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rész szivétöl, Kolozsvártól felnyulik a mármarosi bérczek 
tövéiu, a bukovinai határi!!, nincs e!!yetlen egy teljesen 

o ~ ~ 'll . 
mau)' ar O')'mnasium. Ezen az egész nagy, a amt szem-

b b d" . pontból annyira fontos területen - a naszó t gymnasmm-
ból számüzve van mindaz, a mi magyar; - a beszter
czeibe el szokták küldeni a szülők gyermekeiket német 
szót tanulni: a magyar középiskolai oktatás missziój át ezen 
az egész területen egyetlen egy csonka - négyosztályú -
gymnasium teljesíti, a sz am os új v á r i, amelyet e város 
hazafias közönsége nagy áldoza~tal létesitett és tart fenn. 

E kis gymnasium közel másfél száz növendékének 
mintegy fele része románajkú ifjakból áll, a kiket a ked
vező megélhetési viszonyokon kivül, amelyeknek hasztalan 
keresnők pátját az egész országban, főleg az a körülmény 
vonz ide, hogy a város görög kath. püspökségi székhely 
is lévén, góczpontját képezi nemcsak Erdély nagy része, 
de a szomszédos magyarországi területek, nevezetesen Már
marosmegye görög katholikus román lakossága egyházi 
életének is. Minden évben több, mint félszáz román
ajkú ifjú sajátítja itt el a magyar nyelvnek is meretét, s 
nyer a kis gymnasium derék tanári kara részéról valóban 
hazafias szellemú _kiképzést. Azon az egész területen, a 
melyet északkeletról az Onökó kopár oromtetőzete, délnyu
gatról Kolozsvárnak ódon városkapúja határol, ez a sza
mosújvári kis gymnasium évek hosszú sora óta eléggé nem 
méltányolhat6 szolgálatokat tesz a magyar kultura, s ezzel 
a magyar államiság ügyének! 

S tehetne és tenne is még sokkal többet, aránytala
nul nagyobb szalgálatokat a szent ügynek, ha kifejlesz
tetnék teljes gymnasiummá. Ha növendékeinek egy része, 
bármily örömest folytatná tanulmányait tovább is a püs
pökségi székhelyen, felsőbb gymnasiumi osztályok hiányzása 
folytán, nem lenne kénytelen a negyedik tanév után Na
szódra vagy Balázsfalvára menni, a hol aztán hamarosan 
el is felejti, amit a magyar nyelv és kultura ismeretéból 
s nem egyszer a magyar állam iránti érzésből is elmé
jébe és szivébe plántált a hazafias buzgósággal teljesitett 
tanári fáradozás. 
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Ez a sajnos jelenség, más kapcsolatos tekintetekkel 
párosulva, már hónapokkal ezelőtt arra inditotta Szamos
újvár szab. kir. város közönségét, hogy egyező értelemmel 
megállapított, nyomatékos érvekkel indokolt felterjesztésben 
arra kérje a közoktatási kormányt, tegye anyagi segélyezés 
által lehetövé, hogy ez a kis gymnasium, melynek a tény
leges viszonyok oly kiváló feladatot juttattak osztályrészül 
a hazai közoktatásügy terén, minél elóbb teljes középtano
dává fejlesztessék ki; hogy az egyetlen püspöki székhely 
hazánkban, a melynek nincs fógymnasiuma, mihamarabb 
birtokába juthasson ily tanintézetnek. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy a közoktatásügyi 
kormány az ügy jelentőségéhez méltó figyelemmel veendi 
fontolóra e felterjesztésnek indító okait és tartalmát. Hogy 
nevezetesen az a férfiú, a ki a hazai közoktatásügyi kor
mányzásnak élén áll, s a ki annyi érzékkel viseltetik az 
állami érdekeknek kulturális téren való gondozása -és kielé
gítése iránt, bizonyára már a legközelebbi állami költség
vetési előirányzat keretében meg fogja találni annak esz
közeit és módját, hogy a szamoslljvári gör. kath. püspök
ség székhelyén minél elóbb teljes magyar gymnasium áll
hasson közoktatásügyünknek hazafias irányú szolgálatában. 

Dr. Molná.r Antal. 

Örmény és latin feliratok Erzsébetvároson. 

~a örmény ellátogat Erzsébdvárosra, a benyomás 
nitt is az, mit más örmény )akta helyen érez. Itt 

is van - mint Szamosújvártt, a rég i örmények által épitett 
- keleti árúcsarnok, fönséges templom; örmény zárda 
(ez a velenezei mechitháristák tulajdonát képezi), örményül 
beszélő nép; itt is hasonló typusok, hasonló szokások. 

Nincs ugyan itt annyi örmény felirás, mint Szamos
újvártt i de van különösen egy, mely rég iség-, szépség- és 
tetjedelemre nézve Erdély összes örmény feliratait felül
mulja. A szamosújvári ,Só.lamon-templom' homlokfalán levő 
feJirás 1724 évszám ot örökített meg i ellenben az erzsébet
városi, szintén ,6-templom '-nak nevezett egyház oldal-aj tóján 
található feJirás egy évvel régibb. 
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Eze n 6-templom, habAr régi stylben épült, mégis igen 
szép. ~ l e llékajtójának szabúlyos alakja és faragászati szép
sége bámulatra ragadja az embert. Ezen aj tó goth stylbe n 
épült, é~ egészen különböt.ik az egyhát. styljétöl. A ajtón 
kö,·etket.ő örmény fel irás látható: · 1 

.. _ ~) Magyarlll : E szc~tc~:yhú;. és szcnl oltár építéséhez kc7.dcttck 
Udvoz1tő Urunk I 172-d1k év, (ha ezen évszámhoz hozzáadjuk a 

j 
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A vésés az ajtón, mely csak valamivel magasabb két 
~é~ernél, fino.m. A feJirás elég tiszta és a gyakorlott szem 
k1 1_s olvashat;a; csakhogy néhány helytt a vésnök némely 
betu,ket vag~ szán~ékosa~, vagy é~zrevétlenségből ki hagyott, 
nehany betut ped1g az Jcló semm1sített meg . Látszik, hogy 
a nagyon kemény fából készült ajtón voltak más \·ésések 
is, fém-ékítmények, szines virágok; de ezen utóbbiaknak 
most alig csak nyoma látszik. Ez a város legrégibb és 
figyelemre leg méltóbb felirata. 

A velenezei örmény mechith. kongregácziónak, mely 
mint látszik - .\lechithár halála után nemsokára itt 

letelepedett, nagy klastroma és szép temploma van itt. A 
klastromnak, melyben most csak egy szerzetes lakik, majd
nem minden szobája bérbe van kiadva. Az épület homlokán 
levő földszinti helyiségeket boltok gyanánt használják, a 
régi iskola termei raktárak. A főhelyen épült klastrom, 
mely a város legszebb épi.ileteihez tartozik, homlokán fent 
a kongregáczió jelvénye, lent pedig a főbejárat felett mint
egy 3 meter hosszú kőtáblára a zsoltáros e st.avai ol\'aS
hatók örmény betükkel trégen e feli ras aranyos betükből 
állottJ : 

551-ct, kijön 1723) május S-án, a szenl trón székében ulő XJIJ. 
Incze pápa, koronát Kriszlus tól kapott Károly király, és Kornis 
Zsigmond nagyfejedelem· kormányzó, tisztel endő János (Edéi bej), 
ki ezen iratot irtam, az istenfélő János ur egyházi fögondnok és 
ennek szeretetl Péter fia, városunk főbirája Zádig ur, Nikos biró 
ur és ennek fivére Vártán ur idejében. Ezek mindnyájan a tanács
nokokkal együtt mcgállapódtak abban, hogy szcntcgyházat épite
nek. Némelyek sok pénzt adtak és örömmel ajánlották azt fel lsten
nek ; rr.ások kevésből keveset fizettek, dc teljes szivböl. Sok tiszte· 
ségcs s7.cmély, asszony az lsten kedvéért követ hordott. Dc mit 
széljak a vallásos Luszig ur fáradságáról, ki a templom befejezteig 
viselte c nal!Y tiszlet? Miért is, oh olvasók, a ti kötelcsségtek ezek 
mindcgyikéröl, dc különöscn erről megemlékezni misével és imád
sággal; mert ezek voltak . ezen épités kezdeményezői . Emlé
kezzék meg rólatok az Ur Krisztus dZ utolsó itélet napján. 
1723. 

Az ív-alakú irat magyar jelentése ez: Erős lesz tcmplomom 
ajtaja - miként Kri!.ztus monda S~t-Péternck az cvángcliomban -
ha T c leszesz templomom köve. .Amen. 
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(1'1• trvf!. 81.·1'. 11'1• 1/'b.'l 81.'1', l:!ll, t:un/11:~,,,. J!ll/111' Sli/If' .'!t{,(:o.u 1) 

Ez alatt közvetlenül latinul: 
NON NOBIS DOMI NE, NON NUBIS1 SED NOMINI TUO DA 

GLORIAM.') 

i\Iás útczába néz, de azért közel fekszik a klastrom -
hoz az egyház, melynek homlokán e felirat olva~ható : 

/1 t/tf.:fi•U Ull'l/U(:.Ufll•f'fl bf'f'llf"J.fll•/f)•~·lr/1 

~·/• l• ''lt:.~/1/t Ufl/lf'f! t:<>·UtHII• 
(J/1"1Jfi/I'IJ /Jfl l:fl•l.:./Jbf.fl8 "lf.'t\'f'/JIJ/1 lj/l 11/(l'l,fi/J/1 

!1 .:.l:/'8 l:'t~oS'(/1JIIl!u8 ' ) 

Ez alatt latinul : 
HanC aeDeM Petro et PaVLo 

NataeqVe parenti 
EXstrVXIt reLLlglo 
PietasqVe Antonlana. ') 

Vannak talán, a kik nem tudják, hogy Ghárámeán 
Rafael báró egyike volt e város legnagyobb jóltevőinek. 
Itt a többek közt iskolát is alapított , mely ma is nevét 
viseli. Az iskola falán van fegyverjelvénye, alatta pedig e 
latin feJirás : 

Institutum Raphaelinum 
Pueliarum gentis armenae 
L. R. civitatis Elisabethopoleos, fundatum 
Per equitem anglicum Londonensern 
Alexandrum R aphael. 

ANNO MDCCCXXVIJ V-ta MENSIS APRILl S. 4) 

M int a feliratból is látszik, ezt az iskolát az ala
pitó, leányok számára állította I 827-ben, most azonban 
fiú népiskola. 

1
) Az örmény és latin felirásnak egyenlő jelentése van. Ma

gyarúl: Ne nekünk Uram, ne nekünk, hanem nevednek adj di
csőséget. 

•) f\ szent Háromság és a Szent-Szííz tiszteletére, Péter és 
Pál szcnt apostolok nevében (épitették) az Antonianus atyák. 

~) Péter és Pál és a Szent-Szüz (tiszteletére) épitelte e szent
egyházat az ,antonianus' vallásosság és jámborság. 

Ezen évjelzct tanuskodása szerint c templom 1796-ban épült. 
A kongregáczió tagjait akkor nem a most használatban levő 
,mechithárista', hanem ,Antonianus' atyák névvel nevezték. 

4
) Sz. kir. Erzsébetváros örmény ncmzctségií leányai Ráfáel

félc tanintézete, melyct Ráfáel Sándor londoni angol lovag alapi
tott 1827. ápril 5-én. 
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Kétségtelenül a város legjelentősebb épülete az ör
mény nagy-te mplom aranyozott tornyaival; e templomban, 
mely a magyar király leányának nevéről E rzsébet nevet 
nyert, hét oltár van, melyek közül legszebb az aranyozott 
főoltár. Az egyház homlokán következő latin feJirás van : 

DEO 
ELlSABETEQVE 
PROTECTRlCI sVAE 
ARMENA PTETAS 
EXSTKVXIT. 1) 

(:ovrik Gergely utftn ererieti ijnn(•nyiJiJI: 

Szongoll Krislóf. 

Vadnai Károly az örményekröl. 

,ffi'olyóiratunk egyik belső dolgozótársa a • Fővárosi 
'Lapok« érdemes szerkesztöjétől közelebbről kivá

lóan érdekes megjegyzéseket nyert válaszúJ egy alkalom
szerúleg tett kérdésre. Az erdélyi nemzetiségekről \'Olt szó. 
A » Főv. Lap»-ban ugyanis egy iró czikksorozatot közölt 
»Erdélyi testvéreinkröl e cz{m alatt, melyben a románokkal 
és szászokkal foglalkozott. A mi munkatársunk megkér
dezte Vadnaitól, hogy nem volna-e czélszerú kiegészíteni 
a czikksorozatot egy az örményekről szóló czikkecskével? E 
kérdésre a » Főv. Lapok c szerkesztöje körülbelől ekkép felelt: 

- Sokkal jobban tisztelem az örményeket, sem hogy a 
románokkal és szászokkal azonos szempont alá venni óhaj
tanáro. Ki is gondolt arra, hogy Csiky Gergely, Gajzágó 
Salamon, Gorove László, más szempont alá esnek, mint 
bármelyik Árpáddal bejött magyar! Az örmények nem ké
peznek semmi tekintetben külön elemet a magyar tá rsa
dalomba n; a legjobb hazafiak. S csak mióta az »Armeniac 
múködik veszünk tudomást arról, hogy a magyarországi 
örménység külön történeti fejlődéssei biró népfaj. l\lár ma
gyarországi történetük kezdetén beolvadtak a magyarságba. 

') Isten és Erzsébet védnöknőjének (tiszteletére) épitette 
az örmény buzgóság. 


