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Az örmény egyház Magyarországon. 

?{ 
~ magyar korona tcrülctén, cltckinl\·c a királyhá-

gon túl lc,·ő ötödik (újvidéki) örmény lclkészségtől, 
mcly a bécsi mechithárista szcrzct kiküldött tagjai által 
administráltatik és a kalocsai érsekség közvetlen főnök
sége alá helyezett misszio-állomást képez az Al-Duna mcn
tén lakó elszórt örmény kath. hi\'ckrc nézve, a tulaj
donképen i hazai örmény egyház négy hítközségből áll : 
a s z a rn o s ú j v á r i, c r z s é h c t \ ' á r o s i, g y e r g y ó
szen t miklós i és cs i kszépv i z i plebániákból. Ami 
örmény egyházaink történeti a laku lásuknál fog,·a min tcgy 
átmenet i fo rmácziót képeznek a keleten fenná ll ó örmény 
kath. egyházak és a latin szcrta rtású róm. kath . egyhá
zak közt; s a konfesszio teljes egysége mcl lett, több te
kintetben eltérés is mutatkozik a keleti örmény kath . 
egyházszen·ezettel szemben. 

Példaképpen ily eltérés gyanán t cmlithetjük azt, hogy 
nálunk az örmény kath. papok éppen ugy alá,·el\·e ,·annak 
a coelibatus tön·ényének, mint a nyugati egyház latin 
szertartású papjai, to\·ábbá hogy a szakálh·isclet tekinte
tében szintén különböznck úgy a keletiektőL \·alamint 
az európai örmény szcrzctcscktől, és hogy csak a 
felszentelés (ordinatio) szempontjából állanak jelenleg saját 
szertartásukhoz tartozó püspöki hatóság alatt, a mcnnyi
ben papnövendékeink a bécsi és lembergi örmény kath . 
érsekek által szoktak fclszcnteltctni, ellenben az örmény 
ly thurgiát rendszerint magán tanulás útján (nem a theolo
g iai tanfolyam a la tt, hanem csak annak bcfejezté,·cl) 
sajátitják el, felszentelésük után pedig Erdély la ti n szert. 
püspöke kormányzata a lá ta rtoznak. 

Egyébirán t lesz még a lkalmunk kirneritől eg ismer
tetni az erdély i örmény egyházak sajátszerű helyr.ct0t, 
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s azon specialis vonásokat, melyck ezt ÚpY a kelc~i 
katholikusok- mint a nyugati egyháztól, egyhazszen·czctt, 
disciplinads 6s lythurg ikus tekintetben megkülönbözteti~, 
- ezúttal csak azon egyszerű czélt tüztük mag unk cl.c, 
hoay meuismcrtcssük egyházi férnainknak ama testületet, 
melynek ~agjai napjainkba.n a n:tagy~r. ?rménység egyházi 
életét ,·ezctik, lelki szükscg lctc1t ellatJak. 

Táruyunkhoz tétTe a magyarhoni örmény kath. 
egyház ~apja it a kö,•ctkezőkben sor?lju~ fel ki. v~ t~ l 
n é 1 k ü l, mcllékeh·c c czikkünkhcz az t Iletok arczkepe1t lS. 

Szamosúj,·árnal. s a szolnoki egyházkerületnek főes
peresi méltóságában: Cs ákán y Adeodát, Ferencz József 
tovaarendjé,·el díszített aranymisés áldozár, közszerctetben 
álló 

0
eo-yéniségével találkozunk újra, kiről már ,papi és 

tanári
0
jubileuma alkalmából is megemlékeztünk. Eletrajzi 

adatait l. folyóiratunk TV. évfolyamának 193, l 9-! és 22-!. 
l apján. 

B á r á n y L uk ács szülctett Szamosújvártt 1841. 
áug 4-én; atyja a derék Bárány Márton kereskedő és 
birtokos és anyja a jó lelkű, jámbor, vallásos Korbuly 
Mária volt. A népiskolát és gymnasiumot Szamosújvártt, 
Maros-Vásárhelyt és Kolozsvártt tanulta; mindig e l s ő 
volt osztályában. 1859. júl. 17 -én tette le Kolozsvártt az 
érettségi vizsgát kitünő eredménynyeL Ugyanezen évben 
vétetett fel az erdélyi róm. kath. egyházmegye növendék
papjai közé. Dísze, büszkesége volt a seminariumnak, 
az ernyedetlen szorgalmú theologus magaviselete példány
képül szolgált. Annyira szcrették, hogy minden évben 
küldöttek húsvét napján neki a püspöki udvarból kalá
csot. És e?. egy theologusra nézve nagy megkülönböztetés 
volt! 1862. szept. 2-án gymnasiumi tanárnak (Szamos
újvár) neveztetvén ki, a theologiai tanfolyam negyedik 
évét magánlag tanulta. 1864. áug. 21 szentette fel Bosági 
Jakab caesariai érsek, a bécsi mechitháristák főapátja 
örmény kath. á ldozárrá. 

A sok ismerettel biró, rendszerető, pontos tanár, ki 
hivatást érzett a tanpálya iránt is, oly lelkiismeretcsséggel 
végezte kötelességét, (mit soha sem tekintett terűhnek), 
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hogy s ikeres működésé,·e l nemcsak az c lőlj ár0ság, ha~em 
az érdekelt szülő k is teljcsen meg voltak elcgcdvc. ü re
gebb tanártársainak mind ig megad ta a kellő tisz teletet; 
tárgyfelosztás alkalmá,·al szivesen elfogadta a n.ehezebb 
tárgyakat sőt elvállalt nehán \' órá,•al többet lS. mert 
köt~n,·itcn\ akart tiszteletet Údemlő már öregedő ,·olt 
taná t~ain. - De segédlelkész i teendőit scm hanyagolta el; 
sokban segédkezett nagynevű plcbánosának. ~\a~ran 
benyitott hozzája: .,:\incs valami tenn i,·aló meltosagos 
ur?" Ezért szerette is a nagytudományú Lukácsi. Ott 
láttuk halálos ágya mellett is térden állva imádkozni. 
Koporsója felett tartott hatásos, szép emlékbeszédét "Ar
meniá-"m mult évi folyamának nov. füzete hozta. 

Szabad idejét önmívelésrc forditotta: olvasott, tanult; 
sok nyelvet tud (magyar, örmény, latin, görög. olasz, 
franczia, román, német). Ismeri a hazát; azonkivűl járt 
Német-, l'ranczia-, Ango l-, Olaszországban. Készül na
gyobb keleti útra. Könyvtárá t, mclyben sok érdekes ör
mény munka is van, szivesen gyarapítja. 

1879. szept. 14-én nevezte kl Fogarasi t\lihály erdé
lyi püspök szamosújvári plebánossá. Picbánosi beiktatá
sáról ezeket irtam a "Kolozsvári I<özlöny 1883. évfolya
mának 133. számában: 

A főpiacz zöld ágakkal díszes, ünnepi pompában a 
szép plebánia templom; 8 és '!/~ órakor a hivők se;ege, 
mely ájtatosságát még őseitől örökölte, g):ül az egyhaz.ba: 
Nemcsak az örmény, hanem más vallasfelekezet h1ve1 
is nagy számmal siettek az új plebános beiktatásának 
lelket emelő ünnepélyére. 

9 1/
4 

órakor vette kezdetét közvetlenül a picbánosi 
beiktatás. Bárány Lukács plcbános, Csákány Adeodát be
iktató főesperes s az öt tagú fényes papi segédlet a temp
lom közepére érvén, a főesperes a szószékre szállt, 41 
éves papi pályáját s tanárkodását, melylyel érdemes szol~ 
gálatot tett a városnak, mclynck jó s balsorsában mindig 
hű na volt, rövid, de megragadó magyar szavakban 
vázolta s fölemlité, hogy élete egyik legkedvesebb moz
zanata 'jelen tette, midőn kedves volt tanítványát ikt ::tja 
be a ptebánosi hivatalba. Azután az egyházmegye ,iqry-
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zőjét kérte fel, hogy a kinevezési okmányt olvassa fel, 
s a plebánost, hogy tegye le az eskűt. Amint elhang
zottak e sza vak is: _ . .Isten engem úgy segéljen ! " a fő
esperes újból felvette beszéde fonalát s egyikét fejezte be 
azon szép beszédeinek, melyck ugyan e szószékről annyi
szor ragadtak cl bennünket. 

Az esperes után derék picbánosunk ment fel a szó
székre, s be\·ezctéskép \.ilágositó Szt.-Gergely működésére 
vetett visszapillantást, kinek az örménység megtérítését 
a ker. egyház kebelébe tulajdonítják. ~emcsak, hanem 
éltét és fenmaradását biztositotta; mert míg a babi loniaiak, 
assyrok, médek a világ színpadáról eltüntek, addig az 
örmény most is hazai nyelvén dicséri a népek so rsát 
intéző Gondviselést. Remek beszédének tulajdonképi tár
gyát a hít szüksége képezte. Végül áldást kért beiktató 
volt tanárára, hazánkra, c polgárságra és paptársaira. 
Ezután körmenet és nagymise tartatott. 

Beiktatás után a papok, kik között láttam a Szen t
Ferencz-rendi atyákat is, tanárok, tanítók, városi képvi
selet és a t. ünnepelt lakására s iettek, hogy tevékeny 
picbánosunknak sok jót ki\·ánjanak. 

Midőn ezeket c helyütt elmondom, egy-két szóval ünne
peltnek alig három éves plebánosságáról is szólok. Bárány 
Lukácsnak picbánosi teendő in kivűl még több más mel
lékhivatala is van, igazgatója a gymnasium-, n- és leány 
iskolának és az árvaintézctnek, tagja a városi és megyei 
képviselőbizottságnak stb., még is kötelesséo-einek szaksze
•:ű, lelkiismeretes, pontos teljesitésén kivűl oly és annyi 
erdemet szerzett már, mennyi elég lenne egy hosszú 
haszn~s és tehát emlékezetre méltó élet számára is! ' 

Ü~n.epelt plebánossága alatt épült a czinterem (tér 
a pleban1a-templom körül) dél i oldalán díszes vasrácscsal 
ell átott útcza-szélességű faragott kőfal ott hol ezelőtt 
ezen tért disztclcnitő "régi iskolák" állottak~ A czinterem 
csinos kertté alakíttatott át, beü ltetett díszfákkal vad
szőlővel, a csiga-útak beporondoz tattak és csalittal 

1

kísze
gélyeztcttck_; az itt-ott pompázó szép virág csoportoza
tokban ped1g szemünk nem győz eléggé gyönyörködn i. 
Az öt bejárat közül kettő vas- rostélylyal elzáratott a 
másik három szép mivű záros vaskapúkkal láttattak' el. 

- •) 

A Salamon-templom kimeszelt, kitakarított egész 
belseje dicsekedve mondja az oda járó áj tatoskodóknak, 
hogy tisztaságát a natal plebános tevékenységének kö
szöni. 

A plcbániai templom vagyana leltároztatott; azt hi
szem, hogy templomunknak ilyen kimerítő, pontos leltára 
eddig még nem volt. 

A temető rendeztetett és az itt vágott útak ki is 
porondoztattak, a temetkezési ügy is rendbe hozatott. A 
temető roskadozó kápolnája megújíttatott és befödctett. 

A Szamosújvártt l étesítendő lcányán·aház ja vára 
fáradtságot nem ismert lelkes picbánosunk gondoskodása 
eddig már 15.000 (tizenötezer) frtot szerzett. 

Még van! De a hely szüke nem engedi, hogy egyéb 
hasznos tettei re is kitcrjcdjek, azért csak azt kívánom, 
hogy sok ilyen példányszerű, erélyes picbánost adjon a 
Gondviselés hazánknak. Ad multos annos!" 

Még van más hivatala is: A helyi gyermekkert 
igazgatója, az egyházmegye gyüléscinck, az ipariskola 
felügyelő bizottságának elnöke, Szolnok-Dobokamegye 
közigazgatási bizottságának tagja. Sokoldalú munkássá
gával nem egyszer érdemelt elismerést. Ezek közül itt 
csak a következőt l<özlöm. "Sz. 76 - 1880 kgy. Olvastatik 
város i örmény kath . plebános főt . Bárány Lukácsnak f. 
hó 6-ról 175- 1880 szám alól kelt irata, melybcn az 
általa eddig, a városi örmény kath. gymnasiumban elfog
lalt tanári állomásról - a mult évben örmény kath. 
plebánossá történt mcg\·álasztása folytán - lemond és a 
helyi iskolák igazgatása czimén díjazásért folyamodik. 

A lemondás tudomásul vétetvén elfogadtatík, s az 
ennek fo lytán üresedésbc jött tanári állomás betöltésére 
a pályázat 1880. évi áug. 20-ra kitüzött zárhatáridővel 
kiiratni határoztatik. Egyszersmmd a lcköszönt tanár-igaz
gató urnak a tanári pályán 18 éven át, de különösen picbá
nossá lett megválasztása folytán, az igazgatói teendők 
körül kifejtett lelkiismeretes buzgalmáért, szakértelemmel 
párosult fáradhatlan odaadásáért, s köz-clismerésben része
sült buzgó tevékenységeért egyhangú közakarattal jcgy
zőkönyví kös z ö n e t és e l ism e r és nyilván ittatik .... 
Kiadta Osztián Kristóf főjegyző." 
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~[int igazgató is hét évig tan itott hetenkén t 8-1 O 
órában - ingyen. T arta lmas, jól kidolgozott egyház i 
beszédeit, mclyeket örmény és magya r nyelven ad e lő 
hatásosan, rendcsen sokan hallgatják. Dc felszólal gyak
ran a tanácskozási termekben is. i\agy hatást ért cl azon 
gyönyörlí, szép, haza fias heszédével, melylyel ta val (szcp
tcmber) Bécsben az ecsmiádzini ka tho likoszt íi dvözölte. 
A haza i lapok köz ül kü lönösen a "13udapcsti ll it· lap" fi
gyelmeztette ol\·asó közönségét erre a remek beszéd re, 
mclynek minden igaz szavát a jó honpolgár őszinte 
meggyőződése szózalta. Bárány Lu kács a plcbános
ság ban méltó utóda nagynev lí e l ődein ek ! 

A v c d ik L uk ács született E rzsébetvároson t 8-! 7 . 
okt. 18-án . Atyja .\\'Cd ik Kristóf városi a l kapitány és 
anyja Lclovics T erézia volt. Szorgalmason tanult, ki tünő 
bizonyítványokat vitt haza. Ha rmin cz éves korában nyer
te el az erzsébetvá rosi picbánosi á llást. A zsina ti vizs
gát szép sikerrel tette Ic. Jegyzöjc volt töbh ideig a z 
cgyházkeni lctnck. Já rt Hómában, a Szentföldön. i\ li helyt 
elvégezte a theologiát, Erzsébetváros közönségc taná rna k 
választotta gymnásiu mához, mcly á ll ásában megmaradt 
picbánossá lett ki ncvez tetése ig . El nöke a takarékpénztá r
nak, a kath . is kolatanácsnak és iskolaszéknek; tagja Kis
Kükü llőmcgyc vá lasztmányának, rendezte a Kámellcr
alapitvány ügyét, a mtemplomot kija\·ittatta, az ó-tem
plomot restaurá lta tta, új temetőt ny itt a tott. A taval nevezte 
ki Erdély róm. kath. püspöke al cspcrcssé. Munkai közül 
itt e kettő rő l teszek említést: "Szcntfö ldi emlékfüzér" -
és .,Az örmények története, l. r. " - Papi teendő i nek 
lelkiismeretes teljes itésén kivül tevékeny részt vesz Erzsé
betváros kulturalis és tá rsadalmi mozgalma iban is .*) 

* 
Fára ó Sim o n 1838. szept. t l-én született Szamos

újvártt. A népiskolá t sz ül ővárosában tan ulta. Mivel Játták 
Gábrus tan i tó (ez a jólelkű kivál ó férfiú, ki mi nden helybeli 

*) A Csiki Lukács által írott életrajzot tárgyhalmaz miatt jövö 
füzetünkben adjuk közre. Szerk. 
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ifjúnak gyámolitója vo lt) és i\ lcrza Lukács h. főbiró, 
hogy a szorgalmas, példás magv isel etű fiú ellenállhatlan 
vágyat tanusi t a tudományok irán t, Kolozsvárra küldötték : 
itt járta a gymnasium hat osztályát. A theolegiát Gyu
lafehérvártt végezte. Szab!ld idcje alatt nemcsak az ör
mény Szent-Irást forgatta szorgalmasan, hanem a Zachar
féle három nyel vű (örmény-magya r-latin) öt kótctcs szó
tá rt is lcmásol ta a maga használatára . Bécsben !86-l--ben 
áug. 2 1 egyszerre vette fel tanulótársa- és kebelbarátjával 
Bárány Lukácscsal az egyházi rend szentségét. 8osági 
Jakab mechithárista érsek-apát szemelte fel pappá. Az 
e l ső miseú ldozatot ugya nazon év szcpt. ha,·ában mutatta be 
az Urn ak. Segédlcl kész lett ; szépcn előadott egy házi 
beszédeit sokan hallgatták . Dc !8{}8-ban állását a tani
tósággal cserélte fel. .. \ ,·árosi közgylílés választotta meg 
és ő elfogadta a választást. :\égy é\·ig \'Olt a negyedik 
osztálynak tanitója . Ebben a minöségben kapta 1872-ben 
dr. Pogaras1 i\ l ihály püspök ira tá t, mely őt Csík-Szép
vízre az onnan haza ki,·ánkozott Papp Tivada r helyébe, 
ki tizenkét é\'ig gondoskodott hi,·cinck lelki szükségletéről, 
picbánosnak rendelte. Az óta (decz. t .) hiveinek szeretetétől 
környezve lelki ismeretes pontossággal teljesiti kötelessé
geit. Elnöke az olvasókörnek (casino) . Az ő felügyeletc 
a la tt épült az új papi-, kán toríJak és az iskola ; a csinos 
templom restaurál ta tott, az egyházi ,·agyon gyarapodott. 

G ö r ö g J o a c h i m sz ületett Szamosújvártt 1862. 
febr. 23-án Gö rög József és Gegomán Mária szülőktő l. 
A népiskolát és a gymnasium négy a lsó osztá lyát szülő
vá rosában, az ötöd ik és hatodik osztá lyt KolozsYártt, a 
hetedik és nyo lczadik osztá lyt Gyulafehérvárt Yégeztc. 
UO'yan itt tanult há rom évig theologiá t, a negyedik évi 
ta~ tárgyakat, mint magán tanul ó Kolozsvártt fejezte be, 
hol az egyetem bölcsészeti facultasának 3 évig volt 
ha llgatója ( 1883-1886), mely idő a la tt t 885. május 26-
án a tanári a lapvizsgála tot t 886. jún. -!-én ped ig a szak
vizsgála tot tette le a magyar és la tin szakcsop~:tbó.l. 

Nemcsak a gymnas iumban, hanem a theolog1an es 
egy etemen is kitünően tanult. 
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Pappá szcn tcllctcll l ~8.). okl. l I-én Bécsbcn. 188CL 
jún. ~7 -én a gycrgyó-szt-miklósi örmény ~zerta1:tású" h_ít
község, mclynck plcbániája mcgürült, pap,·alaszto gyulest 
tartott· ekkor -t 7 szavazó hármas szavazatából -!6-ot ka-' . pott, miért az erdélyi püspök ki is nc,·ezte az emiltett 
parochiára. 189~. májús 17-én tette le a zsinati \ ' ÍZS

o-álatot. Picbánosi ünnepélyes beiktatása 1893. jánuárban 
~olt; akkor mondott cszmcgazdag, szép egyházi beszé
dét folyóiratunk közölte is. Kiváló szónok, jó pap; hi
,·ei tenyerükön hordozzák. 

A fentebbiekben elősorolván azokat, kik ez idő szeri nt 
örmény ka th. egyházunk élén á llana k e hazában, egy
szersmind azokról is megemlékezn i kíván unk, kik egyhá
za ink szolgála tában a nevezetteken kivül ugyan azon ma
gasztos czélú pap i hivatás részesciül közreműködnek és 
a hi vek hítéleti szükséglctcit ell átják. Ezek név szcrint 
a következők. 

P a p p T i v a d a r 12 évig volt Csik-Szépvizen ple
bános ; dc haza kivánkozott; most is Szamosújvártt vé
gez egyházi tccntőkct. 

Sz c n t p é tc r i J á n os, ki elébb segéd lelkészkedett 
E rzsébervároson, később Gyergyó-Szt-Miklóson plebános, 
Brassóban főgymn. tanár; most Gyergyó-Szt-~l iklóson 
egy pénzintézet t:lén áll. 

~ o v á k G c r í) segédlelkész és gymn. tanár Szamos
újvártt. 

G o v r ik G c r g c l y, ki a bécsi mechithárista szer
zet tagja, Erzsébetvároson mint hittanár működik . 

Cs i k y L uk ács mint a velenezei mechithárista 
congregationak kiküldöttjc, az erzsébetvárosi szerzet
templomot admin istrálja. Lakott néhány évig - mint 
missiona ri us Sz imferopolban (Krimia) is . 

D u h a D á v id , az újvidék i örmény kath. templom 
plebánosa, sz intén a bécs i me ch ithári sta szerzetház tagja ; 
az Al-Duna mcn tén lakó örmény ka th olikusok hítküldérc. 
Min t procura tor Hómában is lakott. 

:f 
~ 

- !J -
l' L •.::; • SÁflHELV 

Drágomán A. Tódor előbb mechi hát:i'i1stltta,-scsr:1:1Je~r~---
zctes volt (Bécs), most szamosújvári segéd lelkész. 

Es z t c g á r G c r g c l y híttanító és segédlelkész Sza
mosújvártt. 

Ka p a t á n j\[ á r t o n, végzett theologus, még nem ,·et
tc fel az egyházi rendet; a szamosújvári Lukács i-féle 
árvaintézet felügyelője. -- Ezen tizennégy egyházi szem~! y 
közül Csákány és Papp Tivadar Lcmbergben, a. több17k 
ellenben (I<apatán kivételével, ki fiatal kora m1att meg 
nincs felszen telve) mind Bécsben szentclődtck fel. 

* 
01agynevű püspökünk dr. Verz.crcs kul Oxe.ndius R?

mában tan ult ; a többi hazai örmcny papok IS l808-1g 
mi nd az örök városban \'égczték a thcologiát. i\[ajdnem 
minden örmény pap, mint dr. tért innen vissza hazájába ; 
némelyek kél tudori okl evelct is képesek voltak felmutatn i. 
Dc azóta ( 1808), hogy a boldog emlékezetű id . Kará
Isonyi Emanuel, Szamosújvár vo lt érdemes tanácsnoka , 
Gyulafehérvárt két örmény szcrtartású thcologus számára 
a lapítványt tett, növendékpapjaink (egy-kettő kivételével, 
kik a bécsi egyetemen tanulta!<) az erdélyi egyházmegye 
seminariumában ,·égezték thcologiai tanulmányaikat. 
Az örmény pap, ki példánykép volt, nagy tekintélynek ör
vendett. Alapos mély tudományáért, buzgó vallásosságá
ért, erkölcsös életeért, ,·alódi papságáért, jell~ms_zil~!·d
ságáért, ritka alázatosságáért, ernyedetlen munkassagaert, 
könyörülő sziveért .. mindenki becsülte, tisztelte. Szamos
újvártt az örmény clerusnak állandó képviselete ,·ol t 
a \"árosi közgyűlésekben; ezen kivűl a hányszor csak 
fontos kérdés került tárgyalásra, mindig meghh·ták gyű
lésre a plebánost és a clerus még egy tagját. :'l tidőn a 
pap az útczán sétált, a hivek felkeltek ülóhelyeikről (ré
gen volt minden ház előtt állandó pad, most ezek legna
o-yobb részét b:!szcdték) és tisztességcsen mcgemd ték ka
iapjaikat. Add ig nem kezdett fontos dologhoz az örmény, 
míg ki nem kérte a pap tanácsát. A pap mindenkinek 
mindene volt. A művel tség magas fokán á llott ezen felejthet
len emlékű derék papokn ak utóda i azo k, kiknek a rczké-
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peit, füzetünk élén bemutatjuk. Tizennégy papunk van 
a hazában; de volt idő, midőn csak itt Szamosújvártt több 
örmény pap tartozkodott, a mondott számnál. Mennyi 
kitünő papunk volt az elrepűlt 200 év alatt és vajmi 
kevéstől maradt hátra arczkép! Csoportképben egyszer 
sem voltak bemutatva az örmény papok, ez az első cso
portkép. 

Befejezzük ezekután az örmény egyház férfiai felett 
tartott, am ugy is töredékes szemlénket; melylyel honi 
közviszonyaink ismeretéhez ismét egy újabb porszemmel 
járulni siettünk. De legyen szabad reménylenünk, hogy 
egyházi férfiaink itt látható testületével szemben, - s a 
római Szentszék részéről is régóta nyilvánult hajlandó
ság mcllett, nincsen végleg elejtvc még a nagy Lukácsy 
szellemi öröksége : a z E r d é l y b c n l é t e z e t t ö r m é n y 
ka t k o l í k us p ü sp ök ség v i s·s z a á l l í t ás a! ... 

Szon,ott Krist6f. 

Örményország bölcsője. 
- Pátkánlán Ráfáel szatirájn. -

~ludj, aludj, te szép hazám, -
_ Alt~dj csak néma csöndben ! 

Én gondosan altatlak el, 
Hogy föl ne e'bredj könnyen. 

Mély álvás szegte szárnyadat 
Sok századon keresztűl i 

Jforpheus álom-magvait 
Ráhinté szemfedöiil. 

És boldo,qitó nemzetek -
Ho.rtY álmodat fokozzák 

Ringatják bölcsöd' szüntelen i 
Lásd javadat akarják ! 
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Kezökben fegyvert tartanak, 
Megkime'lnek a zajtól, 

Senkit be nem. bocsátanak 
S megóvnak mirulen bajtól. 

És hogy a napnak sugam 
Éb>·esztóle.fJ nt> hasson: 

Emy6vel állnak t:llene, -
HomJ semmi sr izgasson ! 

S nyu,qalmadat lior/Y gyermekid 
Lánnával ne bolygassák : 

ra.nnak fertyverzett öreik, 
Kik bölrsödet ·rin.fJtttj(i/c. 

I.fJ y 1·ette!Ji." a !J.IIf!rmek-zajt 
Te tőled távol tca·tja, 

S ninr..s egyetlen e.fJ!J árva hang, 
Mely (Umodat zavarja. 

A.ludcl, aludd át ct jelent, 
Sagy dolgokat mivelle'l; 

Lerottacl la?·tozásodtd: 
Sok é>·demet szereztél! 

H ösök valának 6seid, 
Bú·sz számtalan könyvekkel, 

Csak hogy ilyet a nagy világ 
Oly könnyedén felejt el. 

Yoe:.tdódok fiaid 
S az Ur is nyelveden szúl/. i 

Vollak sok e1cesse:qeid, 
Alttdj, mind ez már rég tJO/t. 

De tudni 1:1ég sem á'rlana, 
Kedves szülölljeidnek 

Mond el hcít: trón és ko~·ona 
Jiá1· vissza nem.. kerülnek. 


