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de visszadta Ö F el-;ége a Kiss Ernő-féle uradaimat a családnak, 
melyből Papp :)imon felesége Sima y Anna, kinek a nyja Jakabffy J u
liána közeli rokona volt Kiss Ernőnek 2000 hold foldet örokölt. 
Ezért eladta Papp Simon nagy- bá nyai gyógytárát és Német-Ele
mérre költözött. ltt jó karba hozta joszágat; minta gazdaságo t 
fo lytatott. Tevékeny ré~zt vett T orontálmegye kőzéletében, tagja 
volt a megye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának, el
nöke volt az ármentesito-társulatnak stb. Becsülte mindenki. Koszo
rút küldöttek sirjára gr. Karátsonyi Jenő és Aladár, beodrai Ka
rátsony i László, gr. Csekonics, gr. Nákó, gr. Há rthur, Dániel Pál, 
Dániel Ernő országgyűlési képviselők, Kiss Auguszta és még tob
ben. Temetésére külön vonat indult Nagy-BecskerekrőL Ott volt a fóis
pán és a törvényszéki elnök is. A csaladi sírboltban közvetlenül Kiss 
Ernő mellé helyezté k el foldi ma radványai t. Nyugodjék békében l 

Örmény tour·is ta. Szept. 3-án ment MarseiHén át egy örmény 
tourista Afrikába. Neve Prunkulián Tig rán lovag, ki a bukovinai 
Szucsávában lakó jelentékeny Prunkulián család ivadéka . . Kerék
paron tette meg az útat Bécstől Marseille ig; inne n átment A frikába, 
aztán a GibraJtáron és Spanyolországon át tért haza. Prunkulián úgy 
nyilatkozott, hogy jövő évben, szintén kerékpárral, megy Keletre. 

Tudósítás Aydinból. Szmyrna melle tt, Aydinben, közelebb
ről nagy tűzvész dühöngött . Kétszáz házat és két zs inagógát pusz
titott el a tűz, s - fájdalom ! - több emberélet is esett áldozatul. 

Naptár-változtatás. A T örökországban élő örmények, alkal
mazkódva az e urópai időszámitáshoz, elfogadták az új, gregorianus 
naptárt; - s így náluk a jelen évi január hó tizenkét nappal 
meg rövidült, mert az ó- és új naptár időszámítása közt tudvalevő
leg tizenkétnapi különbség van. 

Az oroszorszgi ínségesek. Oroszországban a rossz t ermés 
által előidézett éhinség eny hítésére, s az ezáltal sujtott vidékek fe l
segélésére a m os z k v a i ke r e s k e d ő k saját pénztárukból száz
C"l.<- -~dt ajánlottak föl; s egyúttal bizottságo t választottak az 
egyes kereskedők a magán adakozások beszedésére és az insége
sek közt leendő kiosztására. - Rettene tes képet fest az Oroszor
szágban uralkodó nyomorról a londoni R e u t e r-i r o d a külón 
tudósítója, a ki több községben megfordulva kunyhóról kunyhóra 
járt, hogy a lakosság helyzetét megismerje. Mindenütt az éhinség 
által előidézett irtózatos nyomort találta. Tudósitása kö\ etkező sza
vakkal végződik: »Mély benyomást tett rám e kunyhókban való 
látogatásnál azon megrázó tényre való emlékezés, hogy a roppa nt 
birodalomnak nagyobb része és pedig nem kevesebb, mint t i z e n ö t 
ko r mán y z óság segélyezé~re van szorulva. Képzeljenek örök 
egy egész országot, - körülbelől ti1.szer akkorát m.nt Anglia, -
mely teljesen el van Szegényedve s most egyetlen ó r i á s i s z e 
g é n y h á z. . . E z Oroszország jelenlegi hel;,·zete l 

Felelils sz;rke~~'tö ~ é8 ki~Ó~tul~fd;;~s-, sz o N ó~ o r T--K R 1 sr ~ 
8zamos6jvártt, Todorán Endre .Auror"~ kilnyvnyt>mdája. 

Wolff Gábor. 
(1811-1892.) 
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ték ~ botánikusok , sze mélyét pedig - polgári erényeié rt 
tisztelettel vették körül azok, kik közt élt, kikkel érint

kezett. 
.. A Wolff-cs_alád a beköltözéskor ,Kál' (Gál : Farkas) 
ormény nevet v1selt; de a család azon ágát, mely Kőha
lomban telepedett le, a szászok rendesen csak Wolff-nak 
nevezték. A csalá d másik ága megtartotta a ,. Gál c nevet· 
tehát a Gál és Wolff: egy család. ' 

\Vol ff Gábor született I 8 I r. ápril 7 -én Kőhalom ban · 
atyja Wolff Bogdán kőhalmi nagykereskedő, anyja Kárin~ 
gécz Zsuzsánna volt. Testvérei : \ V. Antal udva rhelyi ke
reskedő, Dr. W . József erzs6betvárosi főorvos, 'vV. Alajos 
Nagy-Küköllőmegye tiszti ügyésze és W. Zsuzsánna mind 
elhunytak; csak \Volff Já nos kolozsvári gyógyszerész van 
még életben. 

Két évet (I 820-22) töltött a brassói katonai nevelő
intézetben; a gymnasiumot szintén Drassóban ( I 822- 26) 
tanulta. Gyakornokoskodott Fogarasan Un oár j ózsef o-yóo-y-
t , ' b ( 8 ) 6 . b :-, b ara ~~ , I 27 ; gy gyszerész1 oklevelet nyert Pesten I 8 34 -
ben ; onal16 gyógyszerész lett I 840· ben, ugyanis ekkor vá
sárolta meg öcscsével Jánossal a kolozsvári Schmidt Ádám
féle gyógyszertárt. 

, Nőül ~ette _I842-b~n L~kács_ I:-ujzát (Nagy-Váradról) , 
Lukacs Gyorgy jelenlegi belugymm1szteri álla mtitkár eo-yik 
nővérét. 1848- 49-ben, mint jó hazafi , nemcsak pén;zel 
d~ vérrel is ~ldozott a hazának. I 856-ban 52 pá lyázó kö~ 
zul ~ nye~t _Jogot arra, hogy Tordán a második gyógy
szertart fela lhthassa, melyet azon évben meg is nyitott. 

Kora ifjúságától kezdve kiváló előszeretette l foo-lal
kozott . ugyan a term észettudományokkal, de legkedve nc; ebb 
tárgyai mégis a növé ny- és rovarta n voltak. Foly tonosan 
tanult és buvá rkodott; mint botá nikus lett h í r ess é. Fá
radhatla n fl o risticus volt; szerenesés fö lfedezéseive l és ku
tatás_ai_v~l Kolozsvár -~s Torda floráját J•:urópa legé rdekesebb 
pontJai~a tette. A nové nytudósok több növényt neveztek el 
az 6 tisztelt nevéről, mely így h a l h a t a ti a n n á 1 e t t! 

Érdemei elis~eréssel talá lkoztak. 1846-ban a kir. magy. 
:~>Természettud. tars ulat, c - 1848-ban a s tettini • Ento
molo~ischer Verein,c - 184g-bcn a nagyszebeni •Siebenb.-
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Verein flir Naturwissenschaften, c - I 8S8-ban a bécsi »K. 
k. zoolog.-botan .-Gesell scha ft c tagjúvá és I 85g-ben a bécsi 
• l' . ~- geolog. Reichsansta lt c l eve lező tagjává választotta . 

Oszin te barátság köteléke fúzte a boldogult dr. Hay
nald L aj os kal ocsai érseket Wolff Gáborhoz, kivel levele
zésben IS á ll ott; a nagynevú bíbornok m ég erdélyi püspök 
korába n ismerkedett meg WolffaL A nyolczvanas évek ele
jén kongresszus ra gyültek össze Magyarország pénzintéze
teinek igazgatói Budapesten; \Volff Gábor is felment. A 
fővárosban vo lt az egyház büszkesége : Haynald is. E so
rok írója volt az a szerencsés, ki \Vol ff ot Haynaldhoz fel
vezette. Igazán megható volt a két botánikus ta lá lkozása : 
meghatva egymás nyakába borultak, megcsókolták egymást 
és hosszasan átölelkezve maradtak .... 

M int tordai gyógyszerész, a közügyek körül kifejtett 
önzetlen buzgalmával közbizalmat és osztatlan becsülést 
vivott ki magának. Tagja volt Torda-Aranyosvármegye bi
zottságának, valamint Torda város képvisel őtestületének is . 
Huszonöt évig volt igazgatója Torda legrég ibb pénzinté
zetének: a mostani virágzó "Tordai kisegitő-takarék'Pénz
tár részvénytársulatc -na.k; tisztét kivál6 odaadással és szak
értelemmel viselte. f\ Iult év áug. havában tartották meg a 
részvényesek fényes ünnepélyek közt 25 éves igazgatói ju
bileumát. Ekkor leplezték le olajfestésl'í arczképét is , mely 
most az intézet helyiségét díszíti. - Mint buzgó gazdája 
a »T orda-A ranyosmegyei gazda~ági egylet c-nek megterem
tette az egylet gyü mölcsfai skoláját , mely jó hírnévre emel
kedett. 

Meg kell még emlékeznem nagyszerú és sok ezer 
példányt számláló herbariumáróL Ez képezte boldogultnak 
egyik nauy o-yönyörúsée-ét ; bár mint csalogatták s bármit 

b ,.., ~ , . é . k' is igértek érette : nem akart megvaJm ezen eszm ny1 ·m-
csétől. mit egy hosszú életen át gyüjtött , - hanem azt fiá nak 
Dr. \ Vol A' Gyula tordai gyógyszerésznek hagyomá nyozta. 

Me•rhalt I 8g2. ján. zg-én 81 éves korá ban. Halála 
általáno~ mély részvétet keltett; ravatalát ko~zor~öz~n bo
rította . A szomorú családon kivú! a • T ordai kisegitő-ta
karékpénztár c - és a » Torda-Aranyosmegyei gat.d. egyietc 
külön-külön gyászjelentést adtak. 



-100-

Sok tanuságot merithet az előre törekvő ifjú nem
z~dék a tulságig szerény W ol ff Gábor hasznos életéból 
kmek önzetlensége utolérhetlen és becsületessége szeplö~ 
telen volt! 

Bárány János. 

Nagy Theodosius császár emlékezete az ör
mény egyházban. "') 

~y II. 

iz ö~mény sz~nt életrajz-gyüjteményben Nagy Theo-
dostusról szamos olyan - a történt!ti hitelesséo

szempontjá~ól természetesen nem mindig kifogástalan ~ 
adat v~n feljegyezve, a melyekkel sehol másutt nem találko
zunk. !gy __ p_él dáu~ emlités,történik az ál ot~1ról , melyhen egy fő
pap ;atc;t ~h a bt?or J?alastot Theodostus vállaira s ráteszi 
a csaszar~ koronat feJére; később, a konstantinápolyi zsi 
~ato~ . felt sn~erte a fejedelem ezt a főpapot .VI eleei us an· 
twc_h tat patnarkhában, a kit addig soha sem látott. Theo
dosm~nak csá~~árrá történt kikiáltását, nyilván ~zóbeli ha
gyomany alapJan ekként beszéli el az :.Aiszmávurkhc · 

., A . hitetlen Valens halála után a vallásos és ~agy 
Theo?osms n~erte el a koronát Gratián római császár pa
rancsaból, a kt apósa volt. Theodosiuc; veje és serl!o-e inek 
vezé_re, volt: G~ati,á~ Valens öröksége ül neki adta a \ons
tantmapolyt csaszan trónt. De a byzanczi nagyok nem is
merték öt ,el, mert n~m volt a császárok nemzetségéből. 
Ámd~ a mtg a~ok, a ktk nem engedelmeskedtek neki, ilyen 
felfo~asban valanak, egy napon a szent mise alatt roppant 
népt?meg gy~~t össze szent Zsófia templ omában. Ott volt 
az ÚJonnan ktjelölt császár is Theodosius a kt"nek I d , . ' , neve 
.,, s ten-a t~ c -t jelent. Valens koronája le volt téve az ol-
tarra, addtg, a míg a trónnak örököse nem lesz nyilván-

*) E. C h as t e l, Hi~toire de la de.;truction du pag · 
d l ' E · d' 0 · . amsme ans . _mptre ncnt. Pans, 1850. - Lebe au, Hi~toire du 
J~as- Emptrc, N?uv edit., Paris, r 824. -· N c v c, L' Annenic h _ 
ttennes, Louvatn, 1886. c re 
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valóan meghatározva. A !akósság nem akarta a koronát 
rátenni a spa_nyol Theodosius fejére. Ekkor az Urnak egy 
angyala megjelenvén egyszerre sz. Zsófia templomában , 
egy sasnak képében, fölkapta az oltárról a császári koro
nát, a nép feje fölött röpködve háromszor megkerülte a 
templomot s elvégre rátette a koronát Theodosius fejére. 
A város nagyjai azonnal a lávetették magukat, mea hódol
tak Theodosi us előtt s egyező értelemmel kiáltot tál~: :o É l
jen a császár! c: 

Ezek a legendák is bizonyságot tesznek a rrói, hogy 
az örmény krónikások mennyire igyekeztek a hivők előtt 
kiemelni az igazi, a történeti Theodosius erényeinek és 
szerepének nagyságát. Hogy rni ly őszinte és mély tiszte
le ttel viseltettek a keleti örmény keresztények e fejedelem 
emléke iránt, ki nagylelkü pártfogásban és védelemben 
részesité öseiket, még inkább tanusitja egy másik bizonyi
ték: Theodosi us császár canonja, a mely részét képezi az 
örmény hymnariumnak, s a melyet j anuár hónap folya
mában, a császár halálának emléknapján énekelnek. S kap
csolatban vele éneklik azt a Sárágán-t is, ::~ mely az első 
keresztény örmény kirá ly, Tiridát búnhödése s megtérése 
emlékezetének van szentelve. (Tiridát emléknapja különben 
az Áiszm áv urkh szerint az évnek más szakára, november 
hó 20-ára esik l. 

A Theodos iust magasztaló egyházi énekek az örmény 
irodalomtörténet buvárainak némelyike egyenesen Kho
renei Mózesnek, a ne mzeti történetírás megalapítójának tu
lajdonítja, a ki homiliákat és vallásos dalokat is irt. Mások 
szerint Khorenei Mózes kortársa, Mántáguni János, szintén 
ötödik századbeli iró, lett volna e Sárágánnak a szerzője. 
Legtöbb valószinúséggel bir azonban Á v e d i ki á n atyának, 
az örmény egyházi énekek nagytudományú magyarázójának 
az a nézete, hogy az ernlitettük Sárágán a hírneves IV. 
(Snorháli) N erszesz patriarkhától származik, a mit egy 
tizenharmadik századbeli örmény történetíró, kándzág-i Gi
rágosz bizonyságtétele is megerősít. 

Mao-ának a történeti szempontból is felette érdekes 
Sárágán~1ak itt következik egész terjedelmében a szövege: 


