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part szélén áll az a szép musen, a mcly mitr a ~ávolból 
magára vonja az utazó ngyelmét. Alkalmas int !\ni e l ső 
emírjének Manutse-nck az unokája, Phadlun építtette. Felső 
emeletc megőrizte az egykor i nagy disznek a nyomait. 
Hat jó karban levő vörös oszlop látható a moseának 
belsejében s tizenkét oszlop tartja a sakktáblaszerűen 
vörös és fekete koczkákkal boritotl mennyezctet. Az oldal
fülkéket s az oszlopok fejezeteit számos arabeszk ékesiti s 
a padlózatnak fenmaradt részei is sakl< táblához hason ló 
rajzot mutatnak. A mcseának ablakaiból mcg kapó kilátás 
nyilik az Árpácsái balpartján elnyuló széles rónára s 
magának a szik lákkal szegélyeze tt folyónak l<anyarulataira. 

A város déli széle felé irá nyozza az utazó lépteit s 
csakis erről az oldalról hozzáférhető tornyos cita9e11a, 
melynek lábainál zajos csobogással egyesülnek az Arpá
csái és az Alázá hullámai. Ott, hol az áradatuk Icgsebe
sebb, magános szildán egy kolostor á ll, melyet védett 
fekvése megóvott az emberek támadásaitól s az idő is 
mintegy elfelejtett ezen a puszta helyen. A citadellát 
erről az olda lról kettős fal védte, a mely tornyaival együtt 
romokban hever. E romok mellett lehet még három 
templomnak a maradványai t látni, a melyck a falakon 
kh·ül voltak, mint egy jelképei a minden erődí tésnél 
hathatósabb védelemnek. Az a halom, melyen egykor a 
citadella állo tt, romo~ka l van ma elborí tva. Itt volt hajdan 
a Bágrátidáknak s Ani ernirjeinek palotája. Csak három 
ivezet marad t fenn belőle, melyek l<özül a l<özépső két 
emeletes. Diszitései hasonlók a Phadlun moseájában Ját
hatókhoz, s meglehet. ugyanazon művész kezéből eredtek. 

A letünő nap utolsó sugarai világitották meg An i 
területét sa környező mezőket, a midön M u r a v i e ff és 
társai a királyi várerőd rommaradványainak búcsú t 
rnondtak. Néma volt körülöttük minden, mint a sír. Csak 
az idegen utazóknak egymás közt folytatott beszélgetése 
zavarta meg a pusztulásában is felséges helynek temetői 
csendességét ! 

- A harmadik közlernény jövő ftitetllokben. -

Dr. Molnár Antal. 

... 

r 
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Mi a te fajdalroad? 

~~':A:rM. 1· · ·dl d ,f~ l t a Le UJ a rua , 
~ Tún er·dö borúja ·t 
u.; '~ l. G gy én leszek t·ajla 
~~~ Vigasz c:~a log{tnya . 

6l. ~l i a le fajdalutad 
• Sölél nehéz felleg 1 

.l m· I"OtTÖ sz i vemeu 
Ömölj ki. pihenj meg ! 

~ l i a Le fájdalmad 
Elhervad l kis virúg "? 
F"otTó e sziv, éllel. 
Hentényl és Udvöl itd. 

S volna bát· fújdalmad 
Öt·ük seb élteden, 
Az is begyógyul tnajd 
'zerelö ~zivemen. 

Bánya i Gratiana. 

A hazai örmények létszáma és örm. kath . 
~fy jellege. 
JN. dicső multú, de már t<.ibb mint 500 é\· ó ta le-
t~igázott öt millió lelket számláló örmény nemzet

nek alig 22f.,"/0-a alkotja az ugynevezett ? rm. l_.;ath .. egy
házat. Tehát a Rómával egyesült 5 ersekseg es l-t
püspökség a latt élő mintegy 120 .ezer hiv~vel sz:m.ben 
ma is túl nyomóan örmény kelettek (luszavorcsnagan); 
azonban a gregoriánus vagyis Szt. Gergelyről elnevezett 
örm. kel. egyház a vele analognak látszó gör. kel. egy
házzal nem tévesztendő össze. Sőt az ecsmiádzini katho
ti koszak a kath. anyaszen tegyházzal bizonyos viszonyban 
lenni is látszanak, a mcnnyibcn magukat llluminátor 
utódainak tekintvén : jelen legi főpátriárkájuk magát Krikor 
Luszávorics után időrendileg az 183-iknak vallja, s a 
hivek magukat .,luszávorcsnagán'' néven neyezik. A haj-
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danában füo-o-c t!cn örménv állam egész a X IV. század 
elejéig ugys~Ót ván a keresz~ény _hít vé~őbástyájáu l s~o l gá lt , 
melyet már Kr. u. a masodtk szazadban megtsmert, 
azonban nemzetet és király t csak V ilágositó-Szt-Gergely 
apostol i mükődése tér itet t 305-ben Kr. u. a róma i kath. 
egyház kebelébe. 

A nemzetek egy háztörténetében az örmény egy ike 
az e lsőknek , melyek a kereszténység tana it befogadták, 
és felekezeti különbség nélkü l nemzeti apostolaként tisz
teli ma is l lluminátort az a törzslakosság, melynek ős
történelme egész a K r. elötti :3500-ik év mythoszi v ilágáig, 
Jáfet dédunokájá ig : Háil<ig nyulik v issza, mint a k it az 
örménység törzsatyjának tek int s országát róla Hájásztán
nak nevez te el. 

Örményország, ez a nemze ti ki rályság állotta utját 
annyi századokon át a pogány inváziól<nak, melyeknek 
végü l maga is martalékává lett. 

S már félévezred óta áz ik könytő l és vértő l az 
örmény föld, az emberi ség böl csőj e, melynek Ararát 
hegyén a bibliai vizözön kor Noé bárkája megállapodott; 
és ime, a keresztény uralkodók napja inkig tét lenül hall
gatják egy szerencsétlen nép vérl ázító jajk iáltását. 

S ámbár K onstantinápoly két keleti és egy kath . 
pátriárkának a székhelye : mindazáltal e főpapok könyö
rületre indító szóza tai is a pusztában hangzanak el a 
mohamedánizmus fékvesztett gyülöletével szemben . 

Az ö··.!Jl · ka th prim ás (hivatalos czimen : a czil iczia i 
pátriárka 0 Boldogsága) pláne még a schiz mátikus test
vérek lassan csi llapodó biza lmatlansága miatt is nehéz 
helyzetben látszik lenni . 

Nem régiben hire kelt, hogy XIII. Leo pápa Á zári án 
Jst\·án Péter pátr iárka prímási fő ren hatóságát az összes, 
más európai országokban é l ő - Recl us szerint min tegy 
60000 - örménységre is kiterj eszti , de a k itört török
ors7.ági vérengzések, ugy Játszik, hogy egyel őre e szép 
tervnek is utját vág ták. 

* 
Az egységes katholikus j el leg hazánkban a 3 törvé

nyileg is egy enjogosított szertar tás körü l csoportosu l , s 
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bár a dogma szempontjából n incs is l<ü lönbség, azonban 
az ollárnycl v, liturg ia s egyes sajá tságos egyházi szokások 
egészen e l ü tő j ellemvonast l<ölcsönöznel< a hazai lat. , 
gör. és örm . szertan ású katholikusok egymástól teljesen 
kü lönböző alapon ki fejl ődöll egy házi életének. S ezek a 
kü lső formai eltérések adj ák meg az il l e tő rítusok kü lön
leges j ell eg ét is. 

A beköl tözöt t schizmátikus (eutych ián ista) örménye
ket V c r z á r A u x e n t i u s apostol i hely nök és fölszen tel t 
örm. kath. püspök vezette vissza az egyetemes egyház 
kötelékébe, tehát a haza i örménység önn. kath . j ellege 
magyar földön fejl ődött ki s maj dnem 200 éves ki tartó 
küzdclem után ujra csak itt az erdély i K árpátok közt 
aka r egy autekepál egyházi szcrvezet révén bctetözést 
nyern i. 

Az örmény katholikusok egy nyi l t sebe fog ezáltal 
orvoslásban részesülni , ha kü lönálló és független püspoki 
székük betöltésére irányuló és törvényesen is elismert 
j ogukat a rég megérdemelt állam i támogatás mel letl már 
végre va lahára gyakorlatilag is érvényesi thctik. 

1\ l agyarország mintegy tizmill iónyi ka thol ikus lakos
sága. mint emli tellt:m, :3 r itusra osz lik fel u. m. a lat in. 
a görög és az örmény szcrtartásra, mely két utóbbinak 
a hive i együ ttvéve az összes magya rhoni kat holikusoknak 
csak 't .; részét képezik. 

S habár a hazai örrnénvek létszámát bizvást 20 ezerre 
tehetjük, mégis a legutóbbi népszám lálás al ig 4000-ben 
állapi tj a meg azon örményszárrnazitsú honpolgárok számát. 
ki k magukat az egyén i lapokon ilyenekül val lották. 

Igen, dt: helyes-e ebbő l kö,·et l<eztetni az örm~nyck 
tény leges Jétsárnának a rncgál lapi tására? 

B izonyá ra al igha. 
Sőt még ha a népszámlálási lapokon az "örm. kath. ·· 

rova t ott is szcrcpclt volna, mint a hogy eddig tényleg 
mel l őzve vol t, még ak kor is hány meg hány ör mény 
csa ládot vezetett és vezetne félre a lat. szertartás eleinte 
kénytelen, később pedig megszokott használata . továbbá 
az elhomályosult örmény ön tudat, a nemtörödés, és végül 
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az áthiúság, mely örménységének, ha nem is el tagadá
sára, de legalább etburkolására impulzust ad. 

Es ez a körülmény a legfurcsább világot vet egyes 
örmény elemek megtévesztett és ezáltal ősi leszármazá
sukat talán ön tudatlanul láboat t ipró ferde gondolkozá
sára. H iteles források alapján be van bizonyítva, hogy 
a betelepüléskor már 3000 örmény család költözött be, 
ha pedig csak a rnin i rnumot és így a legkedvezőtlenebb 
számarányt veszszük alaput : akkor is legalább tiz ezerre 
kell tennünk a Motdovából Erdélybe bevándorolt örmény 
karaván t. 

Azóta 21/ 4 század zajlott le az érzületben teljesen 
elmagyarosodott örménység felett, de mindazonáltal sem 
számottevő k ivándorlásról, sem az örmény származasu 
csa ládok oly mérvű kipusztulásáról nem birunk tudo
más~at , illetve h!tele_s adatokkal, mint a melyek e népfaj 
orszagszerte szetszorodott elemeit stagnáczióval vaay 
pláne megti zedelésset fenyegette volna. 

0 

. H_ogy_ ~;n~y irc ingadoznak e téren a vélemények, 
abbol JS lovll aghk, hogy a kü lönböző szakirók ugyszálván 
homlokegyenest e llenkező számadatokkal czáfolják meg 
egy más állitása it.l l · 

Pl. Metzburg osztrák statisztikus 1830-ban az ausztria i 
ör~ény:éget 6000-re, a magyarhoni örmények számát 
pe~~~. ?oOO-ra becsülte; Csörnig 1846-ban kiadott Ethno
gra fiaJaban a galiczia i és bukovinai örményeket 5380 a 
magyarországi és erdély i ö rmények~t pedig l 2000 főre te;zi. 

... Köváry László ,. Erdély statisztikája" ez. becses mun
k~Jaba n ( l<olozsvét_·_, 1 ~47. 191 I_~P) i~y ir : " Minthogy 
al tg van fa~_u , hot" ~~meny ne lakJ~k. varasainkban pedig 
a kercskedok beloluk telnek, szamukat bátran tehetni 
l 0000-re." 

Csákédsián Efrem "Örmények történelme" - Bád · 
muthiu.~ Hájocz -:- munkáj ában (Bécs, 1872. 4! O tap) 
Ausztr.taban 6000 ~s Magyarországon 15-1 8000 örmény 
lakosrot tesz ernlitest 

1
) V. ö. Armenia l. évf. 86. és 153 lap. 
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1887-ben pedig Gochlert \ 'incze dr. a .. Rundschau 
fl.ir Gcographie u. Statistik" ez. folyóiratban kózzétett 
értekezésében az egy milliót megközelitő európai örménv
sép- Ausztria és Mag\'arorszáo-on élő elemcit euvüttescn • ~ h~ 

is csak 7300-ban állapítja meg. Gochlert adatainak hite-
lességére egyenesen ráczáfol a lembergi örmény konzisz
toriurn l 89 1-iki hivatalos iis..,zcirása, mely -Hl örmény 
~apnak_ 3993 hivő felett \'aló lelkipásztorkodását igazolja 
es egyuttal 907 nem-cgyesült örményről tesz említést. 

Ha már most ehhez vc:,;zszük a latin ritus szcrint 
é l ő lengyelörményeket is, akkor bizonyára megtöbbszö
rödnék ez az 4000-nyi népesség. 
.. . Az 1890. népszám lálás 3:)2:3-ban állapitja meg hazai 
ormeny anyanyelvű hítfelein k számát, tehát így is az 
1880- iki kimutatás :3320 lélekszámával szemben több 
mint 6"/" gya rapodásról lehet szó. 

Ha tekin tetbe veszsr-ük a -~R előtti népszámlálási 
adatok mcgbizhatatlanságát, rni t Kelet i 1\:árolv statiszti
kusunk is megc1 ősi t, továbbá ha a két legutÓbbi össze 
ir_ásn<~k. az örménysewe fcltOné)cn kcclve::őtlen eredményeit 
v t zs~aiJuk, ~~em csodalkozhatunk, ha Gopcsa László dr.') 
cgycb megbtzható adat0k hiányában, daczára az 1890. 
népszámlálá~ kimutatásának. mégis nyugodt lelkiisme
retlel megharomszorozza a hazai örménrsé" hi\'atalosan . . . ~ . 
~negallap1tott , de nagyon is sántító :-.tatisztikáját. Es így 
'.s csak ott ,·agyunk. a hol a mádi zsido t i. az örmények 
eppu~y rek?Jtöz~~ükkor. valamint 1\:öváry szerint egy 
felszazad elott, sot a Pallas Lexikon szcrint napjainkban 
is mindig és mindig csak l OOOO-cn ,·oltak. \'annak és 
talán le!'znck is az idők végeig. 

Hogy a ritus használatának milyen nagy befolyása 
lehe t az anyanyelv, il letve a nemzeti öntudat meatévesz
tésérc, legjobban az a körülmény bizonyítja. hoay az 
oláh egyházmegyék görög ri tusú maavar lakosságl:>a tíz 
' 1/:'J ' 
ev alatt 160000-röl felényi re szá llott alá vagyis oláh vá lett. 2) 

') Lásd • Erdélyi M n z eum" 18!>5 óvf. 
') V. ö. Denkó K. dr. "Asszi mil:kzió. n~ássz imilácz ió és 11 

magya1· kullUI' polilikau (1897.) 
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~Jár most az örménységnek egyre növekvő szét
szórodása is inkább csak a latin rítus szerint élhető 
örmények számát gyarapította, mint a mely körülmény 
e népfaj természetszerű szaporodási hányadát túlnyomólag 
egyenesen a magyar elem közé olvasztotta be. 

Ebből kifolyólag az igazságot vélem mcgközeliteni, 
ha a még mindig nagyon p ess z i-m i s z t ik us tí z
ezernyi száma rá ny t jóval magasabbal helyettesitem. 

~linden elfogultság látszatának a kikerülése czéljából 
nem hivatkozom ezúttal kedvezőbb vagy pláne túlzott 
nyilatkozatokra, mert már is érzem, hogy tulajdonképeni 
thémámtól igen messzire elkalandoznék, de a midőn a 
hazai örménység "örm. kath. " jellegéről akartam szólani, 
föl kellett ernlitenem az elmondottakat, hogy rámutat
hassak az örmények hivatalos és tényleges létszáma közt 
valóban fennálló nagy l<ülönbségrc. 

Tehát az örmény anyanyelvűeknek s igy eo ipso örm . 
katholikusoknak összeirt és a magyaranyanyelvű és lat. 
szert. katholikusok rovatába került örménység egymás
közti viszonyaból kifolyólag nincsen kizárva, hogy oda 
ne következtethessünk, miszerint e hazánkat lakó népfaj 
hozzávetőleges létszámát legalább 15-20 ezerben ne 
lehessen megállapítanunk. 

Az 1672-hen kompakt tömegben beköltözött moldovai 
örménység csak a szabadságharcz elfojtása után kezdett 
az elnéptelenedett anyaországbeli vidékek felé s így 
többek közt különösen a bánságba gravitálni, míg egyes 
örmény kereskedők leginkább Bécsbeu alapitottak üzle
teket, kiknek utódai jobbára még ma is élnek. Az előbbiek, 
mint vagyonos elemek földbirtokot szereztek s magyar 
mágnásokka és gentrykké váltak, utóbbiak ellenben, mint 
szorgalmas kereskedők, vagyonra épen külföldi üzleteik 
révén tettek szert. 

Igaz, hogy egy kis néptöredék számbeli erejének 
szétforgácsolását a legcsekélyebb elszórodás is gyengíteni 
szokta, mindazáltal azt nagyobb mérvben egyik rendbeli 
lakhely változtatás sem - a bécsi épen nem - ingat
hatta meg. 
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H isz a magya r délvidékre települtek különben is a 
magyar korona területén maradtak s legfölebb csupán 
az erdélyi örm. kath. plébániák lélekszámának az apa
dását okozhatták. 

Különben a családi, rokoni és faji összeköttetések 
o.z Erdélybő l kiköltözött és a hon maradt örménység 
között, ha az idők folyamán meg is lazultak, dl.! napja
inkig sem szümek meg. Jgy a kivándorlás, mint érv alig 
jöhet számba. 

Felhozhatják némelyek azt, hogy a vegyes házas
ságok is apaszthatják az örmények számát, a mennyibcn 
különösen a nem örmény férfh•al házasságra lépett örmény 
nő gyermekei az örménység köréből lassanként kiválnak. 

Ez részben igaz, de ha azt tekintjük, hogy az ilyen 
házasságok alig csak egy öltó óta kezdenek nagyobb 
arányokat ölteni, ez a körülmény sem engedhet arra 
következtetni. hogy az örmények létszáma rohamosan 
megfogyatkozzék. Hiszen tudnék példákat felhozni, hogy 
az örmény származású nő nemcsak magyar vagy német 
nevű férjét és gyermekeit, de sőt unokáit is örmény 
hagyományokkal neveli, illetve veszi körül, sőt utódait elő
szeretettel ismét örmény egyénekkel is házasitja össze. 

Tehát a mi elvész a réven, visszatér a vámon. 
Pláne ismerek nem-örmény férfiakat, a kik még 

örmény nejük halála után is a családjukban meggyöke
resedett örmény szokásoknak hódolnak, az örmény kony
hát kultiválják és Szent-Gergely napját kegyelettel meg
ünneplik. 

Ha fordulnak is elő egyes esetek, hogy a vegyes 
házasság némelyeket kivetköztet az örmény szelle mből, 
vagy pláne az utódokat végképen eltereli az ősi hagyo
mányoktól: mindazonál tal ez még nem ok arra nézve, 
miszerint a számbeli apadásnál nagy súlyt kellene reá 
helyeznünk. 

Legfontosabb és mindenesetre legszámbavehetőbb 
körülmény azonban az- elmagyarosodás. 

Ennek a feltartózhatatlan hazafias tünetnek a termé
szetes következménye az, hogy az örmény anyanyelvnek 
fokozatos térvesztése folytán ma már legfőlebb 50°/0 érti 
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,·agy beszéli őseinek a nyelvét, holott az á ll am nyelvét 
beszélő ugync\·ezett idegen ajkú magyar honpolgárok 
soraban az ürménység első helyen á ll. 

Az elmagyarcsodásnak az arménizmus rovására vagy 
legalább is meggyengítésére bekövetkezett ily páratlanul 
nagy mérvű befolyását egy részt az érzületben. dc más
részt a szétszórodasban kell keresnünk. 

Mindazonáltal, ha egyes elszármazott családoknál 
- elszigetelt helyzetüket tekintve - ugy ,·allási, vala
mint társadalmi viszonyok az ö rmény néprajzi együvé
tartozás szálait mcgis lazították: a keblükben magukkal 
vitt kegyelet és gyermekko ri emlékek még utóda ikban 
sc m ~alványithatták e l telj esen faji tulajdonságaikat. 

Es mert az ö rmények nyelvben és érzü letben egy
aránt jó ma gya r o kká lettek, sőt - nem szemrehá
nyásképen mondom - talán fajul< iránti kö telmeiket, ha 
időlegesen nem is teljes ithetik: ez nem ok a rra, hogy 
őket azért jó örményeknek is ne tekintsük. 

Az örm. kath. jelleg, ez a mind nyájunkat láncz
szemenként összetartó és szét nem szakitható sze llemi 
kapocs, ez az őseinktől orökölt vallási összetartozás lesz 
hivatva a hazai örménység összes elemeit ujra s zaro
sabban egybefoglalni. 

Ezért van legnagyobb szükségük az ö rményeknek 
egy külön püspökre, mint a kinek a kezeiben fognak 
összefutni az örm. kath. hivek lelki világának összes szálai. 

. S ezekből az összefutó szálakból csak ugy fonód
hatik a magyar hazafiság és az örmény fajsze rctetnck az 
egész örmény népet átövező erős köteléke, ha az örm. 
kath. jelleg legfényesebb jelképe, az örmény püspöki szék 
mielőbb betöltetik. Addig is a hazai örménység elemeit 
mind:n k~zügyben. eső eszközzel ez a megvalósítandó 
eszmenykcp van h1vatva összefüzni. Azonban ma már a 
midőn az örményeknek tíz év óta egy kitünően szerke~z
tett fol~óirata és 2 év.óta.egy mindinkább fejlődő hetilapja 
van t. 1. az Armcn1a es a Szamosujvá r, a szellemi 
közösséget fentartan i és ápolni ezéJozzák : ez a szem
pont is kedv;zőbb elb~rálás alá esik. Mert míg egyfelől 
ezen, hogy ugy rnont!Jilln, elsősorban "örmény" érdeke-

-Ul -

ket szolgáló o rgánumok, másfelől pedig maga a ma g y a r 
sa j t ó is ujabb idő óta mind élénkebben tájékoztatják 
az ország közvélemé11yét az örménység tervbe vett alko
tása i és ügyei felől. 

T ehát a teljesen elszigetelt ö rmény családok is nap
nap után tudomást szerezhetnek az erdélyi örménység 
hazafias, de összetartásra buzdító mozgalmairól. 

* 
Ha már most elfogadjuk azt a föltevést, hogy tényleg 

közel 20 ezernyi, ha mi ndjárt szétszórt lé tszámmal is bir 
az örménység, az a kérdés merül fel, hogy vajjon azok, 
a kik l<özülük pap és templ om hiányában a lat. szer
tartást kö\etik, nel'!l-e azért mégis csak örm. katholikusok? 

A "Magyar Allam~ f. évi -!O. szá mának egy Buda
pesten alakítandó egyházközség érdekében közzélett czik
l<e lyéből a l<övetkző ket olvastam: 

"Az elmúl t évben megalakult ugyan a ruthén egyház
község. Jrták is a lapok, hogy az erzsébetvárosi régi 
templomot fogják megkapni. Ez ellen azonban a hatal
mas pártfogásokkal dicsekvő örmények azonnal akcziót 
inditottak, mondván, hogy a templom nekik kell. 1 t 

Mt:gjegyzendő. hogy az itteni örmények sokkal keve
sebben vannak, mint a görög katholikusok s hogy szer
tartásuk sokkal kevésbbé különbözik a latintól, mint a 
miénk, s hogy végre rájuk nézve, kik az ó-örményt ugy 
értik, mint a latint, - a helyzet sokkal türhetőbb. 

Nem akarok azonban az örmények ellen írni, de tény, 
hogy a baj nálunk veszélyesebb és az anomália, melyben 
vagy~,nk, hasonlithatlanúl képtelenebb. 

O szentsége a pápa szám os rendeletet adott ki, melyben 
az egyetemes egyház fejéhez illő módon határozottan 
kijelenti, hogy az egyház a keleti rítust minden időkre 
fenn akarja tartani a maga tisztaságában. 

Erre nézve határozott parancsokat adott ki úgy XIII. 
Leo, min t elődje IX. Pius, hogy minden katholikus csak 
a saját szertartását kövesse s egyik rí tusról a másikra a 

') Bizlos forrásból a múll nyúl' folyamán Budapeslen ugy 
ortesüllem, hogy ezl az ügyel Molnár· Anlul dr·., Szamostíjvár sz. 
kil'. varos orsz. képviselője zajlalunul bár, de sikor·osen munkálju. 
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hiveket átcsábitgatni, vagy pláne áterőszakoln i senk i 
meg ne probálja. . . . 

lia a sajat góróg rítusunka t clhagy,uk cc; l ~órna 
engedelyc nelkül a latin ritusra átmegyünk, akkur b cikn
tétbc jö,·ünk az egyház fejének akaratával.. sőt egy o.k.k~l 
több okot szolgáltatunk arra, hogy a keletJek az un1otol 
idegenkcdjenek, látva, hogy e lőbb-utóbb csak latinokká 
kell válnunk." 

Ez a fon tos és épen ez okból terjedelmesen idézett 
indokolás e lőbb feltett kérdésemre is a legvi lágosabb és 
a legcsa tta nósabb feleletet adja meg. 

Hiszen 1\ric:ztus helytartói minden kétséget kiuíró lng 
kijelentették: 

.,Quum rituu m varieta s in sua eauc1nyue 
fi d e c a t h o l i c a p c c u l i a r e E c c 1 e s i a c m i l i t a n
t i s d e c u s c o n s i s t a t, h u j u s v a r i e t a t i s i n s u a 
i n t e g r i t a t c c o n se r v a t i o r c i c a t h o l i c a c i n
terest." 

Tehát a ki örmény erede tű és igy örm. kath. család
ból származik vagyis örmény nevet és ,·ért örökölt, annak 
az ivadékai, ha szü kségből más ritus szerint is éltek . 
mindazonáltal annyival inkább se veszíthették el örm. 
kath. j ellegüket, mert a rítus megváltoztatását a kath. egy
házban első sorban maga a pápa tilalmazza. 

Ennélfog,·a ilyesmi Róma különös engedélye nelkül 
nem hogy nincs megengedve, hanem egyszerűen törvény
telen is volna. 

Ami pedig törvénytelen, az semmis. Hiszen ha ez 
nem áll, akkor miért keletkeztek az egyetemes római 
egyházban a különbóző keleti rítusok? 

A rítus fölcserélhetése könnyen arra a tévhitre ve
zethet, hogy a kath. szertartások közölt csak látszólagos 
paritás van, miből kifolyólag a latinizálástól való s még 
mindig el nem oszlatott félelem a keleti katholikusoknál 
csak növekednék; és ezzel nem a hasonló oltárnyelvvel 
élő szakadár fajrokonok közelednének az unióhoz. hanem 
megfordítva, épen az egyesültek hajlanának a schizma felé. 
Már pedig ennek nem az előmozdítását, hanem megaka
dályozását tüzte ki a pápaság legszebb feladatául. 

r 
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Sőt épen az unio elébb-utóbb való megkönnyítése 
czéljából kanonizálta a Szeniszék a latinnal egyenrangú 
görög és örmény liturgiát. 

Ez a hi tem és meggyőzödéscm vezetett, a midön 
"A hazai örménység jövője" ez. mü\·cmben (1\'. fej. 13 
l.ap) ezt a kérdést az örménységrc \'Onatkozólag igy 
crtelmeztem: 

. "A vallás terén is kötelességünkben áll l ehető leg 
mmdig csak örmény papot \'enni igénybe, a hol pedig 
ezt nem tehetjük, igen is élhetünk a lat. szert. kath. 
egyház törvényei sze ri nt is - a n é lk li l , h o g y e z 
á lt a l ö rm. kath. je ll egünke t elvesz it e ttük 
v o l n a . 

Sőt minap ') XIII. Leo pápa elnökletc alatt és a 
keleti nem lat. szert. kath. egyházaknak a róm. kath. 
egyházhoz való vis~onyát szabályozó értekez let eredmé
nyeként, a pápa 6 Szcntsége egy enczyklikát is tett 
közzé, a melynck értelmében a keleti katholikusok és így 
az örmények is mindcn akadály nélkü l visszatérhetnek, 
ha papjaik hiányában attól eddig megfosztva voltak . -
ősi örmény ritusuk használntához." 

?öt a pápai bölcseség ezt a rendszabályt még a 
papsagra is kiterj esztette, mirc é lő példa, hogy a lem
bergi önn. kath. egyházmegye.: területén Sc cs c p a j nszk i 
Károly, V o j d á g Viktor és T om a s c vs z J..: i Ed..: szemé
lyében maig is működő örm. kath. lelkészek, mint volt 
lat. szert. papok léptek át nem régiben az örmény rítus 
szolgálatába. T ermészetesen szemeim előtt első sorban 
az örmény plébániáktól els?.ármazott azon elemek lebeu-

k . b 
ne·, a melyek varoson a latin, oláh fah·al\ban pedi a-

~ 

:setl cg. a .görög rítus .szerint is mindcn aggály nélkül 
einek es elhetnek: a nclkül, 11ogy nemzeti rituális jellc
güket egy kényszer-helyzet miatt elveszíteni szándékoz
nák avagy abból pláne örökre kh·etközhettck volna. 
Igazságérzetem azt sugallja, hogy az ad hoc nem én·é
nycsithctő j og végleges j ogvesztés t talán még sem vonhat 
maga után, s így a tényleges v~llás i gyakorlat az örm. 

') 180-l. 11ovcmbcr ha,·übau. 

8 
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kath. jelleg mcgszüntetésének nem is pracjudik~lha~. Tch~t 
egyik rítusnak scm állhat jogában, hogy a_ mas nt~sbelJ
ekct, azért mcrt nála kénytelenek a le lkJekben v1g~1szt 
keresni. külön pápai engedély nélkül mintegy hal lga tolag 
vé<Yképpen bekebelezetteknek tek intse. 

0 
Hiszen csak ennek az elvnek az érvényesüthetése 

nyujthat oltalmat a különböző ritusok sz~tszórt sziget?i
nck mint a minő hazánkban az örmeny szcrtartas. 
Má~különben az egyetemes egyház kedvezőtlen \ i~zonyo,~ 
közt élő ritusai, illetve ezen rítusok ugynevezett d1aspora1 
egyenesen vissza fejl ődésre vo_lnának k_árh_o~tatva._ 

Ezt azonban a Szeniszek scm ohaJtJa. ~lar most 
minek kell ebből következnic? annak, hogy mindazok az 
örmény származású hítfeleink, a kik csak latin ~i~ét hall
gathatnak vagy csak latin papot \·ehetne_k J~enybe_ s 
egyáltalában csupán a latin egyház szabvanyal sze1:1n_t 
élhetnek, azé rt még sem váltak tényleg l~ tinszertart.asu 
katholikusokká. mert örmény rítusukat Roma engedelye 
illetve jóváhagyása nélkül vagy pláne til~lma daczár~ 
cl hagyniok nem áll hatalmukban. Hiszen a mmt a_ budapesti 
gör. katholikusok scm veszitik el gör. kathoiJ~\Us Jelle
trüket, ha latin vagy schizmátikus templomba kcnytclenek 
fs járni. éppugy áll ez a szabály az örmény hivökre 
nézve is. Ezen áll itásomat igazolja a ., Főváros i Lapok" 
f. évi 32. számában megjelen t vezérczikkcly követ kező 
passzusa: 

A aörög rítusról a rómaira és viszont az áttérés-
" o 

nek helye most sincsen; mert a dogmák teljes azonos-
sága mellett értelme sincsen. A görög katholikusok, a 
hol községük nincs, minden vallási aggály nélkü l tanu lják 
a r. ka th. val lástan t és áldoznak egy szín alatt. 

Igy van ez például Budapcsten a nem csekély számu 
g. kath. in telligcncziánál, a minck mindenütt nem ritka 
kö\·etkczménye, hogy görög katholikus szülőknck gyer
mekei pápai engedély nélkül egyszerűen elanyakönyvelés 
és ri tuális megszokás alapján végképpen a róma i (latin) 
rituson maradnak." 

Analog helyzetben van a haza i örménység is, minél
fogva az, a mi a latin és görög szcrtartás egymásközti 

" ' 
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viszony~ra nézve szabály, ugyanannak ki kell terjednie 
az örn1cny ritusra is . . 

A keleti kath. egyházak liturgikus nyelvét a florenczi 
zsinat az áttéréskor használt nemzeti nyelvekben állap i
totta meg, de ugyanakkor kizárt minden változtatást. 

lgy kanonizálta a római Kuria időrendi egymás
utánban a görög mctlett a szyr-kald, a kopt, az ethiop, 
az örmény s valamivel később az ó-szlá\' vagy ó-bolgár 
nyelvet ; ujabb időben pedig vagyis a XVII. század 
közcpén az oláh liturgikus nyelvet. 

Az "Alkotmány 1
' f. évi 18. száma .. A l i t u r g i a 

n y e l v c" ez. alatt ez irja: 
.,A római egyházzal egyesült keleti egyházaknak is 

van állandó stabilis nyelvök, a melynek mcg\·áltoztatását 
épen oly kevéssé engedélyezi a szentszék, a mint nem 
engedi meg a cserét és megvá ltoztatást az egyháznak 
la ti n szertartású részeiben " 

Amint annak idején a muszkaországi rutének nem 
nyerhették cl az orosz li turgiát, éppugy az elmúlt évek
ben a pápa a zenggi egyházmegye nehány glagol it litur
giájú hítközség kérését is elutasította, a mikor azok a 
latin szertartás behozatalát kérelmczték. 

Fentebbiekből kitetszik, miszcrint ncm~sak hogy a 
ritus-csere van tiltva, dc még a liturg ia nyelvének a 
megváltoztatása sem eszközölhető Róma beleegyezése 
nélkül; és pedig azért, mert jóllehet, hogy a nyel\·cscre 
nem dogmátikus, hanem pusztán fegyelmi ügyet képez, 
mégis a pápa egyházfői jogkörébe tartozik. 

A gör. kath. székelyek egyike-másika, ha neki már 
terhérc vál t az oláh oltárnyclv, hiába kiván róm. katho
li kussá válni, azt nem teheti , sőt csakis a sch izma vagy 
a prot~stántizmus kcn.ilő útján juthat u latin egyhaz 
kötelékébe. 

Ebből is kitünik, hogy mcnnyirc Lid,·o~ és a római 
pápák rendeletcinek is megfelelő törekves az, a mely a 
hazai örrnénységct, mint ab O\'O é-; így meg nem szünt 
örm kath. jel legli nérct, egy őt törvény szcri nt is mcg
il lct6 örm. kath . főp<bztor lelki gondjuiba helyczcnd i 
vissza. 
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Hazánkban minden Róma által appróbált oltárnyelv 
illetve liturgia önrendelkezési joggal bir, tehát nem tarthat 
már sokáig az a jelenlegi ideiglenes állapot scm, a mely
nek az örmény püspökség helyreállitása van hivatva 
egyszersmindenkorra véget vetni. A magyar-görög katho
likusok oltárnyelvének kanonizálása vagyis jobban mondva 
a magyar liturgia elvi kérdése most van Rómában 
döntés alatt. 

Adja Isten, hogy a pápai bölcseség sok százezernyi 
hivő lelki óhajtását megnyugtathassa. Szerencsénkre ne
ld..ink 200 éves a jogunk az örmény liturg ia használatára, 
mert őseink áttérésekor a Szentszék az ó-örmény nyelv 
ősrégi privilégiumát a beköltözött örménységre is ki
terjes.ztette. 

Es ime -- nem szemrehányásként hozom fel - míg 
a görög ritusu magyarak jóllehet. még approbált litur
giával sem bírnak, mégis már 187 3 óta Hajdu-Doroghon 
vikáriátust nyertek: addig a szintén nem kevésbté ha
zafias magyar-örmény klérusnak egyetlen papja sincs 
közel két század őta még az i n fu l a vis c l és é r e is 
fe ljogosítva. 

Nincs a mi a nyájat összetartsa s ez segíti elő a 
latin ritusba való lassú átmcnetet, holott a moldovai 
orthodoxhitű testvéreinket épen csakis az örmény püspök
ség révén lehetünk képesek az unionak megnyerni. Tehát 
Szamosújvártt, a katholiczizmusnak e délkelet felé kitolt 
magyar bástyáján Verzár Auxentius utódának lesz fen
tartva az a szent hivatás, hogy hazánk rítusában meg
szilárditott örménységét összetartsa és az örmény litur
gia daczára Magyarország egyik leghazafiasabb magyar 
egyházának. az örm. kath. egyháznak vesse meg új alapját. 

És ebben nem is lehet kételkednünk, mert nálunk 
az örmény leszármazás és az örm. kath. jelleg egy és 
ugyanazon fogalomnak felel meg, s a hányan magun
kat örményekül valljuk és érezzük, ugyanannyiunknak 
egyúttal az örm. kath. egyházmegye hiveiként is kell 
magunkat az egyházjog és törvények szerint tartanunk. 
Az örmény liturgia mintegy a latin és görög közölt foglal 
helyet, s a mcnnyibcn egyiktől távolodik, ugyanoly mér-

r 
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tékben közeledik a másikhoz. Már ha egyébért nem is. 
de csupán azon átmeneti és mintegy közvetítő jellegénél 
fogva az örm. ritus nagyon érdekes sajátságokkal van 
felruházva s ennélfogva annak megszilárditása és egyház
szervezeti önkormányzata nemcsak rituális, de általános 
kath. szempontból is kivánatos. Egyaránt szép és nemes 
feladat vár tehát e tekintetben is az erdélyi r. kath. egy
há:tmegyc püspöki trónörökösére, g r ó f M a j l á t h G us z
t á v koadjutorra, kinek főuri származása, ifjúi hévtől 
duzzadó vallásos ambicziója, áldozatkész hitbuzgó elő
élete. nemkülönben a földi javakban is neki osztály
részül jutott tetemes vagyona és elfogulatlan igazság
szeretete mindmegannyi biztosítékot nyujtanak arra nézve, 
hogy az örmény püspökség eszméjét felkarolja, s annak 
Kelet felé i;ányuló misszióját fel ismervén: az autokefál 
örmény kath. egyház ujjáépítésével magának aere peren
nius örök emléket ál litson. A midőn tehát Erdély segéd
püspökét a hazai örménység is vallásos hódolattal üd
vözli, egyúttal növekvő reménynyel tekin t az örmény 
püspök i s ü,. c g (száhávárd) fölkelő napként tündök
lendő áldásos sugaraira. Hisun a közóhaj most még 
részben hamúfedte zsarátnokának újra kigyuló világá
nál fog a magyar-örmények itt-ott eJhaiványult örm. kath. 
jellegc is az ősi püspöki tűzhelynél új életre lobbanni. 
Már pedig az ősi ritus c Veszta-tűzének ápolása illetve 
az örm. kath. püspökség föltámasztása nemcsak, hogy 
megfelel a hazai örménység legszentebb kötelmének, ha
nem egyszersmind egy hazafias népfaj összes életfóltéte
leinck legvallásosabb megnyilvánulásakém tekinthető. 

A saját szertartásától clszokott kisebbség, ha most 
még itt-ott tán a nemtetszés, közöny vagy pláne kicsiny
lés álarcza alatt passziv módon viselkedik is az örmény 
püspöki szék visszaállitását sürgető általános mozgalmak
kal szemben : bizonyára nem csalódom, hogy majd az 
örmény főpap beköszöntő pásztorlevelének hivó szózatára 
a passziv ellenállók se vonakodnak sokáig és elébb-utóbb 
az örm. kath. egyház köré fognak csoportosulni. 

Hiszen társadalmi rang és politikai állás mit sem 
fog ez által veszíteni nimbuszából, sőt az örménység 
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köréből kimagasló előkelőségei.: sokkal nagyobb szolgá
latokat tesznek magyar hazájuknak is, hogyha palarn et 
publice örményeknek tartják magukat. Mert ha egy 
Ka r á t s o n y i g r ó f, vagy egy D á n i e l b á r ó magát 
ö r m. ka t h. ma g y a r n ak vallja: egyúttal fáklyát gyújt 
azon hazafias ösvény megvilágitására, melyen valamint 
az örményeknek, éppugy a másajkú magyar honpolgárok
nak is nyitva áll az út a legmagasabb méltóságok el
nyerésére. 

Holott ha vezéralakjaink a magyar néprajzi közös
ségbe nyomtalanul beolvadva, őseik ritusát számba sem 
veszik: igaz, hogy hivatalosan néhány száz fővel meg
apaszthatják az örmények aránylag így is elég csekély 
számát, mindazonáltal származásuk révén és saját lelki
ismeretük előtt mégis csak megmaradnak örményeknck. 

Az örmény nemzetiség fogalmában és tudatában 
különben sem rejlik valami olyan folt, a mi az egyéni
ség tekintélyét, a személyi tulajdonságok értékét alá
száll itaná. 

A vallásáért és állami függetlenségeért harczoló 
politikai örmény nemzet múltja és történelme egy nyitott 
könyv, melyet Klió egy hős költemény gyanánt örökitett 
meg. 

Aztán beköltözött őseinkre is méltán csak büszkék 
lehetünk, hiszen nevcik és a magukkal hozott családi 
ereklyék előkelő eredetre vallanak. 

De mind ezektől eltekintve vajjon lealázó-e az. hogy 
vagyonukból kifosztva. becsületes munkához láttak s a 
kereskedelem, ipar és földmívelés terén érvényesült üzleti 
szellemük ;öket új tőke szcrzésére serkentette? 

Nem-e épen ez a körülmény szintc kétszeres tiszte· 
l etet érdemel, a midőn róluk megemlékezünk? Hiszen a 
legtöbb magasrangú és dúsgazdag hitfelünk épen az 
egyszerű, de vagyonszerzö derék kereskedőknek köszöni 
mai jollétét. Le a kalappal az ilyen elődök előtt, kiknek 
emléke iránt az egész je}en nemzedék csakis a leg
nagyobb hálával tartozik. Es itt eszembe jut d r. H e r
ma n Antal etnográfus barátomnak az "Armenia " 100. 
jubiláris számában megjelent igénytelennek tetsző, de 

.. 
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mély tcndcncziájú czil<kclyc, mely jelképcsen arra int, 
hogy n e t a p o ss u k l á o b a l a z ő s ö k e m l é k é t. 

A kik nem cmlékeznek reá, kérem, hogy olvassák 
el még egyszer azt a rövid néprajzi vázlatot, mely a 
mulandóság megkapóan rideg valóságát festve, azt ugy
szóiván kézzelfoghatólag tesz i előttünk érzékelhetővé 

S habár egy armenofil tudós kiméletes gyöngéd
ségével, de félreérthetetlen közvetlenséggel ütközik meg 
a lembergi örmény székesegyház czintermének örmény 
feliratú sírkövekkel való kikövezése felett, s ezzel mint
egy a hazai örménység fülébe is oda sugja a .,memento 
mori''-t. 

Tehát rázzuk le már egyszer mi is magunkról a 
fajunk életerejét emésztő ingadozás és közöny lidércz
nyomását, s férflas elszántsággal álljunk önzetlen szol
gálatába az egyre hangosabban nyilvánulni kezdő n é p
ak a r a t n ak. 

Utóvégre is ez előtt mindnyájunk kötelessége meg
hajolni. 

Tehát az örmény leszármazás pusztán ebből az ok
ból is azt a feladatot rójja reánk, hogy eredetünk hagyo
mányaihoz hivek maradjunk és a hazafias armenizmus 
ápolásával saját fajunk fenmaradását biztositsuk. 

f.:s ebben látom én az eddig alig figyelemre mélta
tott maroknyi örménységnek, hogy ugy mondjam, ma g y a r 
n em z c t p o l i t ik a i hivatását. 

Ez nem nagyzási hóbort, mert állala az a nemzeti
ségek előtt példányképül szolgáló magasztos el\· jut dia
dalra, hogy örmény nemzeti r i tusa daczára 
magyarán élni és fenmaradni óhajt e hazában egy keleti 
néptöredék, mely a szálló ige szerint ma már csaknem 
., magyarabb a magyarnál" ! Tehát másodrendű kérdéssé 
törpül az, hogy vajjon a magyar-örmények létszáma a 
tizenótezert túlhaladja-e avagy azon innen marad? 

Ellenben felette nagyobb horderő\·el bir az a haza
flas katholikus szempont, hogy bíboros egyháznagyjaink, 
mint a pápai tiarának szintén reménybeli várományosai, 
s hogy velük egyáltalán az egész magyar kath. főpap
ság csakis a Szentszék bölcs intenczióit követnék, ha a 
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hazai örm. katholikusok önálló püspökségre tö rekvő jogo
sul t mozgalmát magas pártfog{lsukra mélta tni kegyes
kednék. 

Hiszen a több ezerny i oláho rszági örménység uni
á lásának az előmozd itása a magyar ka th. klérus e lőtt 
sem lehet közömbös, pláné a mikor Szent-Péter utódja i 
is ex cathcdra ki nyilatkozta tták. 

"V o I u m u s, u t o m n cs c a t h o l i c i fi a n t, n o n 
ut omne s latin i fi a nt. " 

Végelemzésben tehát uj ra meg uj ra csak a rra az 
eredményre jutunk, hogy a magyar-örmények közös örm. 
ka th. jell egének s a vele szerves összefüggésben á lló 
néprajzi egységének nemcsak egyedüli biztositéka s ugy
szóiván utolsó mentsvára és legfőbb összetartó ereje, 
hanem egyszersmind legtermésze tesebb közpon tja, sőt 
mintegy ragyogó koronája is elvitázha tatl anul semmi 
más nem lehet, mint az 

"Ö r m é n y k a t h o l i k u s p ü s p ö k s é g ! ·' 

Merza Gyula. 

' ' ' S~El ll~li 
t ragoedi a ö t f e l von ásban. 

lt·la : 

M á rton Dávid. (Hatodik folytatás.) 

Harmadik felvonás. 

Kir:U~·J p1lota .• \.rmávir v:iráb:~.n .Jobh felől trón, bal felől egy szobor látható . 
.\ hattérben ~szlllpok ; az olelalfalakon fegyverek flig~nek, közbe közbe 

ln t·cz,>S okat abrázoló képekkel J •Jbbt·a nagy i ves ablakok, erkély. Alkouy. 

E LS Ö .J E L E N E T. 

C sár. (Egyedül ) 

Mérl gyülölöm e rérfil oly nagyon? 
Talán kirá lyi termetén mereng,·e 

, 
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~lcrüllen1 cl a :,:yiiliill'l ride!.{ 
J>osványiban. 'ugy f{•nyc ''elle 111cg 
Szcmcm \'Íiiigat '?! ... Xcm tudom ''alóban ! 
Dc éJ·czrtt l, hogy lcii\CIIII' II ragyos. 
f:iiit<'·l l'Cdü kl'l tnindeu szó nvom;'tn. 
Mi róla zendül a liimeg kiizi)ll: 
S a rénysugúr, lll CI\' a szemekhon 1\él, 
lilidön abkja l'c'ltiinlk t·agyogva 
.\ nii·szivl'knek búlniny-1\{•peiil: 
Mind Ullllyi 1\igyó, mely szi ,•c rn relcll 
\ 'c·rfagylaló testével al\·onul. 
E gy ü lölctnck n incsen indoka. 
Csak nzl tudom, hogy mélycbb \ ';in n zénél, 
S fclzajltk olykor, n11nt a tenge•· ;'u·ja, 
llab;i t· a bösz viha .. lehellete, 
,\ z enyhe szcllü scm c·sapclng rölölle. 
ll i~z Almira. ki é't'iiCnt{•nyeinkel 
Vcrsényt·c hivt u egykor - clliinc'•k: 
S - a u1it ;;ili\•cmbcn ill hagyolt - Uil ü1· 
Heliill a :,ryiHülcl siill'l viú•' Pl, 
S e ned \' kic·scwclul olyko1· kN szcmcmböl. 
) Jinl rüjdalom-köny. hol!yha liilom c 
Silany lömcg minl isteniti őt ; 
li a Itallom r :t. ize t len üchTi ntlgúst, 
) lcly - .há nC\'él éi\·czvc - gyakran 
Visszhangozik n honi b<•rczcken. 

(A trc~n elé llll'gy. mcg,•etöleg tekin tget rá .) 

Nem búnta bú1· c büs;r.l\c tt·ón soha, 
) \ögis lerújnam egy Ichcllelemmel 
A z al világba, It ol nevi'm s;r.ü lemlc tl. 
711ilyen gyönyiir voln' hog~ ha t·omba dőlve 
L<l.tnám a•·anyos, bihoros falúl ! 
lJisz él ctem napjának aklíOI' Ól':'.C lll 

!!:des dcdijét, hogylut gyttsz. Yiha•· 
Lepi meg a kirúlyi csam okol; 
S mig ncntz(•Lem gyönyöt·bon áradoz, 
lia ill a rény, a hir nagyobbodik : 
Engem sölél bú, aggodai'm lep c l. 
l\ le1'l a ldl ök oly lángolőn szerclnek. 
!tn gyülölöm csupán azért. mivel 
Nép-milliók szcrelmi tá rgya ö, 
e:s gyülölöm, mivel jobb nálam ö ! ... 

(K.h-lllröl halla tszik. 

Éljen a l-i1·ály !) 


