
anyanyelv ismeretén kivOI, koráu pláutrí lá be gyönge szi
vébe a hit-erkölcsös életet, a gondos takarékosságot a tisz
taság és rendszeretet mellett a háztartás ügyes 'vczetés
módját. 

A helyi leányiskolák keletketéséről már az l 7 81. évi 
piispöki látogatási okmány tau uskodik. Ezen hi vatalos kéz
irat két tanítónőről tesz em lítést, kiket az akkori kor a 
tisztelet megérdemlett nimbu.,ával körllivéve apáczáknak' 
nevezett. A leánynevelés 1nagánjellegét 181 1-ben a nyilvá
nosság jellegével kezdé felváltani, mert a városi seholastica 
commissio pénztárából ez időtől fogva részeltette a leány
iskolát is javadalmazásban. 

Természetes, hogy uagyon szerén~ volt a fizetés. mert 
az egyesek adományai képezték itt is a nevelés forrását. 
1827-beu a jótcvó angol lovag Rafael S~ndor a leányiskola 
részérc a jelenlegi örmény plebániai lakot 2000 frton leány
iskolának vette meg, mely 1862-töl fogva a városi közön
séggel kötött csereszerzöclés alapján most plebáuiai lak. 

Le;inyiskoláuk gyökeres átalal<it<ísa \'égett l &82-ben 
egy bizottság küldetctt ld, hogy tervezetet nyujtson a köz
gyü léshez. I<: tcrvezet 1882: június 16-iloín tartott gyúlé
seu elfogadtatvtin, el hatíLroztatott, hogy a leánynevelés há
rom irgalma~ rcndú szcrzctesnóre bizatik, kiknek fizetése 
egyenként 300 írtjával 900 frt, egy kapúsnak l 00 frt, 
egy cselédunk 50 frt. 

A zárdaintézet fütésérc 1886. május 3·án kelt, köz
gyíílési végzés szerint évenként 20 öl tüzifll adatik; a zár
daintézet éveukéuLi gondozása, reperá.lása az 1885-beu kelt 
szerződésbeu köttetett ki. 

Ugyanekkor határozta el a közgyűlés azt, hogy tan· 
szl\kségletekre a hazai elsö takarékpéuztárnál biztosí ték ul 
letéteményczctt 70050 frt ~rtékpa.pirt ktváltja s a földhi
telintézettöl 35000 frt kölcsönt veend fel törlesztésre, a 
városi birtokokat tévén biztositékul, - s ez az iskola-alap. 

Az iskolai alaptökét képező örm. knth. hi vel< adomá
nyai, l 7 6 6-tól kezdve több ezerre me u ö összegig emelked
tek; időrendben felemlítve ezek : 

16 



I. 
II. 

III. 
lY. 

Y. 
VI. 
v n. 

VIli. 

IX. 

x. 
XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
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17 6 6-ban D:íniel :\'Iiluí ly esperes-plebános 
17 67 -ben Bosnyák l t ván egyházgondnok 
1768-ba.n Oiákon (Lengyel) András 
1780-ban Kis Gergely 30 arany 
1792-ben decz. 18-án lssekutz Márk 
Tucsig Karácsony Bogdán 
Pátrubány ~larcell l 00 arany 
1809. m;íjus 25·ikén a gubernium meg
erosíti a városi közönség péuztáníból a 
német nyeh· tanitástí.ra érenként adandó 
1810. október 13-án a mechitháristáknak 
az örmény nyelv tanításáért érenként 
1820. febr. l. Leugyel Lukács hagyott 
1821. decz. 5-én a szappa.nyos társulat 
l !:!2 3. febr. 15-én Rafael :Sándor 
18 2 4. jan u ár 2 5-én Báb ig Katali n 
1827. május ll-én Rafael t>ándor 
1841. augusztus 24-én Rafael Sándor és 

1842-ben 
és ennek 

gymnásiumra 
Kátos Józsefné hagyománya 
1832-töl j;\ró 50fo kamatai. 

l OOO pf. 
2000 pf. 
1000 pf. 

150 frt. 
l OOO frt. 

300 frt. 
500 frt. 

200 pf. 

100 frt. 
600 frt. 

1000frt. 
1000 frt. 

300 frt. 
5000 frt. 
2000 frt. 

15000 frt. 
200 frt. 

ÁvEDIK LuKÁcs. 

l. Arsaces. 
(127-114 Kr. e.) 

-: _rsaces, Yágllárság elsőszülött fia. a trón-örökleti
~ e rend szeriut bátor kézzel vette át a korm:inytj 

ez időben a. Fekete-tenger ruciletti hóditmáuy, 
J!lint hamú alatti parázs, égető kérdéssé kezdett válni. 
O azonba.u, nem törődve a nyugtalauok fenyegető állás:íval, 
rájok ront s a megeredt mozga.lma.t útjában megállítváll dia
dallal tért vissza, mi által szép reményeket önt az atyja 
ko•·•nánya alatt nyngal ma t élvezett alattvalóinak kebléhe. 
A győzelem eml ékeűl a tengerparton szobrot állított; ezt 
a pontusi ak llílzamos ideig n isteuek lll Ű Ve" gyanánt im:ídtálc 

A homrdyban borongó fölfogás korlátoltsá.ga folytán Bá.
grádnak fiait fölszólítja, hogy az ő isteneinek áldozzanak, 

. .... 
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UJire a szólá.si kötelesség rniuden habozás uélko l oda nyi· 
latkozik: hogy atyáik hitétől el nem állnak. A llallott han
gol< .miatt a hitbajnokokat a szenved6s bnzhödt le\•egöje kör
nyez~ j de azért az lstenben élő értelmet keblökbol kiszag
gatlll nem engedték, két Bágnidfi hátran mcnt a halálra.. A 
család fiatalabb tagjai részéről ily rémjelenetek nom csekély 
bátorságot igenyeltek arra, hogy hitökhöz való vonzalmuknak 
kifejezést adjanak; de a kir(tlynak l;ízas indulala is elérte 
netovábbját s a szélr.send beálltával az emberi érzés útat 
talált meg nem romlott stivéhez, kö\·etcléscit tehát alább 
szfíllít\~a őket ugyan bálványozásra nem kénysterítctte j de 
megkívánta, hogy szomba.tonként is kir. vadászat, jelesen 
hadgyakorlatok és hadjárat alkalm<íval harczi ménre olve 
útat tegyenek és születendő gyermekeik köríllmetéltet~sétől 
álljanak el; c végett, minthogy uötlenek Yoltak, a föcsaládok 
leányai közül csak e kikötés mellett vehettek uöt maguknak. 

E poutok az illetök ál tal el fogadtatván az elmérgesedett 
ügyben a ki egyenlítés létre jött. 

Azon éles helvillong{tsok folyt<Í.IJ. melyck a túlságosan 
mozgékony Kaukáz hegységeiben, névszerint a hun-fajrokon 
szilaj természetű és kalandokat ílzö bolg:írok földéli támad
tak, - köziilök számosau h<~z:ijokat oclahagy,·a. Arsaccs 
uralma al:i jöttek és sok ideig laktak a meleg égaljú , ter
mékeny C hol vidékén, fel so ;\ nnc11ia D:í ik tartom:iuynak 
Colchissal hat:í ros kcrülctéi.Jeu. Y olt Armcniiíban a bolgá
roknak még egy m:is gyarma.ta is, mcly az <·löbb erdötlen
nek vagy felső Fásiánnak (Phasi<iHa, Xc•nohpoun:il) He\·czett 
Ararát központi tartomány:ít nyerte lak hel~ ill: e hely késöbb 
az itt települ t Yelcutur bolg;ír gyarmatnak \'cnt uerú 
főnökéről Y án:íutnak nercztetett 1

) E vidék falvai és egyéb 
helységei az ötödik sz<izadbau is Kr. u. \'ent sennek firérci 
meg ivadékai nevét hordozt;ík. Ez <~ lcgkor:ihbí e111lék. mc
lyet az összes törtéoctirás a hunfajli bolg:\rol\ról már Kr. e. 
felmutathat .. 2 ) ChO?·e11einek érdeme ez. ~l agyar hat.;iuk tudós 

1) L. Ede\spacher Antal: "Xorcnáci (Chorcnc•) r.tózcs, otödik 
századbeli örmény történetíró, az ogundur és ogur bolgarokról« 
czímlí művét. Szerk. 

i) Chorenei ll. k. 6 és 9 fej. 


