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Ethnográfiai egység alatt értjük egy népfaj közös szokásainak és 
erkölcseinek, erényeinek és hibáinak, azaz speczifius nemzeti jellem
vonásainak egyházi, politikai és társadalmi téren — bizonyos geográ
fiai határok között — főképpen pedig közös nyelvi alapon való indi
viduális kifejlődését.

Azonban e kifejlődés különleges iránya, egy és ugyanazon nem
zet kebelében egyes vidékenként is létrejöhet és bizonyos országré
szekre szorítkozva, ha egyébben nem, de legalább tájszólások, népvi
seletek és helyi népszokások alakjában domborodik ki.

A nagy magyar nemzet a maga egészében igaz, hogy egy telje
sen kidomborodott néprajzi egységet képvisel; de mindazonáltal a sa
ját kebelében szükebb ethnográfiai széttagoltsággal is bir, pl. a szé
kel у s ég, jászság, kunság, palóczság stb. sajátságos és az illető or
szágrész határai között élő, de bizonyos mértékben külön egyéniség
gel biró magyar népcsoportok alakjában, melyek talán a históriai fej
lődés és a hagyományok alapján az őket egymástól megkülönböztető 
jelleget mai napig is fentartották.

Már most, ha azt kérdjük, hogy mit értsünk a magyar-örmények 
ethnográfiai egysége alatt ? erre nagyon könnyen megfelelhetünk, mert 
ez alatt senkinek sem lehet egyebet értenie, mint az összes hazai ör- 
ménységnek, mint bevándorolt népfajnak a magyar társadalom kere
tében a székelység vagy a kunság mintájára, de ezeknél különlege
sebb örmény nemzeti alapon való faji kidomborodását.

Az örmények magyar hazafisága felment engem a védekezés 
alól, ha valaki netán a fejlesztendő örmény ethnográfiai egység fen- 
tartásában valami nemzetiségi fészkelődés-félét vélne felfedezni: hi
szen a magyar-örménység saját külön néprajzi egységének még oly 
örmény jellegű kidomboritása mellett is mindenkor meg fog maradni 
a magyar nemzet leghívebb barátjának s a magyar haza leghálásabb 
fiának. — Hiszen mi örmények magyarok vagyunk szívvel és lélek
kel s Isten kegyelméből azok is akarunk örökkön-örökké maradni, de 
éppen olyan rajongó kegyelettel csüngünk egyúttal ősi szokásaikon 
és igy első sorban örmény egyházunk rítusán, hogy széles e hazá
ban mindenki is csak tiszteletreméltó és szép törekvésnek tekint
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heti, ha egy hagyományos magyar érzelméről ismert és becsült 
kis népfaj az ő ethnográfiai egyéniségét kifejlesztendő: az anyanem
zethez bizalommal és reményekkel telten támogatásért fordul. Miként 
az anyához rajongó szeretettel feltekintő gyermek a millenium küszö
bén, úgy tekint fel a magyar- örmény ség a lovaglás nagy magyar 
nemzethez, melynek szerető anyai karjaiban más ajkú magyar test
véreinkkel egyenlő meleg ápolásban részesültünk mindenkor.

S ámbár ·— nem panaszként említem fel 
tetett gyermekek által élvezni szokott előnyökre soha sem lehetett hi
vatkoznunk : mindazonáltal erősen reméljük, hogy az örmény püs
pökség visszaállítására irányuló ujabbi, de annyiszor eredménytelenül 
megkisérlett törekvéseink, végre a magyar nemzetnél meghallgatásra 
fognak találni. És akkor mint egy hálariadal fogna felcsendülni a 
„Gjéczcze Hunkárisztán !“ 1) húsz ezer örmény ajakról.

hogy az elkényez-

I.
A keleti örmény ethnografiai egység mindig megvolt és maiglan 

is létezik, de az érdélyrészi örmények között bocsánczi2) Verzár Auxen- 
tius örmény püspök halálával a XVIII. század elején már központját 
veszített kazafias arménizmus hovatovább mind halványabb és színte
lenebb formát öltött, míg most végre az örmény közszellem felébre
désének ideje elérkezvén : valahára fel kell szavunkat emelnünk a ha
zai saját örmény néprajzi individuálitásunknak bár romjaiban való 
megmentésére.

Hiában is szépítenék a dolgot, mert örmény ethnografiai egysé
günk érdekében ma már egy mentő egyesületet kellene alapítanunk, 
hogy a mi még megmenthető, a jövőre nézve megtartassák.

Ha lenne egy bármily szerény igényű magyar-örmény irodalmi 
egyesületünk, (pl. egy „Lukácsi-társulat“) mindenesetre hathatósabban 
és czéltudatosabban lehetne ethnográfiai egységünk hanyatlását is 
megakadályozni.

Ebből az irodalmi központból, melynek a minden örmény csa
ládban olvasandó hivatalos közlönye maga az Armenia“ lenne s mely
nek éiáre egy országos nevű emberünket megnyerhetnek, mondom, 
ebből az örmény szellemi központból kellene minden ránk nézve üd
vös eszmének szétsugároznia.

A negyedévenként tartandó és felolvasásokkal egybekapcsolt ren-
0 Éljen Magyarország!
2) Eredetileg botusánezhi Botusán moldovai, mások szerint Boczáoy besszara- 

biai helység után; a czhi pedig örmény melléknévképző pl. Csuk-czhi = Csikmegyei, 
Csíki, Dsurdsov-czhi — Gyergyói, Gurgin-czbi = Görgényi, Szibin-czhi — Szebeni stb.
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des gyűléseken, de főképpen a Szent-Gergely napján, mint általános 
örmény nemzeti ünnepen egybehívandó közgyűlésen az örmény elő
kelőség, intelligenczia és érdeklődő polgárság egy par excellence ör
mény érintkezési pontot nyerne, melyből közéletünkre, de legfőkép
pen elhanyagolt ethnografiai együvé tartozásunk szempontjából a leg
szebb reményekkel kecsegtethetnek magunkat.

Egy ilyen, a közel jövőben alakítandó s az egész magyar-ör
mény ség pártolását kiérdemelő s az örmény történelmet, nyelvészetet, 
irodalmat, ethnografiát s az ezen tudományágakhoz tartozó segédtu
dományokat magyar nyelven művelő irodaimi központ alapítása elől 
sokáig kitérni úgy sem fog lehetni, ha csak teljesen a lemondás te
rére nem akarunk lépni már is pusztulásnak indult örmény néprajzi 
attribútumaink megóvásának, illetve visszaszerzésének égető kérdései
vel szemben.

Ethnografiai egységűnk visszafejlődésének mindenesetre egyik 
legfőbb és tagad katlanul legfontosabb oka az örmény nyelvnek, mint 
anyanyelvnek fokozatos térvesztése.

Ismeretes dolog, hogy a XIII. szazad közepe táján Örményor
szágból kivándorolt és majdnem 4'/2 századon át különböző orszá
gokban hazát kereső őseink 1672-ben I. Apaffy Mihály alatt végre Er
délyben letelepülhettek.3) De itt Erdélyben viszont az oláh áradat kö
zepette mintegy kis népszigetként kiemelkedő számosujvári, erzsébet
városi s a már elszékelyesedett csík-gyergyói örménység hamar felis
mervén helyzetét, már ideje korán a magyarsághoz csatlakozván: ön
ként elmagyarosodott, nehogy az erőszakos románizálás általa már 
Moldovában gyűlöletessé vált nagyobb veszélyének essék uj hazájá
ban is áldozatul. Pedig a Moldovaiból bevándorolt őseink örmény anya
nyelvükön kívül az oláh nyelv ismeretét és igy az oláhsághoz köze
lebb álló orthodox örmény-keleti vallás gyakorlatát is magukkal hoz
ták és csak nagy későre és felette nehezen, csupán a második gene- 
ráezióban tudták a magyar nyelvet némileg elsajátítani.

Sőt, a kfk örmény anyanyelvűk mellett csak később tanultak 
meg magyarul máig]an is egy sajátságos, de bizonyos rendszerűség
gel kifejlődött örményes kiejtést őriztek meg és úgynevezett örményes 
magyarsággal beszélnek, mely eredeti dialektus ma már hova-tovább 
kivesző-félben lévén: nyelvészeink részéről az eddiginél több figye
lemben is részesülhetne.

3) 3000 család vagyis legalább 12 ezer lélek, mely máig közel 20,000-re sza
porodhatott.
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Hogy a beköltözött örmények a XVIII. század elején még keve
set tudhattak magyarul, azt egy ismert eset is tanúsítja, a mikor az 
1715. márcz. 10-én hatvan éves korában Bécsben elhalt Verzár alias 
Verzirescul Oxendius örmény püspök utódává Mária Terézia által kine
vezett dr. Theodorovics főesperes ellen, sajnos, hogy épen örmény 
részről emelt alaptalan vádak megvizsgálására Gyulafehérvárról Szamos- 
ujvárra papi delegátusok küldettek.

Az örmény asszonyok közt azonban hire futamodott, hogy a 
gy.-fehérvári kanokok a latin rítust reájuk akarják erőszakolni s az 
Öjmény templomban megejtendő vizsgálatra megjelent kiküldötteknek : 
„Nu trebuje Iá nőj saecula saeculorum !“ (nem kell nekünk saecula 
saeculorum ! 4) kiáltással állották utjokat. 
több mint 1 y2 századdal is őseink oláhul jobban tudtak, mint ma
gyarul s a vagyonos és intelligens elemek nélkül, akkor még szűköl
ködő oláhság ezt a szorgalmas kereskedő népet bizonyára, mint leendő 
arisztokrácziáját kész örömest ölelte volna magához.

És ennek daczára, hogy nem a nyelvben hozzájuk közelebb álló 
oláhsághoz, hanem a magyarsághoz csatlakoztak : nemcsak a rokon- 
szenvben, de főleg a kath. egyházba való áttérésükben találja meg 
egyik legvalószínűbb okát.

Ma már ugyannyma elmagyarosodtak, hogy visszaármémzálásuk 
éppen ezen említett körülményen szenvedne hajótörést; de az örm. 
ethnográfiai egység teljes visszafejlődését meggátolni igen is már csak 
saját fajunk szeretete iránti tekintetből is közöttünk nemcsak az ér
deklődés, hanem a kötelesség tárgyát is kellene képeznie.

Tehát a gyors elmagyarosodás és így az örmény nyelvnek, mint 
anyanyelvnek a magyarral való fokozatos felcserélése, továbbá egy 
örmény főpásztornak közel két századon keresztül való nélkülözése, 
és végül az örmény családoknak nemcsak az erdélyi részekben, de 
különösen Dél-Magyarország felé irányult szétszóródása : mind meg 
annyi fontos tényezőknek tekintendők, mint a melyek a négy erdély- 
részi örmény kolónia (Szamosújvár, Erzsébetváros. Gy.-Szt-Miklós és 
Csik-Szépviz) számbeli megfogyatkozását és örmény jellegének meg
gyengülését vonta maga után.

Továbbá a már fentebb említett okokból kifolyólag az örmény 
gyermekek nevelésének is majdnem teljes elmagyarosodása állott be ; 
és ne tagadjuk, hogy az üzleti gondok és a nehéz megélhetés apró 
küzdelmei egészen el is feledtették a nagyobbára maigían is kereske

dj Az örmény misében a »per omnia saecula saeculorum« nak »hávidjánész 
hávidjénicz« (mindörökkön örökké) felelel meg.

Tehát még ezelőtt alig
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delemmel foglalkozó örmény seggel saját faji jellegük észrevétlenül nö
vekvő rohamos hanyatlását. — Az örmény püspökség betöltésére 
irányult és annyiszor megkísérelt törekvések meddősége, az ezen al
kalmakból egyes előkelő családaink között nem ritkán keletkezett ver
sengés, féltékenység és végre vezéregyéniség hiánya, illetve az ezen 
szerepre hivatottak viszzavonulása, elszármazása és igy az örmény 
közügyek és kérdések iránti közönyössége: okvetlen egy ma mar 
szemmel látható, de főkép nép rajzi lag legsajnosabb visszaesést idé
zett elő.

II.

Valaki azt kérdhetné : de hát hogyan kellene és lehetne hatni 
felébresztőleg itt nálunk az örmény köz-szellemre ?

Röviden felelni e kérdésre nem oly könnyű, mert közéletünkben 
számtalan sok a tér és az alkalom, hol és mikor az örmény irányzat 
csak hasznunkra válhatnék.

így pl. első sorban is a család, továbbá a társadalom, a vallás, 
kegyelet, nevelésügy, az irodalom és közügyek utján, hol az örmény 
szellem ápolását mindannyiunk közös ethnográfiai egyéniségének fej
lesztése szempontjából hathatósan fokozhatnék.

Az örmény családi életben, legrégibb hagyományaink e szent tűz
helyén van először is legszebb és leghivatottabb helye az arm énizmus 
fentartásának és ápolásának.

A gyermeknevelés az anya kezében van letéve, ő neki kell tehát 
az első öntudatra ébredő csemetében már eleve az örmény önérzetet 
felébreszteni; mert az utóbbi időben talán éppen az örmény családi 
tűzhely maradt úgyszólván egyetlen izolált melegágya majdnem ösz- 
szes örmény mivoltunknak.

Igen, örmény családi tűzhely és benne az örmény hagyományok 
között felnevekedett szüléink és még törzsgyökeresebb örmény nagy
szülőink, kikhez talán túlhajtott modernségében az örmény származá
sával nem sokat törődő gyermek vagy unoka is odaadó tisztelettel és 
hálás szeretettel ragaszkodik.

Azonban sajnos az öregek lassanként elhalnak és hogy manapság 
már nem is oly ritka azoknak az örmény családoknak a száma, melyek 
— talán idegen környezetben — hagyományaikkal mindinkább szakítva 
maholnap majdnem minden örmény jellegből ki fognak vetkőzni.

így pl. az évről-évre gyakoribb vegyes házasságok révén — el
tekintve az örmény városoktól, hol az ellenkező észlelhető — a nem 
örmény fél többnyire nagyobb befolyással akadályozza meg az örmény
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szokások megtartását és kultiválását, semmint az örmény házas fél 
ama tradiczióknak a megőrzését megkövetelhetné.

Miből látható, hogy nem elegendő pusztán csak a családi tűz
helyre támaszkodnunk és mégis csak az örmény családok puritán bel- 
életében található fel az ős forrás, a honnan merített tapasztalatok a 
külvilágba, a társadalomba is legczélszerübben átültetendők lennének; 
— annyival is inkább, mert az örmény társadalom is voltaképpen az 
örmény családok összeségéből áll.

Mindenekelőtt tehát úgy benn a családban, valamint künn a tár
sadalomban is ne kicsinyeljük se magunk között, se más nemzetisé
gűek előtt örmény származásunkat, vagyis ne resteljük semmi körül
mények között se örmény mivoltunkat.

Örmény tárgyú könyvek, olvasmányok, képek, családi ősi erek
lyék és régiségek megőrzése és gyermekeinkben az ezen tárgyak iránti 
tisztelet és kegyelet ébrentartása által lépten-nyomon arra hivatkoz
zunk, hogy örmények vagyunk, mert magyar házasságunk mellett ör
ményekül élni és maradni a kötelességünk. — Valljuk tehát magun
kat mindenkor nyíltan és önérzettel örményeknek, hiszen talán éppen 
az örménynek lehet legkevesebb oka, hogy pirulva gondoljon vissza 
keleti eredetére és ezzel majdnem egy a bibliai korba visszanyúló több 
mint 3000 éves dicsőséges történettel és kimagasló litteraturával bíró 
fényes nemzeti múltjára.

Mert hajdanában Örményország volt azon önálló dinasztiákkal 
bíró királyság, melynek a pogányság áradatában a keresztény vallás 
előharczosaként vívott önévédelmi harczaira, sőt még államiságának a 
14-ik században történt szerencsétlen és maiglan is tartó erőszakos 
leigázására nemhogy restelkedéssel, de a büszkeség egy nemével kel 
lene minden egyes magyar-örménynek is visszaemlékeznie.

Már ezért is szükséges volna különösen örménytárgyu történelmi 
és irodalmi olvasmányokkal hatni a gyermekek és igy az ifjabb ör
mény nemzedék értelmi és kedélyvilágára, hogy megismerve őseink 
nemes küzdelmeit, az örmény királyok és hadvezérek dicső hadviselé
seit, az örmény tudósok és költők hírneves és világszerte elismert 
irodalmi alkotásait: büszkén vallhassa magát örménynek és egyúttal 
felvilágosíthassa az ignoráns elemeket, melyek az ál szemérem rongyos 
köpenyével, mintegy szégyenkezve takargatni szeretnék keleti szárma
zásukat.

Éppen örmény részről lehet itt-otthallani azt a megbotránkoztató 
kijelentést, hogy haladni kell a korszellemmel és azért kell szakítani 
az elavult ósdi örmény szokásokkal is. — Részemről ezt az okosko
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dást nem fogadhatom el, mert akkor oda jutnánk, hogy örménynek 
lenni egyáltalában egy idejét múlt dolog volna, mert egyenlő volna a 
maradisággal, szüklátkörrel és az igénytelenséggel, holott én az ör
mény közszellem életerős felébredésében éppen az örmény ség tekinté
lyének, szereplésének, elhaladásának látom egyedüli és legfőbb bizto
sítékát.

Ha az örmény pap a misét a nép előtt érthetetlen latin nyelv 
helyett mi nálunk örményül fogja ezután is szolgálni s a Dominus 
vobiscum helyett „Chágháuthiun ámjénecziun“-ot mond, ebben sem 
hátramaradást, sem valami a korszellemet sértő elavult és kiküszöbö
lendő intézményt nem tudok felfedezni ; ha Szent-Gergely napján évente 
országos örmény ünnepet tartunk, abban ép úgy részt vehet az örmény 
származású mágnás, miniszter vagy generális, valamint az örmény ho- 
noráczior, kereskedő és iparos osztály, vagyis az egész örmény előkelőség, 
intelligenczia és üzletvilág a nélkül, hogy ezen ősi szokás kirína ro
hamosan haladó századunk kulturális és társadalmi szokásai közül.

Ha az örmény konyhát kultiváljuk és vendégeinket ezentúl is 
őseinktől ránk maradt nemzeti eledeleinkkel kínáljuk meg, és ha gyer
mekeinket magyar hazafiaknak és magyar honleányoknak, de egyút
tal jó örményeknek is neveljük, ezáltal azt hiszem, szintén nem sért
jük meg a korszellemet, mint a hogy azon törekvésünk sem ütközik 
akár hazánk, akár a korszellem törvényeibe, ha ethnográfiai hanyat
lásunkat megakadályozandó, az örmény közszellemet minden erőnk
kel ébren tartani s az örmény püspöki széket betöltve látni óhajtjuk 
és ha egyáltalában jobban érvényesülni és minden téren corporative 
fellépni és megjelenni kívánunk, 
maradni, ebben még nem látok okot arra, hogy már eo ipso reánk 
sütve legyen úgyszólván a bélyeg, miszerint divatját multa és már 
nem a „bonton“-hoz tartozik magunkat örménynek nevezni.

Ha igy van és fiataljaink talán mégis valami álokoskodásból ide
genkednek a „churuth“-szagtól5), azon is csak úgy lehet segíteni, hogy 
ha megint divatba hozzuk magunk között az örmény nevet éppen azál
tal, miszerint minden téren az őt megillető, de talán itt-ott elveszített 
pozicziójába megint lassanként visszahelyezzük.

Hiszen nevetségesen és furcsán is hangzanak az, hogy pl. most 
már ezentúl nem illik, nem szokás vagy pláne restelleni való dolog 
lenne valakinek magát örménynek tartania. Épen azt a lappangó utó

Egyszóval ha örmények akarunk

5) Örmény fűszer, melyet savanyitóul használnak, s petreselyem- és beszorí
tott savanyú tej keverékéből áll; az örmény konyhában különösen a churuth-ősleves 
készítésénél nagy szerepet játszik.
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gondolatot, mely lidércznyomásként nehezedik egyik-másik korlátolt 
gondolkozást! és éppen e miatt keleti származását titkolni szerető és 
törekvő Örmény honfitársunkra, azt a téves felfogást már egyszer ideje 
volna gyökeresen kiirtani ; hiszen ez egy abszurdum és egy bennün
ket mindenesetre nagyon lealázó fattyúhajtása az ál-hiuságnak.

Ennek a minden alapot nélkülöző önámításnak véget ketl vet
nünk, mert a ki örménynek született, annak nem volna szabad szár
mazása miatt éppen önnönmaga előtt szégyenkeznie, holott a magyar 
társadalom, melybe beleolvadtunk és a hol a magyarsággal érzületünkre 
nézve együtt közreműködünk : sohase kívánta tőlünk, hogy örmény- 
ségünket megtagadjuk, sőt az örmény vallásosság, becsületesség, taka
rékosság és puritán családi élet, nemkülönben az örmény konyha és a 
jó gazdálkodás, mint tiszteletre méltó és közmondásossá vált örmény 
erények maiglan is a magyar közvélemény előtt a legnagyobb elisme
réssel találkoznak, minek csattanós bizonyt ékai az örmény-magyar 
házasságok számtalan esetei.

Az örmény családi életben különben nálunk egy hatalmas és 
ennélfogva semmi esetre sem kicsinylendő tényező a mi különleges 
nemzeti konyhánk, melynek fenmaradása és fentartása örmény szem
pontból is egy hóditó fegyver a családi élet központját képező csa
ládanya kezében, mert specziális örmény nemzeti étkeink, sütemé
nyeink és csemegéink készítése, használata és terjesztése révén is az 
örmény szellemet ápoljuk, első sorban persze leghathatósabban az ör
mény gyermekek közt, mert az arm énizmust ezáltal mintegy észre
vétlenül beviszszük a gyermekszobába is.

Igen mert a kis gyermek nálunk kiváltképpen az örmény éte
lekhez fűzi első sorban is az őt más nemzetiségűektől megkülönböz
tető faji jellegét. Pl. a vasárnapi „ángádzsábur“֊leves, az újévi „dá- 
láuzi,u a kövér csütörtöki „herisza,“ a n. böjti „máchoch,« a húsvéti 
„káta,“ a lakodalmi „hádájégh“ stb. örmény alkalmi ételekről jut 
eszébe és fűződik emlékéhez még a serdültebb kornak is, hogy ilyen 
vagy amolyan különleges nemzeti eledel készítését ezen vagy azon az 
ünnepnapon az örmény hagyomány rendesen megtartani szokta, mely
nek kegyeletes utánzása nemzedékről nemzedékre a szülők után a 
gyermekeket és ezek után az unokákat kötelezi.

Ilyen hagyományok mellett a gyermekkor megszokja, az ifjúkor 
megérti, az érettebb kor pedig óhajtja sőt az öreg kor már meg is kö
veteli (az örmény konyhára vonatkozó példából kiindulva) az örmény 
ethnográfiai egység kidombotodását és a faji különlegesség minden 
téren való megszilárdulását.



III.

De a kegyelet utján is igen szépen szolgálhatjuk az arm éniz
must, ha nevezetesebb embereink emlékét azokhoz méltóan emlékün
nepélyek, szobrok, síremlékek, emléktáblák, utcza- és tér elnevezések 
által megörökíteni törekedünk s kiváltképen az örmény városokban 
ezen elvből kiindulva egyetlen nagy és hires férfiunk nevét se volna 
szabad a megörökítés egyik vagy másik módozata alól kihagyni illető
leg már a jelen generácziók számára az örmény közszellem ébren
tartása czéljából nagyjaink neveit meg nem örökíteni.

Hiszen azon kell munkálnunk, hogy őseink által alapított örmény 
városainknak és intézményeinknek még jellemzőbb örmény külsőt és ka
raktert kölcsönözzünk már csak a hazai utazók s a külföldi idegen turis
ták és fajrokonaink élénkebb érdeklődésének felkeltése szempontjából is.

Az örmény társadalom évente mindenütt kegyelettel üli meg 
nemzeti apostolának Világositó-Szent-Gergelynek ünnepét, de nem 
úgy, mint a hogy teszem fel mi magyarokul Szent-István napját; pe
dig mindkét fejedelmi férfiú valláspolitikai és apostoli működése két 
harczias és vitéz nemzetnek a keresztény hitre való térítését egyaránt 
diadallal vitte végbe. Üljük tehát meg a magunk körében az eddigi
nél nagyobb érdeklődés és részvét mellett országos örmény nemzeti 
ünnepként azt a napot, melyet az örm. kath. egyház nemzeti aposto
lunk emlékére Szt.-Gergelyről elnevezett.

Szervezzük egészen más alapon ennek az eddig csupán egyházi 
ünnepnek társadalmi ünneppé való emelését a megünneplés keretébe 
beilleszthető és így minél díszesebb és hozzánk méltóbb örrnényjellegü 
ünnepségek rendezésével. Szerezzük meg — igaz, hogy nagy fárad
sággal járna — az összes e hazában élő örmény családok megyén
kénti névjegyzékét és lakczimét és évente Szamosujvárról egy lelkes 
ünnepi meghívó mehetne szét mindannyiunkhoz.

Hiszen hányán, de hányán élhetnek örmény honfitársaink közül 
túl a Királyhágón, de még itt Erdélyben is valamely kisebb helység- 
ben, kik a napi gondok és örmény érintkezési pontok hiányában ta- 
lán még Szent Gergely napjának idejéről sem vehetnek tudomást.

De sőt Kolozsvárit, hol Szent-Gergely ünnepén a főtéri nagy 
templomban az odavaló apátplébános egy örmény fundáczió alapján 
évente isteni tiszteletet és vecsernyéket tartat, újabb időben pedig egy 
rendesen Szamosujvárról meghívni szokott örm. pap által a kolozsvári 
tekintélyes számú örmény ség iránti figyelméből kifolyólag örménytár-

2
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gyű hitszónoklatot hozott szokásba: megtörténik az a mulasztás, hogy 
talán a plébániai hivatalnál hiányosan összeállított névjegyzék szerint 
szétküldött meghívók alapján olykor a kolozsvári 500 lélekszámot is 
meghaladó örménységnek csak egy töredéke jelenik meg nemzeti apos
tolának egyházi ünnepén. Ezért látom tehát szükségét, hogy egy köz
pontból menjen szét az értesítés lehetőleg minden örmény családhoz, 
illetve minden más családból házasodott vagy nősült örmény házasfél 
is; hisz még a kik akadályozva is lennének ünnepelni : ez a felhívás 
mintegy mementóként csendülne meg minden örmény szivében és a 
még oly fásult lelkű és örménységét titkoló ember is öntudatra éb
redvén : hálaadó imát rebegne e napon bárhol is a mindenek Urához.

Ez az intézkedés hathatósan elősegítené az örménység minden 
egyes tagjának ethnografiai összetartozását s az együvé tartozás tudatá
nak kötelességszerü és nagyhorderejű ápolását.

A közügyek terén is érdekeink megóvása czéljából mindenek
előtt nagyobb összetartásra volna szükségünk.

Vegyünk példát a kis számú unitáriusok követésreméltó és egyet
értő sikeres működéséről; egymás ellen ne pártoskodjunk, tartsuk 
fenn a lehetőségig keleti örmény összeköttetéseinket addig is, mig egy 
szellemi és erkölcsi központot nyerünk, melynek aztán sokkal köny- 
nyebb feladata lesz a széthúzó elemeket összetartani, az elidegenedet
teket visszahódítani, reprezentácziók és külön testületi megjelenések 
által az örmény ethnografiai egység iránti bizodalmát és hitet az egyes 
individuumokban is megszilárdítani.

Kötelességünk közé fog tartozni a jövőben, hogy az erdélyi ré
szekből elszármazott előkelőbb politikai és társadalmi állású örmény 
egyénekkel és családokkal a meglazult kapcsolatot újra szorosabbra 
fűzendő : velük az érintkezési pontokat megtalálni törekedjünk.

Ezek alatt értem első sorban az örmény ethnografiai egységből 
majdnem egészen kivált gr. Karátsonyiákat, az egyetlen örmény-ma
gyar mágnás családot, és a magyarországi gentry soraiban élő többi 
erdélyből kivándorolt és velünk majdnem minden konnexiot megsza
kított vagyonos örmény elemeket. Meg kell találnunk a módot és esz
közöket, a melyek által valamennyi e hazában élő örmény egyént a 
hazai örménység, mint népfaj ethnográfiai egysége alatt tényleg ösz- 
szesithessünk.
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IV.

A vallás terén is kötelességünkben áll lehetőleg mindig csak ör 
mény papot venni igénybe, a hol pedig ezt nem tehetjük, igen is él
hetünk a latin szertartási! kath. egyház törvényei szerint is — a nél
kül, hogy ezáltal örm. kath jellegünket elvesztettük volna.

Sőt a minap XIII. Leo pápa elnöklete alatt és a keleti nem latin 
szertartási! kath. egyházaknak a róm. kath egyházhoz való viszonyát 
szabályozó értekezlet eredményeként, a pápa Ő Szentsége egy en- 
cyklikát is tett közzé, a melynek értelmében a keleti katholikusok és 
igy az örmények is minden akadály nélkül visszatérhetnek, ha pap
jaik hiányában attól eddig megfosztva voltak — ősi örmény rítusuk 
használatához.

Addig is, mig specziális örmény kath. egyházunk ezen fontos 
mozgalomból kifolyólag szintén megfelelő jogaiba visszahelyeztetnék 
és igy sérelmeink szabályozást nyernek, illetve orvosoltatnának: lehe
tőleg csak örmény egyházunk körében keressük a vallás vigaszait, pl. 
menyekzőknél, temetéseknél, legfőképpen pedig gyermekeink kereszte
lésénél, hogy igy az örmény katholkus jelleg a jövő generácziókban 
újólag és már teljesen kidomborodjék. Egyáltalában, a hol csak te
hetjük, ne mellőzzük vagy pláne éppen ne kicsinyeljük mi magunk sa
ját nemzeti szertartásunkat. Különösen az örmény egyházi énekek kul
tiválását ajánlom az erdélyrészi örm. plébániák derék örmény lelké
szeinek és igy az egész örmény klérus különös figyelmébe.

Hogy elég gond erre eddig alig lehetett fordítva, abban leli né
mileg a mentségét, hogy az örmény egyházi énekek vezetése a régi 
örmény kántorok kihaltával talán kevésbé szakértő kezekbe tétetett le 
■— Természetesen mindaddig, a mig örm. plébániáink egy jobban kép
zett uj kántor-nemzedékről nem gondoskodhatnak: addig egyházi ze
nénk és énekeink fejlesztéséről szó sem lehet. Azonban mig egyrészt 
egyházi énekeink, illetve énekes szertartásaink emelésére a jövőben 
több figyelmet fordítanánk, másrészt azok megismerésére, felfogására 
és megkedvelésére is az eddiginél több egyéni áldozatot kellene hoz
nunk ; — mert sajnos, de előfordul az az eset, hogy némely hitfelünk 
talán tíz évben alig egyszer s akkor is talán csak véletlen körülmé
nyek folytán keresi fel az örmény templomot. — Ez nagyon elszo
morító, mert a liturgiánktól, egyházi nyelvünk- és énekeinktől elszo
kott örmény hivő úgyszólván idegennek fogja magát érezni saját nem
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zeti rítusával szemben. A kinek tehát alkalma van, el ne mulassza, 
a kinek pedig nincsen, az keresse az alkalmat az örmény isteni tisz
teleten tőle telhetőleg minél gyakrabban jelen lenni. Pl. a bécsi me- 
chitharisták igénytelen kis templomában vasárnaponként a 9 órás nagy
misén oly lélekemelőén felséges énekek csendülnek meg, hogy a na- 
gyobbára német közönséggel telt „Armenische Kirche“ bármely és tán 
a legszebb latin egyházi müénekektől viszhangzó székesegyházzzal is 
bátran kiállja a versenyt, lelket megindító és áhítatot gerjesztő szer
tartásainak páratlan hatásával.

Ott lettem feltétlen hive őseim magasztos rítusának, ott váltam 
rabjává keleti egyházi zenénk gyönyörű melódiáinak.

Ott volt alkalmam az érsekét sirató mechithárista konrgegáczió egy
szerűségében oly megható gyászpompája mellett Esztegár Vártán ko
porsójánál a végtisztelet adóját leróhatni annak a férfiúnak, kinek 
nyolcz év előtti s a pápai nuncius által végzett püspökké szentelésé
nél annyi lelki örömmel és büszkeséggel tekintett az egész hazai ör
mény s ég egy honfitársa fényes pályája elé. Ott volt alkalmam az uj 
főapát beiktatására érkezett konstantinápolyi patriárkha bevonulásának 
feledhetlen benyomását máig is híven megőrizni.

A templomajtóban várta az egész szerzet az örmények prímását. 
A közönség elfojtott lélekzettel leste a pillanat fenségét, midőn az 
elől vitt kereszt után kettős sorokban az oltár felé tartanak előbb a kis 
papok, majd a szerzet tagjai s íme a templom küszöbén megjelenik 
Azárián István Ő Boldogsága profétikus alakja az örményül felhangzó 
(Áhá kháhánájábéd mjédzl) „Ecce sacerdos magnus“ dicséneke mel
lett, s hosszú sötét lilaszinű uszályos talárjában, fején egy fátyolos 
süveggel s kezében a patriárkhai jelvénynyelJ) áldást osztva halad el 
a templomot zsúfolásig megtöltött nép között. Azonban ily magasz
tosságában ritka alkalom hiányában elég csak a Szent-Gergely napi és 
húsvéti vagy az úrnapi körmenetekre utalni s Aydinián Arzén, a je
lenlegi főapát érdemeire valló örmény egyházi zene hangszerelésére 
és kitünően előadott karénekeire hivatkozni, hogy az, ki csak teheti, azok 
lelki gyönyört nyújtó szépségeit meghallgatni alkalmilag el ne mulaszsza.

De ne legyünk túlkövetelők saját rítusunk által itthon nyújtott 
esetleg kevésbbé művészi sgyházi énekeivel is szemben ; mert kény
szerhelyzetben lévő örmény plébániáink sok tekintetben így is csak a 
hívek és önfeláldozó örmény papjaink közremunkálása mellett néz
hetnek a fejlődés egy szebb jövője elé. Azonban a rítus megismerte-

0 Ez egy arany gömböt viselő pásztorbot lilaszinű fátyolból reá erősített 
zászlószerű szövetfoszladékkal.
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lésére, illetve az alkalomnyujtás annak el nem feledéséhez, mégis a 
nagyobb számban együtt élő örménység, mint testület kötelességét il
leti. így pl. a nagyobb városokban odalehetne hatni, hogy Űrnapján 
egyik állásnál az evangélium valamint oláhul, úgy örményül is olvas
tassák, mint a hogy Kolozsvárit egy időben az szokásban is volt; de 
újabban sajnos, talán az odavaló, ámbár tekintélyes számú örménység 
nemtörödése folytán, ez a uzus abban maradt. Több évig ez az erdély- 
részi rítusok igen szép ápotheozisát képezte. A hol az tehát gyakor
latban volt. ott fel kell megint újítani, a hol pedig nem volt szokásos, 
ott életbeléptetését minden eszközökkel előmozdítani a kötelességünk.

XIII. Leo pápának a keleti katholikusok érdekében tett nagy 
horderejű intézkedései alapján reméljük a hazai örm. klérus helyzeté
nek és tekintélyének emelésére az egyházi kitüntetések adományozá
sánál a latin szertartású papsággal bekövetkezendő egyenrangusitását is.

V.

Sok mulasztás történt a múltban. Az örmény Rómában a fran- 
cziskánus barátok sokáig ellenzett betelepedése helyett az előrelátó ör- 
ménységnek egy örmény klastrom alapításáról kellett volna már előre 
gondoskodnia ; de ha már ezen segíteni nem lehetett, akkor a velenczei 
mechitháristákat sem kellett volna visszautasítania. 1748-ban tétetett 
le a szentferenczrendiek templomának az alapköve és már 1760-ban 
a mechitháristák is kérést intéztek Szamosujvár tanácsához az úgy
nevezett Salamontemplom x) átvétele tárgyában, kötelezve magukat az 
örmény ifjúság nevelésére és oktatására.

El lettek utasítva, már pedig a csak 60 évvel azelőtt Verzár püs
pök alapította örmény város2) (Armenopolis), az örmény ifjúságot alig 
bízhatta volna nagyobb lelki megnyugvással másnak, mint éppen ezen 
tudós örményszerzet atyai gondjaira.

Valljuk be, hogy sok tekintetben mai napig saját nemtörődöm
ségünkkel vétkes indolencziát követtünk el pusztuló fajunk iránt és a 
háttérbe szorításért e miatt az önvád méltán érhet bennünket.

Hiszen Ő Felsége az apostoli király legutóbbi kolozsvári láto
gatásai alkalmával az összes erdélyrészí vallásfelekezetek és rítusok 
küldöttségei megjelentek a legmagasabb trón előtt: csupán a törvény

ül 1723-ban a Simay-család Salamon nevű egyik őse által építtetett legrégibb 
örmény templom. — A szentélyében levő és az alapitót hozzátartozóival együtt ábrá
zoló freskó-képek megtekintésre méltók.

2) A mechitháristák kérvényében : Hájákhághákh,



— 16 —

be is iktatott örm. kath. egyház nem mert még kísérletet se tenni 
deputácziója bejelentésére. Ha mindenünnen visszavonulunk végre még 
létezésünket is kétségbe fogják vonni (?)

Másként kell ennek tehát lennie a jövőben, miért is ápoljuk tel
jes erőnkből és igaz magyar szívvel ifjabb nemzedékeink között is a 
hazafias örmény szellemet.

Tanuló ifjúságunkkal igyekezzünk az örmény történelem, nyelv 
és irodalom köréből vett örmény tárgyú és már több kötetre menő 
magyar olvasmányok segélyével, mint jutái mi könyvekkel irodalmunk 
megismerésére alkalmat nyújtani.

A hol pedig iskolai utón is befolyhatunk, érvényesítsük befolyá
sunkat, mint pl. az eddig tisztán örm. kath. jellegű, de ma már álla
mosított sz.-újvári főgymnasiumnál, melynél az örmény nyelv kötelező 
tanítása — az örmény tanulókra nézve — az állammal szemben szer
ződésileg is ki van kötve.

Már most arra kell törekednünk, hogy az őseink páratlan áldozat- 
készsége mellett létesített algymnasium még nagyobb áldozatokkal 
főgymnasiummá emelésénél legalább jogainkat érvényesítjük.

Ne maradjon csak papíron az örmény tanszék, mert a forma
litás kedvéért, mint egyelőre még meghagyott s talán később be sem 
töltendő örmény tanári állást a saját indolencziánk folytán veszély is 
fenyegetheti.

Sőt ellenkezőleg hassunk oda, hogy az örmény nyelvtan sablon
szerű tantárgya mellett a mindenkori örmény nyelvtanár venia legendi-je 
az örmény irodalom és történelemre is idővel kiterjesztessék, mely tan

tárgyak köréből az örmény tanuló ifjúság a legszebb előadásokat hall
gathatná. Egyelőre addig is magán utón, később pedig a város által 
felállítandó diák szemináriumban az ifjúság számára megfelelő felol
vasásokat tartatni fog lenni a kötelességünk.

Megfontolandó volna mindenesetre, hogy azon örmény szülők, 
kik gyermekeik iskoláztatását lakhelyükön nem eszközölhetik, vagy a 
kik egyáltalában csak tehetik : küldjék őket a sz.-ujvári főgymnasiumba. 
Tegyük a magyar-örmény fővárost ifjúságunk Mekkájává, hol örmény 
családoknál elhelyezve, vagy esetleg egy később, a közszükséglet sze
rint önként keletkezendő internátusbán örményszellemü hazafias veze
tés mellett mulasztásaink helyrepótlására olyan uj nemzedéket teremt
sünk, mely faji fennmaradásunk legreményteljesebb záloga lehessen.

Ifjúsági önképzőkör szintén ápolhatná bennük az iskolán kívül is 
faji összetartozásunk tudatát és egy énekkar alakítása révén az örményi 
egyházi énekek gyakorlását miáltal az örmény székesegyház isten
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tiszteletének és igy az örmény ritus fényének emelését maga az ifjú
ság mozdítaná elő első sorban, nem is említve, hogy egy szakavatott 
és buzgó férfiú az ifjúsági énekkar élén idővel gyönyörű keleti éne
keink művelését s tán még zenekari előadását is elérhetővé tehetné.

Addig is akár az örm. kath. jellegű elemi iskolákban, akár magán 
utón legalább írni és olvasni tanítsuk meg gyermekeinket őseink nyel
vén s igyekezzünk oda hatni már most, hogy a kiépítendő főgymna- 
siumhoz, Sz.-Ujvárra minél több érdemes és szakképzett örmény 
származású tanárjelölt nyerhessen kinevezést.

Esetleg idővel még a kolozsvári egyetemhez is egy érdemes ar- 
menista szakembert, mint magántanárt nyerhetnénk az örmény nyel
vészet számára. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy Lukács Béla, volt 
kereskedelmi miniszter, a székesfővárosi kereskedelmi akadémiánál a 
keleti kereskedelemnek hazánkra nézve oly fontos érdekeiből kifolyó
lag, a keresk. ügynökökül jelentkező hazai örmény iíjaink számára — 
tekintve, hogy Keleten az örmény nyelv nemzetközi üzleti nyelv — 
örmény tan folyamot nyitni szándékozott. Nem különben bejárta a ma
gyar sajtót még az a ránk nézve örvendetes hir is, hogy a fővárosban 
emelendő legújabb templom a mechitháristák vezetésére fog bízatni.1)

Az örmény tanfolyam mibenléte előttem ismeretlen, de az örmény 
szerzetesek Budapesten való letelepedését vagy a Lázárista-atyák meg 
hívásával tévesztette össze a sajtó, a mennyiben Szent-Lázár szigetén 
van a velenczei mechitháristák szerzetháza, vagy aztán az egész terv 
ismeretlen okokból elejtetett.

Pedig az egyetemes kath. egyháznak a közel Keleten és e hazá
ban is élő örmény szertartásu hívei nagy hálával fogadnák, ha az 
ország szivében annyi sok más szerzet mellett a Balkán-félszigettel 
és igy a Kelettel is szorosabb kapcsolatban álló tudós mechitháristák 
kongregácziója, valamint Bécsben, úgy Budapesten is képviselettel bír
hatna. Annyival is kevésbé kicsinylendő ez a körülmény, mert ha Bu
dapestet Kelettel szemben kereskedelmi és forgalmi emporiummá szán
dékozunk tenni, akkor a Keletről fővárosunkba terelendő nemzetközi 
idegen forgalom emelésére a mechitháristákban egy fontos tényezőt 
nyerhetnénk; —- hiszen Bécsben alig fordul meg talán egy idegen 
örmény utazó vagy keleti kereskedő, ki a mechitháristák zárdájába ta
nácsért be ne kopogtatna.

De máskülönben is a széles látkörü és egytől-egyig tudományo-

’) Újabban mozgalom indult egy székes fővárosi örm. kath. hitközség létesí
tése tárgyában.
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san képzett s minden keleti nyelvet beszélő örmény misszionáriusok 
a Budapesten tartózkodó vagy átutazó keleti vendégeinknek hazánk
ban hasznos tolmácsai és kalauzai lehetnének, ֊·-- reánk és a magyar 
irodalomra nézve pedig a keleti tudományosság és költészet legilleté
kesebb ismertetői- és művelőivé válnának.

Ezáltal egyrészt egy különleges egyházi és irodalmi központ tá
madna az ország szivében is, honnan a mi lankadó erőink is koron
ként szellemi táplálékot és erkölcsi támogatást kapna, — másrészt a 
Kelet és Nyugat között itt hazánkban egy kapcsolatot képezne ; s míg 
egyfelől a katholicziszmus egyik pittoreszk és a keleti egyházhoz leg
inkább közeledő megnyilatkozása jutna ezáltal képviselethez, másfelől 
schizmátikus hitfeleink megközelithetésére egy bennük is bizalmat 
keltő tekintélyes és tudós papi testületet bírnánk, mely mint egy félig- 
meddig keleties intézmény által egész Keletre is némi vonzerőt volnánk 
képesek gyakorolni.

Az ezredéves kiállításon való részvételünk ötletéből10) összes mű
kincseinket, régiségeinket és különleges tárgyainkat össze kellene gyűj
tenünk, nemkülönben a nép ajkán még élő mesék, mondák, legendák, 
babonák, közmondások, népdalok, énekek, költemények, népies eredeti 
örmény szólamok és egyéb nyelvkincsek felkutatandók és össze íran
dók lennének, hogy legalább a mi még megmenthető, ez alkalomból 
összegyűjtve a jelenlegi sz.-újvári városi régiséggyüjtemény kiegészí
téséül, a majd később létesítendő örmény ethnográfiai muzenmban az 
utókor számára kollektive állandóan közszemlére kiállíthassuk.

Igaz, hogy az eddig hajótörést szenvedett igen tiszteletreméltó, 
de kishitüleg hamar elejtett örmény irányú mozgalmak balsikerei el- 
kedvetlenedést és rezignácziót vontak maguk után, de az utolsó évti
zedekben már végre öntudatra ébredő örmény társadalom a sok mu
lasztás után megint tömörülni kezdett. Eleinte örmény jótékony inté
zetek alapításával vagyonos és családtalan illetőleg gyermektelen hit
feleinknek alkalmat nyújtott örmény ezéiokra akár életükben, akár 
végrendeletileg áldozatokat hozni és így örmény érdekeinket szivükön 
viselő tehetős örmény polgárok szorgalmának gyümölcsét az összes 
örménység, mint népfaj közös haszonélvezetére az idők végéig megőrizni.

Vajha minél többen szaporítanák azon Maecenásaink számát, kik 
ma már két árvaházat felállítva, az örmény árvákat mintegy gyerme
keikké fogadták.

Legújabban pedig a millenium alkalmából és annak emlékére
10) Sajnos, hogy bár az ethnográfiai szempontból is annyira érdekes örmény 

konyha be nem lesz mutatva.
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felállítandó Ver zár-szobor által, mintegy újabb és talán az eddigieknél 
czéltudatosabb és kitartóbb impulzust nyert az örmény püspökség kér
désének is aktuálissá tétele.

Ezen nemes törekvések is mindmegannyi felebbezések egyes egyé
nektől a közel huszezernyi hazai ötménység,mint népfaj közös érdeklődésé
hez, majdan lelkesedéséhez és Így minél messzebb menő áldozatkészségé
hez. A mostani közöny csak látszólagos, minden egyes örmény lelke 
mélyén ott él a csira, mely csupán kedvező alkalomra vár, hogy egy 
lelkes szózat melegsége által megtermékenyítve a talán már veszendő
nek tartott ethnográüai összetartozásunk virágokat és gyümölcsöket 
termő életerős terebélyévé izmosodjék.

Ararát fiai ne csüggedjetek! hisz talán nem is oly sok idő mul- 
■ tán élünkön fogjuk láthatni azt a gondviselésszerü férfiút, a ki örmény 
fajának jelen helyzetén szánakozva a legnagyobb önfeláldozással érde
keink hivatott szószólójává leszen.

A sorainkból kiemelkedett tudós Lukácsi Kristóf11) s a legszebb re
ményeinket korai sírjába vitt Esztegár érsek providencziális szerepére 
reméljük és talán nem is hiába várjuk, egy közülünk minden tekintet
ben kimagasló vezéregyéniség mielőbbi megjelenését. Az ő lánglelke 
csodákat tudna művelni, mert egy ily férfiú önbizalmunkat visszaadó 
szavaiban és tetteiben kifejezést nyernének az összes magyar-örmény- 
síg eddig oly károsan megbénult hazafias törekvései. Azonnal általá
nos lendületet venne az örmény szellem ápolása, mely a magyar ha- 
zafisággal nemcsak hogy össze fér, de egyix a másikat fel is tételezi; 
mert a hazai örmények néprajzilag is annyira érdekes és becses ki- 
domborodása csakis az osztatlan politikai magyar nemzet egyik legha
zafiasabb őrszemeként emelkednék ki az erdélyi részek bérezel között 
Azonban a meddig felpezsdülő közéletünk egy lelkes előharezosa a 
tétlenségből a tettek mezejére szólítana, a meddig az örmény szivek
ben most uralkodni látszó egykedvűség helyét a most még alvó kö
telességérzet váltaná fel, s a meddig ethnográfiai uniónk megbénulását 
eddig még észrevenni se akaró örmény hitfeleink a fajszeretetben egye
sülnének : addig is bizony napról-napra a patriarkális örmény szellem 
egy-egy typikus képviselőjét, egy-egy tősgyökeres népies alakját és 
igy velük emlékeink, hagyományaink, tehát örmény faji jellegünk alig 
pótolható néprajzi sajátságait teszszük sírba.

!1) Maiglan is felejthetetlen emlékű szamosujvári örmény kath. plébános és az 
örmény kútfők után megírt s a Μ. T. Akadémia részéről is elismerést kivívott »A 
Magyarok ösetei« czimü kitűnő forrásmunka szerzője, փ 1876. okt. 24.

5



— 20 —

„Mors aurem vellens: Vivite, ait venio!“ De ne fessünk rémké
peket; és ha mégis felidézzük lelki szemeink elé örmény néprajzi meg
semmisülésünknek előttünk tátongó örvényét: ez a rémkép legalább 
arra szolgálhat, hogy az öngyilkosság vádját magunkról elhárítandó 
még idejekorán önvédelmi eszközökről gondoskodhassunk.

Egyesüljünk tehát mielőbb valamennyien a közös fajszeretetben, 
mert csak ezen nemes érzelem növekvő lángjával Űzhetjük el az enyé
szetnek már is fejünk felett keringő halálmadarát.

Még most nem késő, a bár elgyengült örmény néptestet gyóg} 
kezelés alá venni, de ha sokáig várunk, akkor már a reménytelenség 
legvégső esetében pézsma gyanánt alkalmazandó gyógyszer : t. i. az 
örmény püspök is csak azért foghat megjelenni, hogy a haldokló szá
mára az örmény ethnográfiai pusztulás lélekharangjának megkondulása 
mellett az utolsó kenetet feladhassa.

Már pedig ezt a szomorú jövőt minden örménynek egész erejé
ből, sőt még azon felül is megakadályozni a legszentebb kötelessége.

Ezért kell sietnünk az orvoslással, de minthogy az orvos mellett 
az ápolókat illeti a legfőbb érdem : fogjunk mindannyian lelkesen és 
fajszeretettel beteg néprajzi állapotunk önfeláldozó ápolásához. Nem 
kétlem, hogy összetartó, áldozatkész és czéltudatos munkával kedves 
betegünket egy rövid öltő alatt lábbadozóvá, üdülővé és ezzel végre 
már a közel jövőben a magyar haza javára és örmény ethnográfiai 
összetartozásunk állandó biztosítására életképessé is tehetjük. Minde
nek előtt tehát reménynyel tekintsünk a jövő elé és ne riadjunk visz- 
sza a létfeltételeink utjából vállvetve elhárítandó akadályoktól; — any 
nyival is inkább, mert a magyar korona területén egyetlen hazafias 
nép fajnak sem volna szabad, mert káros — elenyésznie.

Rajta tehát segítsünk magunkon és az Isten is megsegít. Szó
laljon meg minden igaz örmény férfi lelkében a kérlelhetetlen, meg 
nem vesztegethető örök bíró, a lelkiismeret szava s ennek a hiában 
elfojtott önvádnak a kiengesztelésére álljon sorompóba minden örmény 
hazafi s az egész vonalon egy mostoha század alatt elhanyagolt ör
mény irányzatot kezdje és. segítse jó példával előmozdítani.

És ha kiki legjobb tehetségéhez mérten s szivének leghazafiasabb 
és legszentebb sugallata szerint csak egy lépéssel is előbbre visz kö
zös czélunkhoz, egyszer csak észrevétlen előttünk fog állani az, a mit 
most még, mint nehezen elérhetőt alig is reményiünk, t. i. a magyar 
örménység teljesen kifejlett néprajzi egysége s ezzel a hazai örmény 
népfaj anyagi és szellemi gyarapodásának, felvirágzásának és faji fenn- 
állásának el nem tagadható élő bizonyítéka.
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Ti pedig, örmény honleányok! életünk annyi erényekkel tün
döklő szebbik felei, szítsátok előre is hőn szerető sziveitekben a ne
mes lelkesítésnek azt a szikráját, a melylyel, ha kell — a Verzár-szo- 
borra ma-holnap megindítandó adakozásnál — az egész örménységet 
hazafias lángba boríthassátok.

3*



A VERZÁR-SZOBOR.

Valamint a vizbedobott kő után mind szélesebb és szélesebb hui- 
lámgyürük támadnak: úgy az örmény társadalomban is a szamosúj- 
vári püspökszobor eszméje iránt mind nagyobb mérvet öltenek az ér
deklődés jelei.

Szamosújvár szab. kir. város — nem csalatkoztunk — magához 
ragadta a vezérszerepet, és ezzel a millenium alkalmából emelendő 
örmény emlékszobor ügye a megvalósulás stádiumába jutott. Az ör
mény misében nem fordul ugyan elő a „Sursum corda!“ mindazon
által itt helyén találom e szép fölkiáltást: Emeljük fői sziveinket!

Vj ér ezszer új éré!
A hála bizonyos nemével teszem ezt, mert öröm és büszkeség 

tölti el egész lelkemet, a mikor látom, hogy szavam nem maradt pusz
tában elhangzott szó, nem maradt csupán egy egyéni idealizmus egy
szerű platonikus kijelentése. De örömmel és büszkeséggel telik el a 
szivem is, mert ilyennek képzeltem a magyar-örménység bölcsőjét, a 
városalapitó Verzár püspök emlékszobrával díszítendő magyar-örmény 
metropoliszt.

Azonban egy elégikus hang*) csendült meg minap, ha nem csa
lódom éppen az emlékszobor ügyében tartott értekezleten, mely úgy 
tüntetné föl többek közt ezen emlékmű szerepét a jövőben, mint a mely 
hivatva volna akkor is, a mikor a hazai örménység, ha mint olyan 
megszűnt létezni : dokumentálni, hogy Szamosújvár valamikor örmény 
város volt és hogy valamikor ebben az országrészben örmények is lak
tak. Ezen nyilvános helyen és ünnepélyes alkalomból történt, tehát 
hivatalos kijelentés felett én nem szeretnék olyan könnyen napirendre 
térni ; mert ha az fog lenni jövőben törekvésünk — már pedig annak 
kellene lennie — hogy a múltban létezett és így csak betöltetlen ör- 
mény püspökség újólag életre éledjen: akkor egy erős hazahas köz
pontja fog keletkezni a jövőben újra a most talán lankadó armeniz- 
musnak.

Egy hazafias főpapi méltóságunk mellett akkor bizonyára

*) Lásd: Armenia Vili. évf. 203. lap.

nem
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fog kelleni féltenünk a hazai örrnénységet attól, hogy egy elképzelhető 
idő múltán csak hírből fog létezni és hogy a püspökszobor csupán 
mint valami históriai kuriózum marad vissza az utókor számára egy 
elenyészett népfaj symbolikus síremléke, gyanánt.

Hiszen ha lesz saját vérünkből való örmény püspökünk — adja 
Isten, hogy mielőbb legyen ! — akkor egész közéletünk, az örménysé- 
get úgy politikai, mint társadalmi téren reprezentáló eme díszes egy
házi méltóságunk körül fog csoportosulni.

A hol az örmény püspök megjelenik, ott meg fog jelenni a hazai 
örménység is az ő személyében ; a hol az örmény püspök szavát fel
emeli, ott már állása és tekintélyénél fogva meg kell szűnnie előtte 
minden köztünk keletkező viszálynak és félreértesnek. — Az ő sze
mélyében egy oly tiszteletreméltó és az egész ország előtt becsült 
egyéniséget kell nyernünk, a ki atyai gondoskodásában érdekeinket 
úgy fölfelé, valamint lefelé is leghathatósabban megvédelmezheti. Ő 
lenne a lelkiekben legfőbb gyámolitónk, keserveinkben legnagyobb vi
gaszunk és jóllétünkben faji individualitásunk egyik legkimagaslóbb 
jelképe.

Egyszóval minden téren ő lenne legfőbb és leghazafiasabb vezé
rünk és legméltóbb példányképünk. Már pedig ha ily szép hivatás vár 
az örmény főpásztorra, akkor miért mondjon le e fenséges ideáljáról 
éppen maga a magyar-örménység ?

Különben is végre annyi jóindulatot magunk iránt fel kell téte
leznünk a koronás apostoli király és a lovaglás magyar nemzet 
részéről, miszerint ezen magasztos törekvésünkben támogatásukat tő
lünk megvonni nem akarják.

Miért is ne lehetne nekünk, mint örmény katholikus magyarok
nak magunkat évszázadok múlva is fentartanunk saját püspökünk ha
zafias vezérlete alatt, mint a hogy léteznek maiglan is és bizonyára a 
jövőben is igyekeznek létezni görög katholikus magyarok is, (Hajdu- 
Dorogh, Munkács, Ungvár stb.) kik szintén hazafias püspökeik atyai 
kormányzata alatt régi szokásaikat megőrizték. — Ápoljuk tehát az 
örmény szellemet! Örmény szellem és magyar hazafiság nagyon is 
összeférnek egymással, de erről kishitüleg élőié lemondani s az ör- 
ménységben — jelenleg vezéregyéniség hiányában — tagadhatatlanúl 
mutatkozó rezignácziót és fatalizmust táplálni: nem tartom egyikünk 
kötelességének se.

Azonban egy igen üdvös eredménye lehetne mégis ama vég- 
pusztulásunkat kíméletlenül szemünk elé táró elégikus kijelentésnek, 
mert önérzetre kellene hogy buzdítsa minden igaz örménynek a szivét.
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A megsemmisülés veszedelmének gyászos harsonája az önmeg- 
adá s álmodozásaiból kiragadva tettre kellene hogy szólítson, miszerint 
hassunk oda, hogy az örménység, mint olyan, tehát ősi szokásaiban, 
erkölcseiben és szertartásában fenmaradni óhajtó népfaj, maga előtt 
látva egykori vezérének dicsfényövezete szobrát: a Maecenásaink révén 
áldozatul összegyüjtendő s tán jelenleg is létező örmény püspöki alapra 
hivatkozhassék s az örmény papság egyik kimagasló egyéniségét Ő 
Felsége kegyéből és a magyar kormány jóvoltából társadalmi, politi 
kai és vallási együvétartozásunk fényes bizonyságául, mi örmények 
már a közel jövőben Verzár püspök örökében tisztelhessük.

E nemes ez él megvalósítását, még ha jogunk se lenne hozzá, 
mint a hogy tényleg van, elismerésként is megérdemelné a hazai ör
ménység a magyar országgyűléstől, melynek annyi jeles államférfiút 
adott a múltban és fog adni Isten kegyelméből még a jövőben is. 
Már csak azért is a hazafias magyar örménységre, mint minden e ha
zában élő hazafias népfajra, Magyarországnak szüksége van és ál lám _ 
férfiainknak annyival inkább se szabad e jogosultságot ignorálni, mi
után mi kifelé nem gravitálunk, tehát a mi erősítésünk annyi mint a 
magyarság erősítése az erdélyi részek most már oly borús láthatárán.

Tömörüljünk tehát és ápoljuk az örmény szellemet. Ne vonuljunk 
sehonnan vissza, a hol a mi faji megjelenésünk is nemcsak hogy jo
gosult, de egyúttal létezésünket dokumentáló magunk iránti kötelesség. 
Alkossuk meg mindenekelőtt a Verzár püspök emlékszobrát, és ha 
ott fog állani Számosújvár főterén az ó mythikns érczalakja: ő legyen 
a mi újkori Mózesünk, ki elvezesse a hozzá méltó utódot az összes 
magyar örménység legforróbb vágyainak Igéretföldére: a már közel 
180 év óta elárvúit örmény püspöki székbe. Hiszen a vallásfelekezetek 
legújabbkori történetében egy példátlan anomália az, hogy a 20 ezer 
lélek számot megközelítő magyar-örménység örmény szertartáséi plé
bániái, tehát a törvénybe cziíikelyezett örmény kathohkus egyház latin 
szertartásu püspök fenhatósága alatt álljon, mint a mely főpásztor — 
egyénisége előtt tisztelettel meghajtunk ugyan — de sem egyházi 
nyelvünket, sem lithurgiánkat nem ismeri, sem papjaink felszentelésére 
kompetencziával nem bír. — Verzár Auxentius halála után az ideig
lenes állapot már közel két század óta tart, mely interregnum alatt a 
latin szertartási! fenhatóság nagyon igyekszik elnyomni a kényszer- 
helyzetben sínylődő, de lélekemelőén szép örmény szertartást.

S ez a fájó seb bénítja meg egész hitéletünket és akadályozza 
ősi rítusunk saját szűk korlátain belül való megszilárdulását és érvé
nyesülését. A sajtó útján újabban napirendre került és érdeklődés tár
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gyát képező magyarnyelvű gör. kath. püspökség létesítésének kérdé
sével kapcsolatban mi is újítsuk meg kérelmünket, hogy a kezdetben 
reánk erőszakolt már közel 180 éves provizórium, illetve a latin ri· 
tusnak az örmény rítus felett gyakorolt jogtalan felügyelete végre már 
egyszer beszüntettessék. A ki panasz nélkül tűri a jármát, arról a köz
vélemény is csak azt hiheti, hogy igára termett,

Indítsunk tehát új mozgalmat e szinte két százados sérelmünk or
voslása végett. Annyival is inkább, mert a nemzedékről nemzedékre 
ősapáinktól mintegy szent ereklye, mintegy el nem pusztítható örök
ség gyanánt reánk hagyott oly megragadó és meghatóan szép ősi ör
mény szertartást a latin szertartással felcserélni semmi okunk sincsen, 
sőt ősi rítusunkat minden hazafias igaz örmény — nem is lehet az másként 
— lelki szükségletünk faji hagyományaként csakis fentartani kívánhatja.

Már pedig egy bármily csekély számú, de ' külön rítussal bíró 
népfaj szertartásának és egyházi életének legilletékesebb őre és véd
nöke csakis a saját főpásztora lehet.

Ne mondjunk tehát le erről a magasztos eszményről, de minden 
téren és minden erőnkből benn a családban és künn a társadalomban 
büszkén és nyíltan ápolva az örmény szellemet: tartsuk felszínen ma
gunk között és igy az ország közvéleménye előtt is e lelkesítő szép 
eszmét. Tegyük újra aktuálissá e kérdést, hadd szerezzenek informá- 
cziót róla maguknak az illetékes tényezők is, mert hazafiasabb és hoz
zánk méltóbb más mozgalmat alig indíthatnánk.

Különben is ezen törekvésünk oly jogosult és oly vallásos jel
legű, hogy annak nyílt homlokkal és igaz magyar szívvel való ki küz
dése minden örmény hazafi szivében csak is a legmagasztosabb ér
zések húrjait kellene rezgésbe hoznia.

A vezérszerep természetesen itt is a magyar-örmény fővárost 
illeti, annyival is inkább, mert jubiláns alkotásaink az egymást fel
váltó nemzedékek hosszú során éppen ott fognak rendületlenül áll an i 
ezen tűzhely kellős közepében, melynek éltető édes melegét az abból, 
mint méhkasból rajként kibocsátott és immár az ország majdnem min
den vidékén letelepült örmény családok szivük legmélyén magukkal 
vittek, sőt még unokáikban is kegyelettel megőriztek.

Ezzel az édes melegséggel, puritán ősi erkölcseink gondosan 
ápolt és igy folyton megújuló melegével árasszuk el tehát kegyele
tünknek azt a piedestálját, melyre a Ver zár püspök apostoli alakját a 
késő utódoknak példányképül és nemzeti rítusunk papjainak vezér- 
csillagul felállítani akarjuk.
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A magyar-örmény főváros fel van lobogózva, a házak virág fü
zérekkel és szőnyegekkel diszitvék s a hullámzó közönség ezrei között 
lelki szemeim előtt látom az ország püspökeit, a törvényhozás és kormány 
képviselőit, a külföldi tudós mechitháristákat, államférfiakat és kül
döttségeket körülvéve bérezés kis hazánk előkelőségeitől: a mint ün
nepélyes hosszú menetben kilépnek a bazilikában Világosító Szent- 
Gergely emlékére tartott hálaadó isteni tiszteletről. A díszes menet az 
örmény katholikus székesegyház előtt meghallgatja az énekkar által 
intonált hymnuszt s a szónoki emelvényről elhangzó lelkes emlékbe
széd végszavaira íme egyszerre csak harangzúgás és keleti zsolozs
mák (sárágánok) hangjai mellett lehull a lepel az eddig elburkoltan 
álló alkotmányról, s ott áll püspöki ornátusban, (melynek eredetije 
ma is a szamosujvári főtemplomban kegyelettel őriztetik) jobbjában 
pásztorbottal, baljában Szamosujvár város alapitó okmányával: Vérzár 
Auxentius. Nemes vonásu keleti arczát hosszú szakáll köríti és Éghez 
emelve átszellemült tekintetét, mintha áldást r eb égő ajkai megszólal
nának :

„Ézkhjéz Aszduádz Jcohápánjémk
(Te deum laudamus 
Hajdonfővel áll mindenki a megilletődéstől meghatottan, és fel-

me-

)1

hangzik a „Hazádnak rendületlenül“ felséges imaszerü melódiája, 
lyet csakhamar egy szívvel és egy lélekkel énekel az egész fényes
gyülekezet.

Szamosujvár sz. kir. város megalapításának 200-ados évforduló
ján igy képzeltem el a millenium, illetve a századvég megünneplését 
a hazai örmény ség által, a mikor az Armenia 1893. évfolyamában egy 
oly emlékmű eszméjét pendítettem meg, melynek diadalra juttatásával 
a magyar-örménység úgyszólván szive fölött emelné az első monu
mentális szobrot hálás kegyeletének maradandó tanujeléül. Azonban 
ezen örményjellegü díszes emlékszoborral Szamosujvár főterén nem
csak a nagy város alapító halhatatlan emlékének, de önnön-magunknak 
is méltán tartozunk.

Ez lesz a mi legforróbb óhajaink és reményeink folyton szemünk 
előtt lebegő jelképe s ez lesz a közel jövőben minden erőnkkel visz- 
szaállitandó örmény püspökség egyik leglélekemelőbb symboluma. És 
ha ezzel a püspökszoborral megadjuk az örménynek a mi az örmé
nyé, mint a hogy a nem kis áldozatokkal létesített sz.-újvári főgym- 
náziummal megadtuk a hazának is a mi a hazáé: egyúttal egyszers-
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mindenkorra megczáfoltuk azt a nemzetiségi balhiedelmet, hogy a faj-

Rezdüljenek hát meg sziveink összhangzó húrjai, s gyújtsunk 
örök tüzet vérünk lüktető hevéből, melynek magasra törő lángja,-mint 
a magyar-örmények elévülhetlen hálájának lobogó szövétneke, örök 
időkre be fogja aranyozni ezt a már is glóriával övezett dicső nevet: 
Verzereskul Oxendms !*) És ha lankadatlan munkálkodásaink közepette 
ősatyáink (náhábiédnér) onnan felülről reánk alátekintenek, összedob
banó sziveinkből Kölcsey hymínuszának egy hármonikus akkordja fogja 
majd feléjük zengeni :

„ Aszdvádsz, ez viádsár orhneá .
(Isten áld meg a magyart!)

> c

*) Versiresco, Versircscus, Verseresky változatok mellett a Verserescul formá
ban fordul elő leggyakrabban a fennmaradt régi okmányokban a máig is virágzó ne
mes Ver zár familia családi neve.

Oxendius Ángszend (örmény keresztnév) = Auxentius.
Sebáste (város Örményországban) passi sunt Cartesius, Styriacus, Tobia, Aga- 

pius (ettől kölcsönöztek az Ágop-ok nevet) aliique marti res socii sub Licinio impera
tore. Jbidem Eustratius Auxentius, Eugenius . . . sub Agricolae praeside pro fide 
Christi necati sunt. Clemens Galenus »Conciliatio eccles. armenae cum rom ana.« 
pag. 14.



AZ ÖRMÉNY PÜSPÖKSÉG VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÉRDÉSE.

Az örmény nemzet főjellemvonásaként mint egy vörös fonál, úgy 
húzódik végig az örmény történelem lapjain már kezdettől fogva 
a mély vallásos érzület. — Erre mutat az a körülmény, hogy a 
pogány népek közepette Armenia volt az első monarchia Ázsiában 
mely a királyi vérből származó Y. Szt.-Gergely meteorszerü feltűnése 
folytán (305 K. u.) Tirádát királyt egész népével együtt a keresz
ténység kebelébe vezette.

Az örmény nemzet apostola és első hittérítő püspöke ma is 
minden örmény előtt a legnagyobb kegyelet és tisztelet tárgyát 
képezi s ebből a vallásos kultuszból kifolyólag magyarázható, ha 
úgy jó, mint balsorsban éppen az örmény nép volt az, mely fő- 
pásztorai iránt a legedladóbb gyermeki bizalommal viseltetett.

Az Erdélybe szakadt örménysóg azon keresztes hadjáratokat tá
mogató és igy a pogányság fékevesztett gyűlöletét provokáló Örmény- 
országból kivándorolt elemekből áll, melyek az 1 millió lakósságu Ani 
székes fővárosnak a 13-ik század végén a szeldzsuk-törökök és ta
tárok által történt felprédáltatása után és Nagy-Árméniában az 
önálló nemzeti királyság megdöntésével, előbb a zsarnoki rém
uralom, később az iszonyú földrengések okozta sanyaruság elől 
mint a keresztény vallás menekültjei a Kaukázus bérezem át száz
ezrével kibujdostak.

Előbb Krim iában, majd Lengyelországban mintegy 40000 csa
lád telepedett le, melleknek egy raja Bukovina és Moldova felé is 
vonulván, a 17-ik századközepén Oláhországban kiütött vallási üldöz
tetések miatt ismét hazát cserélni volt kénytelen.

1672-ben Tán el (Dániel) főnökük és Minász Zilifdár püspök 
vezérlete alatt három ezer schizmátikus örmény család lépett I. Apaffy 
Mihály fejedelem engedőimével Erdély földjére, kik később püspö
kükkel egyetemben örmény rítusuk fenntartásával a kath. egyház ke
belébe tértek át.

A Rómával való egyesülés után Verzál՝ Auxentius vette át az 
elaggott és beteges nyugalombavonult Minász püspök (episcopus 
moldavus) kezéből a főpásztori botot, melylyel népét 1715-ben
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Becsben bekövetkezett haláláig önfeláldozó apostoli buzgalommal 
kormányozta.

A görgényi püspökválasztó gyűlésen beállott szomorú emlékű 
pártoskodások, majd abból a precedensből kiindulva, hogy egy idő
ben az Erdélyből menekülni kénytelen erdélyi róm. kath. püspök 
helyetteseként az örmény püspök szerepelt, az örmény egyházmegye 
az éppen 1713-ban III. Károly király által visszaállított erdélyi 
latin szertartási! püspökség ideiglenes fennhatósága alá helyeztetett,

S ez az interregnum 180 év óta tart szakadatlanul. Egyrészt 
talán a mostoha háborús viszonyok, másrészt esetleg az örmény rítus
nak a beolvasztását czélzó s a püspökség visszaállításának remény
telenségét istápoló körök merev magatartása, továbbá a szabadság- 
kar ez alatt a magyarok mellett állástfoglaló örménység tetemes anyagi 
és erkölcsi veszteségei egyaránt nem kedveztek ezen egyházszerve
zeti sérelem orvoslásának. A Bach korszak alatt — ámbár talán 
hivatalos akták nem maradtak fenn — de az örmény közvélemény 
előtt máig is fenntartotta magát az a legendaszerü esemény, hogy 
a nagynevű Lukácsi Kristóf sz.-újvári plébánosnak az abszolút kor
mányt támogatandó reverzális fejében a püspöki süveg tényleg fel- 
ajánltatott volna.

Azonban az ő talpig becsületes szín arany magyar haza fisága, 
az akkor létesített több e fajta nemzeti püspöki szék példájának 
daczára — életezóljául kitűzött törekvéseinek és vágyainak legna
gyobb jutalmát ilyen áron népének mégném szerezhette.

Miként az üdvözítőt a sátán, úgy kisértette meg a nemes lelkit 
tudós papot, — Verzár örökének legméltóbb harezosát — az ab
szolutizmusnak már az utolsó szalmaszálakhoz kapaszkodó setét szel
leme és ime, bár a kísértés a lehető legnagyobb volt a vérző hon
fiúi szív Istenhez emelkedve hősies lemondással utasitá el magától 
a csábitó ígéretek kecsegtető reményeit.

Ha Lukácsi semmit se tett volna egyebet egész áldásos életén 
keresztül, elég, hogy szárnyára vette a néplegenda ezt a nevéhez 
fűződő hirt és az ő ezzel kétszerié megnőtt fen költ alakja még éle
tében a nép előtt a tisztelet és csodálat legmagasabb szféráiba emel
kedett. Az ő tündöklő alakjával forrott össze az örmény püspökség 
visszaállításéi a irányult és több mint 1 és fél századig háttérbe szo
rult örmény mozgalom. Az alkotmányos korszak beálltakor a többi 
önálló fővel bíró (autokefál) magyarhoni egyházak törvénybe iktatá
sánál az országgyűlés örmény tagjainak közbenjárására az autó- 
η о m örmény kát, e g у h á z is törvénybe czikkelyeztétett.
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Azonban ezzel csak a jog lett elismerve s már több mint egy 
negyedszázad után ez a jog még mindig csak a papíron maradt 
s a magyar törvényhozás azt érvényesíteni mindez ideig elmulasz
totta. Báró Eötvös József kultuszminiszter alatt Gajzágó Salamon 
és Simay Gergely volt orsz, képviselők az erdélyrészi örménység 
nevében személyesen kérvényt adtak be a fennállott örm. kath, 
püspökség visszaállítása és szerény állandó dotácziója iránt, azon
ban az emlékiratszerü felterjesztés mind azóta nem tudni mi okból, 
de elintézést nem nyert, sőt sajnos, hogy annyi időn át a képvise
lőház egyik örmény tagja részéről sem képezte interpelláczió tárgyát.

A kérvény sorsa tehát ismeretlen.
Vagy elkallódott, vagy feledékenységből ,,ad acta“ tétetett.
Ezzel az örmény püspökség vissza állítására irányuló mozga

lom újra zátonyra jutott egészen az 1886. évben elő fordult azon 
örvendetes körülmény beálltáig, a mikor dr. Esztegár Vártán sz.- 
ujvári születésű örmény érsek, a bécsi mechitárista kongregáczió 
nagytudományu fő apátja a honvágytól indíttatva, hitfelei körébe, 
Erdélybe leutazott.

Örömünnepe volt ez az erdélyi örményeknek, kik elébb Kolozs
várit, majd az örmény Rómában testületileg oly fényes fogadtatás
ban részesítették az örmény érseket, hogy a szeretet eme megnyil
vánulása mély és impozáns benyomást gyakorolt a nemeslelkü tudós 
főpásztorra.

Kolozsvárit Jakabb Bogdán nyug. főispánnal az élén fogadta 
és ünnepelte az örménység színe-java, majd Sz.-Újvárit harangzúgás 
közepette tartotta diadal útját nemcsak az örmény városba, de egy
úttal az örmény szivekbe is.

Az a pár nap, melyet dr. Esztegár Erdélyben töltött, nagy 
impulsust adott az örmények csüggedő reményeinek; egy évre reá 
keletkezett az ,,Armenia“ havi folyóirat, mely szószólójává vált az 
örménység múltjának, jelenének és jövőjének úgy tudományos, mint 
társadalmi érdekeinek megismertetésére.

Sajnos, hogy egy évre reá az éppen Rómából visszatérő Esz- 
tegárt élte delén elragadta a halál és így benne az erdélyi örmény 
püspökség egyik legmelegebb támogatója és szorgalmazója neműit 
el örökre.

Azonban az utolsó évtized alatt folyton kísértett az ő jóságos 
atyai szelleme, s nem hagyta lankadni a hazai örménység szivéből 
soha ki nem haló édes reménységet.

De sőt fokozta a közérdeklődést az 1893. évben a millennium
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emlékére emelendő Verzár-szobor tárgyában felvetett indítvány, mely 
Szamosujvár sz. királyi város legilletékesebb köreitől támogatva ma 
már a hazai örménység egyik legszebb alkotását lesz hivatva a jö
vőben képezni.

A városalapitó Verzál՝ püspök emlékszobrának leleplezési ün
nepe, a kinevezendő uj örmény püspök székfoglalója és Szamosuj vár 
város alapításának 200-dos jubileuma a századvégén, vagyis 1900-ig 
nagyon könynyen összeeshetik, vagy ha ez a három örömünnep kü- 
lön-külön is megy végbe, azok a magyar hazafiság és örmény faj
szeretet össze forrásának leglélekemelőbb gyupontjaivá fognak válhatni.

Az örmény püspök-szobor eszméje, az avval kapcsolatos visz- 
szaemlékezések s az abból levont következtetések tagadhat]anul 
kombiuáczioba keli hogy hozzák azokat a főtényezőket, melyek va
lamint százéves interregnum után épen a Verzál՝ Auxeutius halála 
előtt két évvel vissza állított erdélyi püspökséget hívták uj életre : 
akként a közel két annyi idő óta elárvult sz.-újvári örm. püspöki 
széket is végre valahára helyreállítani igyekezzenek.

A jelen viszonyok közepette az örménység abban a kedvező 
helyzetben van, hogy a jelen ülésszak alatt csak magában az alsó
házban 9 örmény honatya által van képviselve u. m. a két mi
niszteren kívül δ-tel a szabadelvű, 1-el a nemzeti, hasonlókép 1-el 
a függetlenségi párton.

Miért is ma már az országgyűlés örmény tagjainak fogja első 
sorban kötelességét képezni, hogy a vallás és közokt. minisztert a 
képviselőházban meginterpellálják vagy hogy mozgalmat indítván, 
mint az örmény érdekek 1 e gf ő b b őrei testületileg uj 
felterjesztést intézzenek a magyar kormányhoz a hazai örménység 
nevében, miszerint az örmény egyház törvényben gyökeredző joga 
már végre valahára gyakorlati érvénj re is juthasson.

Tehát a beczikkelyezett magyarhoni egyházak autonómiájának 
és állami dotácziójónak illetve szabályozásának kérdését 
a magyar örm. kaik. egyházra is a többivel egyenjogú alapon ki 
kell terjeszteni, annyival is inkább, mert éppen az örméry kath. 
egyház volt eddig az egyedüli, mely a törvénybeiktatás tényén kívül 
Magyarországon semminemű anyagi vagy erkölcsi támogatásban nem 
részesült.

A magyar katholikusok autonómiájának az erdélyi kath. státus 
mintájára leendő életbeléptetése alkalmával tehát az örmény kath. 
egyház specziális helyzetét is figyelemre kell méltatni ; s valamint 
egy magyar-görög püspökség felállítása az illetékes köröket már
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régöía foglalkoztatja, annyival inkább szükséges a már fennállott 
és igy csak reaktiválandó örmény püspökséget betölteni.

Az 1868. évi 43 t. czikk 16 §-a igy szól:
„Erdély mindazon törvényei, melyek az erdélyi területen és a 

korábban megnevezett magyarországi részekben a bevett vallásfele
kezetek és egyházi hatóságok vallásgyakorlati és önkormány
zati szabadságát, jogegyenlőségét, egymás közötti 
viszonyait s illetőleg hatáskörét biztosítják, nemcsak sértetlenül 
fenntartatnak, hanem egyszersm nd a görög és örmény к at
tól i к u s és a keleti görög szertartáséi egyházakra is kiterjesz
tetnek. u

íme ez a törvény az, melylyel a magyar törvényhozás az ör
mény kath. egyháznak az őt megillető s történelmi múltú önkor
mányzati jogát szankcionálja és a latin és görög szertartásit kath. 
egyházakkal szemben őt is egyenrangúnak és egyenlő egyházszerve
zettel felruházan^ónak elvitázbatatlanul elismeri.

Tehát egyházjogi szempontból semmi sem gátolhatja az ör
mény püspöki szék betöltését, melyhez a Szentszék már a Romá
niában nem csekély számban élő orthodox örményekre befolyást 
gyakori?,ndó ezen főpapi állás révén és csupán katholikus érdek
ből is a legnagyobb készséggel járulhat hozzá.

Magyar nemzeti szempontból pedig végre egyházfőt nyerné
nek az örm. kath. magyarok és nem lesznek kénytelenek növendék 
papjaikat félsz ntelendő Lembergbe, Bécsbe vagy Yelenczébe és 
igy külföldre menni, mely visszás helyzet mindeddig épen a haza
fias örménység legfőbb egyházszervezeti séreln ét képezte.

Sőt politikai szempontból sem volna kic՝inylendő argumentum 
még a külföld előtt is, ha a pánszláv, sulferájnos és dákoromán 
érzelmű nem ,éti főpapokkal szemben egy hazafias örmény püspökre 
hivatkozhatnék a magyar kormány, ki a főrendiházban tartandó ha
zafias beszédeivel és magyar nemzeti magatartásával a haza- és 
fajszeretet megtestesülésének eltagadhatatlan és intő példa ául szol 
gálna.

Helyesen jegyzó meg az a félhivatalos közlemény, melyet mi
nap a „Budapesti Hírlap“, ez a szabad szellemre nézve is első
rangú székes fővárosi politikai napilap f. évi 63 sz. hozott, hogy 
az 1868. évi Unió-törvényczikk 14-ik §-ának tényleges keresztülvi
tele az örmény katholikus egyház híveire nézve magyar nem
zeti szempontból is annyival kívánatosabbnak látszik, mi
vel hogy Erdély latin szertartási! püspöke az örmény papok föl-
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szentelésére j uri sdicti óval nem bírván, a rítus és liturgia к ülöm- 
bözőségénél fogva az örmény egyház papjai Magyarországon nem, 
csakis külföldön nyerhetik el a papi ordinácziót.

Do ettől eltekintve a hazafias sajtó lelkes támogatását is 
megérdemli az örmény püspökség kérdése, annyival is inkább, mert 
az e hazában élő magyar ürmén у s ég el magyarosodása és haza
fiassága lesz hivatva, a magyar lithurgia behozatalának a 
legnagyobb impulzust megadni

Hiszen el fog jöhetni az idő már a közeljövőben, midőn az örmény 
hívők maguk fogják követelni, hogy a templomban a püspökük is 
magyarul imádkozzék Istenével; miért is ha már őseinek nyelvét az 
örmény ség a magyarral cserélte fel, azon senkinek sem volna sza
bad most csodálkoznia, ha egy átmeneti magyar-örmény püspök
ség létesítésével nem a tőle távolabb álló latint, hanem a haza és 
állam hivatalos nyelvét: a magyart, törekszik, mert bizonyára 
törekedni fog annak idején az isteni tisztelet nyelvéül is elnyerni.

A magyar törvényhozásnak 13 örmény tagja vau, u. m. 4 főrend 
és 9 o.k. kik közül kettő a jelenlegi kormányban is tárczát vállalt.

A 13-as szám szent lett i haza minden hü fia s így minden 
örmény előtt is, a mióta az aradi vértanuk azt vérükkel a ma- 
gyarszabadságharcz ragyogó számrendszerébe beiktatták: de éppen 
olyan szent lesz a hazai öméi ység előtt ez a másik 13 név is, 
mely ha nem is vérével áldozott, mint azok a félistenei egy talán 
soha vissza nem térő dicső küzdelemnek, mindazonáltal az őrmény- 
ség közel 200-dos egyházszervezeti sérelmének a megorvoslásával 
örök időkre ott fog tündökölni egy huszezernyi kis nép elévülhetet
len hálájának fényes glóriájában.

A megváltó is tizenkét apostolával vetette meg alapját annak 
az egyetemes keresztény anyaszentegyháznak, melynek Magyaror
szágon élő örm. szert, híveit éppen a magyar országgyűlés van 
hivatva az őket törvény szerint is megillető örmény főpásztorral a 
millénium emlékére megörvendeztetni.

Ha létezik telepáthia vagyis távolérzés, akkor most a távol
ból is érezniük kell a magyar-örmény vezéralaknak az öszszes ha
zai örménység feléjük irányított delej ez 6 tekintetét, mely tettre 
szólít, mint a bogy érezniük fog kelleni majdan áldását is, mely 
nemes fáradozásukat kísérni soha meg nem szűnik.

Két és egy negyed század vagyis a mii lén iámnak majdnem 
egynegyede tanúskodik a mellett, hogy az örmény katholikus ma
gyarok mindig megállották helyüket a hazafiság mezején.
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Vájjon miért ne teljesítenék most kettőzött erővel az önma
guk iránti kötelesség 4 is, a midőn egy hosszas és bizonytalan re
ménykedés sűrű ködén át már az elismerés sugarai kezdenek kicsil
lám] ani.

De a meddig ezek a magyar nemzet napként égő szivéből ki
lövellő fénysugarak — a hazai nemzetiségek előtt intő például — 
vakítóan verődnének vissza az áldást osztva hitfeleihez térő örmény 
főpásztor püspöki gyűrűjéről: addig is emelt fővel és hazafias tö
rekvésének teljes tudatában bizalommal tekinthet a hazai örmény- 
ség az ország szive: Budapest felé.

Հ»
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