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1. Az örmények hazafisága.

A sok nyelvű magyar birodalom széthúzó elemei, 
de kivált az erdélyi részek szepárátisztikus nemzetiségi 
törekvései mellett bizonyos jóleső érzéssel tekinthet az 
államalkotó magyar nemzet ahazafiság üdítő kis oázisára: 
az 1672-ben Erdélyben letelepült magyar örménységre.

Ez a már magyar törzsökké kijegeczedett keleti 
néptöredék kétszáz év alatt minden porczikájában ma· 
gyarérzelmüvé vált; már beköltözésekor lemondott nem
zeti viseletéről és fölvette a magyar ruhát, hogy külső
leg is dokumentálja a magyar haza iránt táplált törhe
tetlen ragaszkodását.

Bámulatos erélylyel sajátította el az állam nyelvét, 
a hazai kereskedelemnek addig nem ismert lendületet 
adott s bánatában és örömében egyaránt őszintén osz
tozott annak az országnak, melyet soha nem szűnő 
örök hálával végleges hazájának tekint.

Mindenkor a 1 о vagias magyar nemzet mellett foglalt 
állást, vele örül a sikereknek, mint a hogy vele ontotta 
vérét is a honvédelem nehéz küzdelmeiben, és számará
nyához képest ma is legtöbbet áldoz a magyar kultúra terén.

A családi életében megőrzött ősi örmény szokások 
kegyeletes fentartása mellett ma már főként csak üzio- 
gnomiai és vallási tekintetben konzerválta keleti szárma
zásának külső jellegét. Az örmény typust megkülönböz
tető testi és lelki tulajdonságok ma már érdekes jellem-
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vonásait alkotják egy különleges magyarhoni népsziget
nek, t. i. annak a keleti népelemnek, melynek vallásos 
buzgalma, lankadatlan és becsületes üzleti szelleme és 
mintaszerű családi élete közmondásossá váltak.

Átlag a középnél alacsonyabb termet, keleti voná
sok olajbarna arczszinnel és túlnyomóan fekete hajzat
tal, továbbá dombom homlok, kidülö setét szemek és 
hajlott húsos sasorr adják meg jellemző külsejét a ma
gyar örménynek, melyhez élénk, heves vérmérséklet, 
mozgékonyság és szapora beszéd járulnak. A kihalóban 
levő örményes kiejtés pedig a magyar nyelv egy külön
leges tájszólásaként már régóta a székely, p aló ez stb. 
mellé sorakozott. Mély vallásossága ismeretes, melyet a 
sok sorscsapás és zaklatott élet évszázadok során talán 
még jobban kifejlesztett.

Ősi rítusa iránt való kegyeletes ragaszkodása azon
ban az egyedüli örmény nemzeti jelleg, melyet napjain
kig megőrzött s melynek legfőbb őreként az örmény 
püspökség betöltését első püspökének halála vagyis 1715. 
évi márcz. 10. óta szorgalmazni időnként soha meg nem 
szűnt. Erről tanúskodik az egész mozgalom története.

A többi nem magyar ajkú népfajok mindegyike már 
rég birtokában van a saját egyházi önkormányzatának s 
valóban érthetetlen, hogy éppen a magyar örmény ség
nek, a legmagyarérzehnübb idegen fajnak kell a jelen 
uj század küszöbén egyházszervezeti sérelmének megor- 
voslását nélkülöznie.

Pedig ebben az eszmében: - örményp üspökség dom
borodik ki, hogy úgy mondjam az egész magyar-örmény 
kérdés. Közel két százados interregnum után első püs
pökének szobrot emelni és második főpapjának püspöki 
székét visszaállítani : ebben csúcsosodik ki a hazai ör
mények vallásos mozgalma.
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Két püspök! az alfa és az omega, a kezdet és a vég egy 
erőt zsibbasztó, jobbára passzív küzdelem után végre talán a 
hazafias arménizmus győzelmét lesznek hivatva hirdetni.

Hiszen ma már alig hihető, hogy helyesen gondolkodó 
ember akadjon, ki a hazai örmény-katbolikus egyház ön
álló fővel ellátandó, tehát pusztán egyházszervezeti moz
galmában káros törekvést fedezne fel.

Egy kiváló erdélyi publiczista hangsúlyozta, hogy 
„harmincz év óta négy örmény miniszterünk volt. Hadd 
legyen oláh miniszterünk is ... . hanem előbb legyenek 
(t. i. az oláhok) olyan megbízható gyermekei a hazának, 
mint az örmények. “

Ámde, míg a kath. oláh Ságnak érseke és 3 püspöke 
van, addig az örmények egyetlen ősi püspöki székük 
betöltését sem tudták napjainkig keresztülvinni.

Már pedig, ha egy népfaj elmagyarosodik és politikai 
tekintetben is az államalkotó nemzethez csatlakozik, vájjon 
azt jelentheti-e, hogy azért törvényes egyházi kívánal
mairól le kell mondania?

Bizonyára nem.
Sőt éppen azért, mert az örménység szivében a 

keleti vér magyarán dobog: ez egy olyan értékes és 
ritka jellemvonás, a melyet ebben a stádiumban méltá
nyolni a legpéldaadóbb hazafias kötelesség.

Kétszeres büszkeséggel tekinthet az ország közvéle
ménye arra a népfajra, mely örmény leszármazása mel
lett és majdan örmény-püspöki széke ellenére is a ma
gyar hazafiság szeplőtelen példányképeül tekintendő.

Hiszen a mint hogy léteznek gör. kath. és gör. kel. 
magyarok, talán az úgynevezett „örmény kath. magyar
ság“ nem bírhat-e szintén hasonló létjogosultsággal ? De 
igen, sőt büszkévé teheti a magyar örményeket is az a 
tudat, hogy ők találták meg a követésre méltó leghaza
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fiasabb utat, mely a haza- és fajszeretetet összevezetheti 
a nélkül, hogy a haza érdeke és az ősi leszármazás, a 
magyar érzelmüség és az örmény ritus nem hogy egy
mással összeütköznének, ele éppen hogy egymást köl
csönösen kiegészítsék és elválhatatlanul egybeolvadjanak. 
Hiszen minduntalan két eszményi alak bontakozik ki a 
hazai örménység vallásos mythoszából u. m. volt püs
pökének néma érezszobra és saját vérbeli föpásztorának 
élő egyénisége. Amaz a múltat jelzi, emez a jövöt tes
tesíti meg.

Egyiket a népkegyelet, a másikat a magyar háttér 
fogja mihamarább megteremteni.

Éppen 5 éve lesz, hogy egy budapesti hírlap az 
örménységröl azt irta, hogy „a legrosszabb, a mi rajta 
megtörténhetik, az, hogy a mint hazát választott s föl
vette a nemzet színeit és nyelvét, most, ha örmény püs
pökséget kap, egy-két nemzedék múlva elmagyarositja 
a liturgiáját is.“

Ideiktatom a következő passzust is, mely így szól:
»Hogy ez ott azon a földön, a hol a nemzeti áram

latnak útjában nemzeti egyházak állanak, mily nagy je 
lentöségü dolog volna, hogy egy évezerre szóló cseleke
dete lenne, ha az örmény teremtené meg e hazában az 
első magyar nemzeti egyházat, hogy ezzel ez a keleti 
jövevény uj hazájának, adoptiv nemzetének ki sem szá
mítható becsű szolgálatot tenne és valósággal kulcsát adná 
kezünkbe a nemzetiségi kérdés nagy problémájának: az 
mindenki előtt világos.«

íme ez az örmények magyar küldetése, mely máig 
se változott.

Azonban már említett hírlapi közleményt meg
előzve többek közt az »Erdélyi Híradó« is megjegyezte 
az örménységröl, hogy »ha már őseinek nyelvét a
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magyarral cserélte fel, azon senkinek sem volna szabad 
csodálkoznia, hogy egy átmeneti magyar-örmény püspök
ség létesítésével ez a keleti népfaj nem a tőle távolabb 
álló latint, hanem az ország és állam hivatalos nemzeti 
nyelvét: a magyart törekszik, mert bizonyára törekedni 
fog elöbb-utóbb rítusának nyelvéül is elnyerni.«

Ilyen irányú czikk más napilapban is megjelent.
A mikor tehát a magyar sajtó koronként így nyilat

kozik, csak a mellett bizonyít, hogy a hazai örmények 
püspökség! mozgalmát minden magyar honpolgár csupán 
hazafias rokonszenwel kísérheti.

Tehát a magyar háttér máig is fennáll, s ha majdan 
a hálaadó körmenetet vezetendő uj örmény püspök, nagy 
elődje, Verzál Auxentius szamosujvári szobra előtt az 
áldást osztó szentséggel elvonul: összenéz a két püspök 
és örmény infulájuk felett lángbetükben gyűl ki fennt az 
égen ez a két szó: magyar hazafíság.



II. Jogosult-e az örmény püspökség ?

A hazai örmény katli. egyháznak állami javadalma
zása és vikáriátus utján való rendezése iiánt a 
képviselöházban csak imént fölvetett kérdésre vonatko
zólag a kultuszminiszter nyomban kijelentette, hogy is
meri az egész örmény-каtholikus mozgalmat és 
ügyeimét nem kerülte ki. Tehát magában ez a körül
mény, hogy a vallás- és közoktatásügyi kormány az ör
mények dolgait nyílt érdeklődéssel kíséri, elegendő arra, 
hogy az ügyet aktuálissá tegye. S jóllehet ennek a rég 
vajúdó kérdésnek egyházjogi és történeti szempontból 
már is kötetekre terjedő becses irodalma van, mindazon
által talán még sem lesz fölösleges munka, ha ezúttal a 
kapcsolatos magyar nemzeti vonatkozásokat kiemeljük.

Az 1868: XL1II. t ez. 14. §-a igv szól:
»Erdély mindazon törvényei, melyek az erdélyi terü

leten és a korábban úgynevezett magyarországi részek
ben a bevett vallásfelekezetek, egyházak és egyházi ha
tóságok vallásgyakorlati s önkormányzati szabadsá
gát, jogegyenlőségét, egymás közötti viszonyait s ille
tőleg hatáskörét biztosítják, nemcsak sértetlenül fentar- 
tatnak, hanem egyszersmind a görög- és örmény ka- 
tholikus és a keleti görög szertartási! egyházakra is 
kiterjesztetnek.«

Ez a törvény tehát egy megtámadhatatlan szilárd 
alap, mely az örmény rítus külön jogait magyar földön 
is elismeri. Mégis vannak akárbányan, a kik a felett cső-



-dálkoznak, hogy az örmények miéit nem csatlakoznak 
a magyar görög katolikusokhoz ?

Egyszerűen a ritus különbsége miatt.
Ugyanis a katolikus egyház keleti ágának egyik teljesen 

önálló külön rítusát alkotja az örmény szertartás, mely éppen 
arról nevezetes, hogy jóllehet külsőleg inkább a latin felé 
hajlik, mindazonáltal keletkezése és benső természeténél 
fogva a latin és görög szertartás között foglalván helyet, 
a kettő között mintegy átmeneti és összekötő kapusul 
szolgál. A Rómától nyert egyházi kiváltsága pedig né
mely szertartási formáktól eltekintve abban kulminál, hogy 
a különben dogmául nem szolgáló oltárnyelvéül a klasz- 
szikus ó-örmény nyelvet használja, melynek magasztos imái 
mellett görög szokás szerint fényes miséző koronával koro
názzák meg a felszentelendő örmény papot, miután az ör
mény liturgiából vizsgát tett. Tehát a rokonszármazás 
mellett a görög és örmény szertartás között különbség van.

De ennek ellenére az örménységnek a damaszkusi 
pátriárka alatt élő Melkhiiákkal való azonos helyzete 
szintén maga után vonhatja, hogy miként ama néptörzs 
ősi szír anyanyelvét tökéletesen elfelejtvén, a római pá
pától második anyanyelvének, t. i az arabnak az ap- 
probálását elnyerte : akként már egy-két rövid évtized 
alatt ez az eset a hazai örményeknél is megismétlődhetik.

Legalább is említett preczedensböl kifolyólag 
lehetőség fennáll.

Mi kétséget sem szenved, hogy a magyar örmények 
szivvel-lélekkel hazafias jó magyarok, a nélkül, hogy a 
leszármazásuk iránti kegyeletből megszűnnének egyúttal 
jó örmények is lenni. A mi azonban pápailag jóváha
gyott ó-örmény oltárnyelvüket illeti, ez az egyetlen bázis, 
a melyen ősi püspöki székük betöltését ez időszerűit 
jogosan elnyerhetik.

ez a
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Még emlékünkben él a római Szentszék »Nihil in
novetur« jelszava, a melylyel pár év előtt a magyar li
turgia ellen vétót mondott s melyet mai napig sem vont 
vissza. Senki se csodálkozhatok tehát, ha a magyar ör
mény ség éppen az árménizmus alapján kívánja egyházi 
szervezetét rekonstruálni. Nagyon koczkázatos dolog volna 
ettől az alaptól eltérni, mert mindaddig, inig a magyar 
görög katholikusok idegen oltárnyelvük megváltoztatását 
Rómában ki nem eszközölték, a hasonló czélért még 
úgy lelkesedő örmények is csak elveszítenék lábuk alól 
a jogalapot, mert semmivel se volna több reményük li
turgiájuk megmagyarosítására. Ezt az álláspontot azok 
részére szükséges hangsúlyozni, a kik az örményeknek 
ősi oltárnyelvükhöz való ragaszkodását méltányolni nem 
tudják, vagy abban nevetséges nemzetiségi fészkelödést 
gyanítanak.

Ez az örmények ellen koronként irányuló sértő vád 
valóságos kétélű fegyver, mely nem csak az örményeket 
sérti, hanem egyúttal nem várt szolgálatokat tesz azok
nak az ellenséges áramlatoknak, a melyek a magyar részről 
intézett örmény ellenes támadások hevét saját fokmérő
jükön t. i. a nemzetiségi sajtóban a maguk szempont
jából tüntetik fel, inig az örmények dicséretét rendesen 
agyonhallgatják.

Ha tehát a magyarság maga fogja rá az örményekre, 
hogy nemzetiségi visz betegségben szenvednek, akkor mit 
lehet várni a többi nem magyar fajoktól ?

Persze az örmény püspökség ellenségei ezzel az 
örményeket saját faji jellegük megtagadására szeretnék 
kényszeríteni, gondolván, ha nincsenek örmények, akkor 
az örmény püspökség kérdése is önként megdől.

Azonban miként nem minden orvos ismeri fel azon
nal a betegséget, akként nem minden jogász is alkat
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mázzá rögtön helyesen a törvényszakaszokat. Ennek kö
vetkeztében kitűnt, hogy a Könyves Kálmán hires bo
szorkány-paragrafusa, mely igy szól: »De strigis vero, quae 
non sunt, nulla quaestio fiat«, nem az örményekre ma
gukra, hanem a képzelt örmény nemzetiségi rémképekre 
vonatkozik.

A római egyházzal, több mint 200 év óta uniált 
hazai örménység, áttérésekor az örmény rítust kötötte 
ki magának, melyet a Szentszék mindenkor tiszteletben 
tartott.

Csakis ezen az alapon kapott az örménység 1690- 
hen VIII. Sándor pápától a dr. Vezereskul (Verzár) 
Auxentius személyében önálló sajátritusú püspököt.

Már most mindenki beláthatja, hogy a Verzár püs
pök utódában kinevezendő örmény föpásztornak okvet
lenül csak örmény alapon lehet szervezkednie; a még 
bizonytalan helyzetű magyar liturgiához, pláne külön 
egyházfő hiányában való koczkázatos csatlakozással a 
hívek nem csak a törvénybe czikkelyezett örmény kath. 
egyház múltját tagadnák meg, de egyúttal jövőjét is ve
szélyeztetnék*

Ennélfogva az örmény püspökség visszaállítása más 
képpen, mint örmény ritus szerint el se képzelhető, hogy 
aztán a 200 ezer magyar görög katholikus magyar oltár- 
nyelvének a kivívásával szemben a közel 20 ezernyi 
örménység annak idején milyen álláspontot fog elfoglalni, 
az később igenis alkothatja megfontolás tárgyát, azon
ban annyi bizonyos, miszerint az örmény liturgikus nyelv, 
valamint püspök nélkül 186 év óta nem álterálta a hazai 
örménység magyar érzületét és hazafiságát, épp úgy az 
örmény szertartása püspökség reaktiválása se fogja ezt 
a keleti néptöredéket úgy érzelmeiben, mint ténykedé
seiben a magyar társadalomtól külön választani.
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Sőt ellenkezőleg, éppen az örménység hivatott Er
délyben saját idegen oltárnyelvének ellenére más fajok
nak is példát adni az államalkotó magyar nemzethez 
való őszinte csatlakozásban.

És ha kivihetőnek bizonyulna az örmény ritus Ró
mától approbált liturgikus nyelvének megváltoztatását — a 
kivívandó magyar oltárnyelv preczedenséböl kifolyólag 
— a római pápánál kieszközölni, még akkor sem a min
den ízében magyar érzelmű reménybeli örmény püspök 
lesz az, ki a változott idők és követelményekkel szemben 
ellentétbe helyezendi magát.

Az örmények tehát közel 200 éves püspökség! moz
galmuk jogosultságát nem helyezhetik a sajnosán még 
eldöntetlen magyar liturgia jelenlegi lejtőjére, hanem meg 
kell maradniok a hazafias árménizmus erkölcsi és egy
házjogi alapján, mely mint a latin nyelv a latin szer- 
tartásuaknái, vagy mint a hébernyelv a hazafias zsidók
nál, semmit se von le bazafiságukból, sőt az ősi és ma 
már a papokon kívül alig értett ó-örmény, mint holt 
oltárnyelv utján elődeikkel szemben kegyeletes cseleke
detet visznek végbe.

Az az ellenvetés, hogy ma már csak elvétve akad 
egy-egy örmény theologus és így a közel jövőben az 
örmény plébániák nemcsak paphiányban szenvednek, 
de vákánczia esetén latinszertartásu adminisztrátor ideig
lenes kinevezésének a preczedense is bekövetkezhetik: az 
örmény püspökség malmára hajtja a vizet.

Tudjuk, hogy mit jelent az ilyen ideiglenesség; 
csattanós példa reá az örmény püspök helyettesének 
ideiglenesen kinevezett akkori erdélyi latinszertartásu fő
pásztor, kinek jogutódai alatt ez a proviziorum éppen 
csak 186 esztendőre tolódott ki.

Tehát a paphiány is csak a mellett szól, hogy az
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örmény püspökség jogos felállítását, ha egyelőre vikári- 
átus alakjában is, a leghathatósabb egyetértéssel szor
galmazni kellene.

Ugyanis a Gyulafehérvárt! tanulni kénytelen örmény 
papnövendékek sokkal inkább ki vannak téve a latin 
rítus csábító pompájának, sem hogy mint egyszerű ör
mény lelkészek megelégedjenek egy igénytelen és egy
házi előmenetelben alig részesülhető pályával. ֊֊ Tehát 
érthető, hogy az örmény klérus évről-évre apad, kidől
nek a régi oszlopok a nélkül, hogy újak lépnének he
lyükbe.

A Mechitáristák időnként mindenesetre fognak se
gíteni, de szerény véleményem szerint az örményeknek 
az összes híveket szeretettel átkaroló örmény rítus föl
ként főpapjára van szükségük, hogy egyházi bajaik iránt 
érzékkel bíró és szertartásukat szivén viselő, vérükből 
való föpásztor védőszárnyai alatt ápolhassák a magyar 
érzelműségüket megzománezozó hazafias és hagyomá
nyos örmény szellemet.

Tehát jusson eszébe mindenkinek Róma „Nihil in
novetur“ intelme és ne kívánják, hogy az örmények 
időnek előtte hangzatosnak tetsző irányelvek bizonytalan 
útjára térjenek. — Szívből óhajtják az örmények a ma
gyar liturgia kedvező elintézését, de magyar lelkesedés
sel ezidöszérint mást, mint örmény infulát nem kérhet
nek rítusuk legfőbb díszére és jövőjének biztosítására.

A magyar társadalom erkölcsi támogatása mellett két 
tényező egyetértése mihamarább előkészítheti az örmény 
püspökség, illetve vikáriátus megvalósulását.

Forduljanak pl. az örmény plébániák egyidejűleg az 
erdélyi püspökhöz és a kormányhoz. Olyan égető ez a 
kérdés, hogy már-már üt a tizenkettedik óra.

Tegyék félre azt, a mi elválasztana és csak azt ke
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ressék a mi egyesíthet. Megmutatták ezt a tekintélyes 
lélekszámot kitevő kolozsvári örmények, kik V. Szt. Ger
gelynek 1900. évi junius hó 30-ára esett legutóbbi ün
nepén egy szívvel és lélekkel örményszertartásu nagy mi
sével ülték meg az elődeiktől 50 év előtt először tartott 
örmény ünnep félszázados jubiláns évfordulóját. Kegye- 
letes megilletödéssel hallgatta az örmény imákat és éne
keket még az is, a ki nem érthette, mert az ősapákra 
emlékeztette. Betetőzhető volna tehát az ősi szertartás 
iránti kegyelet az örmény püspöki süveg minél kiterjed- 
ebb kérésével. E czélból nem fölösleges a legcsekélyebb 
alkalmat is felhasználni, mely az örmény egyházközségek 
keretén kívül czím szerint megtalálható örmény csalá
dokat örmény-katholikus jellegű mivoltukra figyelmezteti.

Már akkor se tévesztette czélját ez a törekvés, ha egy
előre még oly csekély százalékkal is gyarapíthatja a hazai 
magyar ajkú örmény katholík usok számát, kiknek 
eddig legalább is %-ad része a megszokás és saját egyház
jogi helyzetük félreismerése alapján kimutatva nem volt, 
illetve az öt meg nem illető rovatokban forgácsolódon szét.

Már pedig az örményszertartásu püspökség helyre
állítása szempontjából semmi esetre se kicsinylendö, ha 
a hívek összetartozandóságát a statisztika terén is figyelem 
tárgyává tehetjük s az ürménységnek eddig ezen a 
téren tanúsított közönyösségét felvilágosítás utján ellen
súlyozhatjuk.

Mert a magyarajkuság és a magyar-érzelmüség egy
általában nem szolgálhatnak indokul arra, hogy az ör
mény szertartásu római katholikus, illetve röviden 
örmény-katholikus püspökség felett pálczát törjünk, 
sőt éppen a törvény biztosította egyenlöjoguság és paritás 
alapján az országgyűléstől ez a fontos kérdés pártkülönb
ség nélkül méltán kedvező megoldást várhat.
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Nem ok nélkül jegyezte meg egy örmény katholikus: 
»Sajnos, hogy még mindig akadnak oly egyének, a kik 
az örmények különleges vallás-társadalmi helyzetének a 
megítélésénél ismételten abba a hibába esnek, hogy nem
zetiségi analógiákat keresve, a nemzetiség és rítus fo
galmát teljesen összezavarják.

Pedig ismert dolog, hogy az örmények összes nem
zetiségi aspiráczióikat önként a haza oltárára tették le 
honfiúi áldozatul és úgy politikai, mint társadalmi tekin
tetben a magyarsághoz csatlakoztak.

Ez a körülmény azonban korántsem azt vonta maga 
után, hogy az örménység a kegyelettel ápolt ősi hagyo
mányokat s azok között első sorban saját ritusu egyhá
zát — ősei iránt tartozó hálából — mai napig fenn ne 
tartsa.

Tehát a szórványosan elmagyarosodott és fajával 
minden közösséget megszüntetett, nálunk letelepült más 
idegen származású családoknak a helyzete össze sem 
hasonlítható az örmény plébániák területén kívül élő ör- 
ménységgel, mert utóbbit az örmény-katholikus jelleg nem 
csupán vérségileg, hanem erkölcsi és egyházjogi alapon 
ma is ama beköltözött 3000 család utódainak az egye
teméhez fűzi, melynek a magyar törvényhozás, a hazai 
örmény kath. egyház beczikkelyezésével, a többi rítu
sokhoz és felekezetekhez hasonló önkormányzati szabad
ságot biztosított«

Mai napig is ez az örmény-püspökség jogosultságá
nak legfőbb erőssége.

De a gyakorlatban a paritás mindeddig megvalósítva 
nincsen, minek az a sajnos következménye, hogy az ör
mény kath. egyház az egyetlen törvényesen elismert 
hazai egyház, melynek saját ritusu püspöke nem lévén, 
papjait csakis külföldön szenteltetheti fel.
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És miként a Pester Lloyd 1899. évi 78. sz. meg
jegyezte, »mig az összes nemzetiségek egyházai önállóan 
szervezkedhettek, sőt ma is állandó állami szubvencziót 
élveznek : addig az örmény-katholikus hívek egyházának 
a törvénybe czikkelyezésen kívül semmiféle erkölcsi vagy 
anyagi támogatás nem jutott osztályrészül.

Ez a mozgalom (t. i. a püspökség szervezése) any- 
nyira is inkább méltánylást érdemel, mert az emberbaráti 
iskolaügyi és egyéb társadalmi czélok teljesen igénybe 
veszik az örménység áldozatkészségét és mivel a külön
ben is főpásztor nélküli örmény rítus ferde helyzete és 
költséges restaurálásra váró templomainak egyre foko
zódó föntartási terhei a hitélet megbénulását vonhatják 
maguk után.«

így irt a Pester Lloyd a hazai örmény kath. egy
ház állami dotácziója tárgyában. Különben megemlítendő, 
hogy okmányok igazolják, miszerint az egykori örmény 
püspök az állampénztárból kétezer rhénus-forint állandó 
évi fizetést húzott, mely dotácziónak a jelen viszonyok 
közt megfelelő érték ma is elegendő volna az örmény 
rítus főpapjának szerény javadalmazására.

Talán a Gondviselés vezérelte napjainkban gr. Máj- 
láth püspököt először Szamosujvárra, a hazai örmény
ség anyavárosába, hol bizonyára személyesen meggyő
ződhetett arról, hogy mennyi vallásosság honol az örmény 
templomokban és örményszivekben és hogy ez az ősi 
szertartásához ragaszkodó népfaj méltán kiérdemelte, hogy 
saját ritusu főpapja körül tömörülhessen Isten dicsősé
gére, a katholiczizmus díszére és a haza javára.

Hiszen Szent Péter utódai ex cathedra kinyilatkoz
tatták : „Volumus ut omnes catholici fiant, non ut omnes 
lati ni fiant.“

Tehát az ellatinosodás megakadályozását egy katho-
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likiis szertartásnak se rój ja fel hibául a római pápa, sőt 
egyenesen kimondja, hogy rituum varietas in sua 
eademque üde catholica peculiare Ecclesiae mili
tantis decus consistat“.

Tehát a különböző szertartások a katholikus egy
ház palástjának egyenlő becsű díszítményei.

Már pedig egy önálló rítus, melynek köréből csak nem 
régiben Hászun személyében bibornokot is kreáltak : mél
tán megérdemelné, hogy hazánkban is püspököt nyerjen.

Ez a körülmény nem válik az erdélyi püspök lelki 
hatalmának és közjogi méltóságának kisebbségére, sőt 
csak öregbíteni fogja azt a mély tiszteletet, a mely] у el 
minden örmény hivő a gr. Majláth Gusztáv kimagasló 
apostoli szellemének ma is hódol.

Példa reá a szamosujvári lelkes fogadtatás. Bizalom
mal is tekinthetnek fölkent személyére, hiszen elfogulat
lan szeretettel munkálkodik mindenütt a katholikus hit- 
buzgóság fokozásán.

Már pedig az örmények hitéletében mi se mozdíthatja 
jobban elő ezt a magasztos czélt, mintha illetékes be
folyásával az örmény ritus életföltételeit éppen az ez idő 
szerinti erdélyi katholikus föpásztor jóságos közbenjárása 
biztosítaná; hiszen ö volt az, a ki hír szerint az örmé
nyek előtt Szamosujvártt kijelentette, hogy szeretne 
«örményebb» lenni.

Annyival könnyebben találhat tehát visszhangra 
ez a kérdés a kormánynál is, mert az örm ény kath. 
jelleg és öntudat ébrentartása a kegyeleten kívül tudtom
mal mindig csak arra irányult, hogy az örmény rítust 
rohamos elhalványulásában ellentálló erővel ruházza fel 
prezumptiv hivatásának a betöltésére. A ki visszaörmé- 
nyesedésröl beszél, az szándékosan behunyja a szemét, 
hogy ne lássa a csaknem teljes magyar ajkusagban

2
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toron у magasra emelkedő erkölcsi gátat, melyen minden 
netán képzelt visszafordító kísérletnek meg kell törnie.

De viszont éppen az örmény szertartás az a szel
lemi talizmán, mely az örményeket magyar Melkhi- 
tákká avatni van hivatva.

Már csak ezért sem vonatkozhatok a statisztika te
rén és a köznapi életben egyaránt csak úgyszólván ke
gyeletből szereplő örmény anyanyelvüség másokra, mint 
azokra az öregekre, a kik egymást itt ott még ma is ör
ményül köszöntik.

Hiszen az örmény hívek tömörülésénél hovatovább 
egyes egyedül az örmény-katholikus jelleg lehet irányadó, 
— már pedig ez a körülmény a magyarság statisztiká
ját legkevésbé sem alterálja.

De hogy örményeknek Magyarországon egyáltalában 
még létezniük se legyen szabad, azt hiszem, hogy az el
mondottak alapján, éppen a magyar sovinistáknak kel
lene első sorban megczáfolniok. Hiszen Vadnai Károly is 
azt irta az örményekről, hogy »mindig tetemesen gyarapí
tották a magyar értelmiséget s gyarapítják folyvást. Csak 
az a kár, hogy miért nincsenek többen.

De tegyük fel, hogyha netán az összes hazai ör
mény családok örményeknek vallják magukat, vájjon ez
zel égbekiáltó hiba történik?

Bizonyára nem, mert szerencsére, a ki magát ná
lunk örménynek vallja, az faj magyar számba megy. 
Másrészt viszont, ha a törvényhozás törvénybe igtatta 
az örmény kath. egyházat és így annak élére a jövőben 
örmény szertartásu püspököt állítani szándékozik : akkor 
örményhivekre is föltétlenül szükség lesz

Már pedig az örmény népelem az eszélyes álla nő
politika szempontjából, még oly kicsinysége mellett is. 
egy olyan nemzetiszinü keretbe foglalt keleti drá-
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ga kőhöz hasonlít, melyet a széthúzó fajok szeme- 
láttára éppen az örmény püspökség megadásával kel
lene örök időkre Szent István koronájába beillesz
teni.

Mert ne felejtsük el, hogy az örmény egyenesen 
örmény létére érdemelte ki azt a népszerűvé vált szál
lóigét, hogy „m agy arab b a magyarnál.“ Már most meny
nyivel lehetne még ennél is jobb magyar, ha azt köve
telnék tőle, hogy tagadja meg faját, rítusát, szakítson 
hagyományaival illetve kegyeletlenül dobja el magától 
összes érzelmi és vérségi kötelékeit ? Ha igy fognók fel 
az örmények kötelességeit, akkor mindenek előtt a be- 
czikkelyezett örmény rítust kellene kikapcsolnunk törvé
nyeink keretéből, a mi a hazai örmény kath. egyház 
eltörlését vonná maga után.

Ha tehát az ország károsnak tartja püspökséget ál
lítani az egyetlen legkiíogástalanabb nem magyar faj 
számára, mely múltjánál és természetes nyelvi átalaku
lásánál fogva százszorta hamarább válik liturgiájában is 
magyarrá, semmint hogy légvárakban előre felállított ör
ményiskolái útján visszafejlődjék egy új nemzetiséggé: 
akkor jobb ma, mint holnap az örmény szertartást hiva
talosan beszüntetni. De ha ilyen messze még se me
gyünk, akkor ne is álljunk meg tovább a fél úton, ha
nem a kételyek teljes eloszlatása czéljából saját kezde
ményezése alapján teremtse meg ezt az intézményt meg
felelő kikötések mellett egyenesen államérdekből maga 
a magyar kormány, hadd sarjadzék ki az örmény püs
pöki székből az örmény-magyar liturgia, melynek alap 
ján az örményszertartásu római kath. plébániák hívei 
az ősi rítus illetve szertartási tormák fentartása 
mellett oltáraikra emelhessék az ajkukon hangzó és 
szivükbe zárt államnyelvet, a magyart.
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Ily^n ideális eszmének a propagálására pedig kinek- 
kinek is megbízást adhat a saját hazafias érzülete, me
lyért, talán még „agitátoroskodni“ se szégyen.

íme tehát egy becses motívum, melyet a passzív 
szemlélő is az örmény püspökség elöbb-uióbb bekövetke
zendő miszszióját illetőleg ebben a kérdésben könnyen 
föltalálhat és a melyet több mint bizonyos, hogy az ör- 
ménység is meleg érdeklődéssel kísér. De a ki a múltba 
nem tekint és a jelennel nem számol, az egy fontos 
probléma jövendőbeli kép vázlatának az elkészítésénél alig 
képes a helyes perspektívát megrajzolni. Miért is kérem az 
érdeklődőket, hogy tárgyilagosan és elfogultság nélkül ha
toljanak az örmény rítus magyar miszsziójának a lényegébe, 
mert az ügy érdemes arra, hogy alapos tanulmányozás 
tárgyává váljék.

És most nyugodt lelkiismerettel a közvéleményre 
bízom annak a megítélését, hogy vájjon magyar nemzeti 
szempontból is nem volna-e komolyan megfontolandó az 
egykor Erdélyben fennállott örményszertartásu püspöki 
széket állami gáráncziák mellett mielőbb újra betölteni ?

Például képletesen szólva, a magyar államnak 
csupán az örmény elődöktől szerzett törzsvagyonból a 
szamosujvári és erzsébetvárosi m. kir. főgimnáziumok 
czéljaira felajánlott körülbelül egy millió koronányi ha
zafias hozzájárulás évi kamatját kellene részben vissza
fordítania az újjászervezendő örmény kath. egyház ál
landó dotálására s úgyszólván csekély áldozattal magyar 
hátterű uj egyházi központ létesülne. Ez annyival is 
inkább valószínű, mert a Rómával egyesült külön rítusu 
népfajoknak a latin szertartásra való hivatalos áttérését, 
nehogy ez a körülmény későbbi uniálások elriasztására 
szolgáljon, Krisztus helytartói mindenkor tilalmazták.

Annyi bizonyos, hogy az örmény püspökség volna
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talán hazánkban az egyetlen nem magyar alkotás, mely 
kellő tapintat és helyes előkészítés mellett, már a közel 
jövőben a legmagyarabb gyümölcsöket fogná megteremni. 
Az elfogultság mérge vagy a gúny fulánkja időnként 
néhány pillanatra megbillenthetik ugyan itt-ott a kritikai 
igazság mérlegét, de a minden körülmények között 
helyre állani szokott egyensúlyt, a logika egyensúlyát, a 
szenvedélyek e kérdésben sem képesek megváltoztatni.

A ki tehát elfogulatlanul bepillantott az itt vázol 
kérdés mélységébe, az beláthatta, hogy az örmény, mely 
különben hazánkban a magyarral egy fogalmat jelent, 
nagyobb szolgálatot tesz hazájának, ha magát örménynek 
vallja, mert ez idő szerint Erdélyben az örmény rítus a 
legalkalmasabb talaj, honnan a magyar oltárnyelv ki 
csirázhatik.

De hogy ez bekövetkezhessék, ne engedje maga a 
faj magyarság, hogy a bizalmatlanság futó homokja lepje 
el az örmény rítus erdélyi oázisait.

Hiszen a magyar nemzeti politika legelriasztóbb pél
dája volna a »jogos, törvényes és igazságos« örmény 
püspökség elejtésével, egy hazafias kis népfajban éppen 
az elmagyarosodás erényét megbüntetni, mert itt nem 
nyelvi ingadozásról, hanem teljes átalakulásról van szó.

Ennélfogva újra fölteszem a kérdést, hogy vájjon az 
örményeknek politikai és társadalmi téren 200 év óta tanú
sított példás és kifogástalan magatartása nem-e elegendő 
biztosíték arra, hogy végre a hazai autonom örmény 
kath. egyház élére — minden utógondolat nélkül—egy 
az öt törvény szerint megillető sajátritusu püspök ne
neveztessék ki ?

Hiszen az örménység talán már rászolgált a XIII. Leó 
pápa »fiat lux« jelszavára, hogy annyi viszontagság után 
— per crucem ad lucem — végre elvegye megérde
melt jutalmát.
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Az örményben a magyar sohasem csalódott és soha 
sem is fog benne megcsal atkozni.

Foglalkozzanak tehát politikusaink ezzel a kérdéssel 
addig, a mig nem késő, mert az bizonyos, hogy

1. örmények nélkül nem lehet örmény püspökség,
2. örmény püspökség nélkül elenyészik az ör

mény rítus,
Ց. örmény rítus nélkül pedig aligha egyhamar 

megszülethetik Erdélyben a magyar oltárnyelv.
Ez a következtetés lehet ábránd, lehet komoly való

ság, de talán annyit mégis megérdemel, hogy a más- 
nézetüek is legalább az igazság érdekében a hazafias 
intencziót benne elismerjék.

Különben bármi legyen Írva a sors könyvében, XIII. 
Leóval, a tiarás költővel elmondhatom, hogy

»Justitiam colui: certamina longa, labores,
Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli.«
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