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Szózat a hazafias önnénységhez!

Uj korszak küszöbén állunk. Nagy változások vannak 
folyamatban és készülnek hazánkban is, főleg társadalmi és 
gazdasági téren. Ádáz harc folyik a hagyomány és a történelmi 
jogok ellen. A sok nemzedéken át öröklött ősi erények, nem
zeti jellemvonások halványulnak és veszélyeztetve vannak. Való
színű, hogy a nemzet életereje újabb megpróbáltatásoknak lesz 
kitéve a közel jövőben. Minden igaz honfinak a maga és a haza 
iránti szent kötelessége, minden erejét megfeszítve arra töre
kedni, hogy a nemzet és a,mi ezzel egyértelmű: az államalkotó 
faj erősödjék, gyarapodjék erkölcsileg és anyagilag, hogy kibírja 
a létért való döntő küzdelmet.

Leginkább Erdély magyarsága van veszélyeztetve. Az 
erdélyi magyarság legszívósabb, legértékesebb eleme a kisszámú, 
de nagyon tartalmas örménység. A dicső ősi örmény nemzetnek, 
kelet legnemesebb népének, Ázsiában a kereszténység és a mű
veltség apostolainak, egy kis raja ez, amely százados üldöztetés 
után új édes hont talált e hazában. Hálás is érte. Közmondás- 
szerű igazság, hogy a jó örmény a legjobb magyar. Az örmény 
elem erőssége, erősödése tehát a magyarság igen fontos érdeke.

Halványulnak az örmény faji vonások is, lazulnak az ősi 
erkölcsök. Az örmény faj, mondhatni, magát áldozta fel, midőn 
nem csak egyedileg, mint a többi népelemek kiváló egyénen 
hanem a maga összességében teljesen beleolvadt a magyarságba. 
A magyar nemzetnek azonban nem érdeke, hogy eltűnjenek 
az örmények ősi erényei, kiveszszenek értékes faji jellemvonásai. 
Mert épen ezek teszik tartalmassá, erőssé, szívóssá, nagy érté
kűvé a hazai örménységet és épen a magyarságra nézve.

A magyar örmények tehát nemcsak maguk, őseik, fajuk 
iránti kötelességet teljesítenek, hanem egyúttal hazafias fel
adatot is, ha megőrzik ősi erényeiket, kultiválják az örmény



hagyományt, ápolják az örmény öntudatot, a faji önérzetet, az 
összetartozás érzését.

Ez nem partikularizmus, nem szeparatisztikus törekvés, 
nem a máris nagyon széttagolt magyarság újabb szétforgácso- 
lása. Sőt ellenkezőleg, ez erőgyűjtés a nemzet javára és klasz- 
szikus példaadás a többi hazai népelemek számára.

E tekintetben mik a hazai örménység speciális és kon
kret feladatai?

A magyar hazafiságot említeni fölösleges. Örmény és jó 
hazafi nálunk azonos fogalmak. Emellett azonban a hazai 
örmény intézmények felkarolása, fejlesztése, megteremtése a 
magyar örménység nemes erkölcsi kötelessége.

Első sorban ragaszkodjék egyházához és annak szép keleti 
rítusához. Az örmény katholikus egyház az alapja nemcsak annak 
a buzgó, bensőséges vallásosságnak, amely az örményt kitün
teti, s amely forrása és fentartója sok nemes örmény erénynek, 
hanem már régóta az egyedüli kifejezetten örmény jellegű in
tézménye a hazai örménységnek, őrzője és ápolója az örmény 
hagyom ánynak.

A hazai örmény egyháznak azonban nincs egységes szer
vezete, közös vezetése. Vissza kell tehát állítani a magyar- 
örmény püspökséget. Magyarországon öt örmény plébánia van. 
De az újvidékinek nincsenek hívei. Viszont vannak városaink 
nagyzsámu előkelő örménységgel, kiknek nincs örmény szertar
tása egyházuk, pl. Budapest, Kolozsvár, Maros-Vásárhely, 
Brassó, Csíkszereda. Itt örmény plébániákat kellene szervezni 
(vagy egyelőre legalább örmény segédlelkészt és oltárt állí
tani). Ez biztosítaná belátható időre az örmény jelleget. Mindez 
főleg pénzkérdés. De nem valami roppant összegről van szó.

A szétszórt hazai örménység között az egyedüli összekötő 
kapocs két évtizeden át a néhai Szongott Kristóf szerkesztette 
Armenia volt. Ezt akarjuk feléleszteni. Egy évre 4 koronába 
fog kerülni, s ebből 2 К az Örmény Muzeum tagsági dija. Aki 
évi 20 koronát fizet, mint az Armenia pártfogója szerepel és 
résztvesz a folyóirat ügyeinek intézésében. Az esetleges feles
leg az Örmény Múzeumé.

A szamósújvári örmény muzeum. a hazai örménységnek 
egyetlen közös intézménye. Nagy és nemes hivatása, hogy 
összegyűjtse, megmentse, megőrizze, a kultúra és tudomány
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számára értékesítse a hazai örmény köz- és magánélet emlékeit, 
ereklyéit, jellegzetes tárgyait, hagyományait, melyek főképen 
az újabb időben rohamosan kallódnak és pusztulnak. Az Ör
mény Muzeum, a szamosújvári örmény katolikus egyház, ille
tőleg a visszaállítandó örmény püspökség tulajdona, máris be
tölti a régi szamosújvári gimnázium épülete emeletének négy 
termét és egy nagy csarnokát gazdag és érdekes leltárával 
(könyvek, kéziratok, levelek, képek, értéktárgyak, érmek, tör
téneti és személyi emlékek, egyházi szerelvények, régi bútor, 
ruházat, használati dolgok, szerszámok stb.). Ezek a tárgyak 
egyenként nagyrészt csekély értékűek, de összeségökben majd 
hű képét mutatják az örmény élet múltjának és nagy kultur- 
ki ricset képviselnek.

Aki örmény vonatkozású tárgyat ad a muzeupmak ajándé
kul vagy letétbe, nemcsak erkölcsi kötelességet teljesít, hanem 
maradandó emléket is állít magának, mert a muzeum megörö
kíti a pártolók nevét az utókor számára.

A szamosújvári örmény múzeumnak azonban még rnesz- 
zebbható egyetemes kultúrtörténeti feladata is van. Tárháza, 

mentsvára lesz a világ-önnénység kulturkincseinek, melyeket 
a, dicső örmény nemzet itt a magyar műveltség oltárára tenne 
le hálaáldozatul, amiért a magyar nemzet édes otthont adott az 
Aniból elüldözött és századokon át hontalanul bujdosott örmény 
rajnak.

Vannak még a hazában örmény intézmények, különösen 
emberbaráti intézetek, melyek teljes mértékben megérdemlik a 
pártolást örményeink, sőt külföldi fajrokonaik részéről is. Ilyenek 
Szamosújvári az örmény fiú- és leány árvaház és az aggok 
menhelye (Karáesonyiánum) stb.

Vallásosság és erkölcsösség, nagy intelligencia és kultur- 
képesség, az elődök iránti kegyelet és a hagyományos szokások
hoz való ragaszkodás, vagyonszerző tehetség és jótékonyság 
tüntetik ki hazai örményeinket. Mindezen erények gyakorlásá
nak legszebb, legillőbb módja az örmény intézmények pártolása. 
Erre a legünnepélyesebb alkalom akkor kínálkozik, mikor az 
élemedett örmény ember rendelkezik életmunkájának eredmé
nyéről, örökölt vagy szerzett vagyonáról. A nagyja természetesen 
a családjáé. De ha nincs család vagy ha Isten jóvoltából némi 
vagyonfeleslegnek örvendhet, akkor meg kell emlékeznie arról,
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hogy családján kívül kötelességei vannak Isten, a haza, embertár
sai, a közügy, a szükölködők iránt is. Gondoskodjék arról, hogy 
emléke fenmaradjon a síron túl is, hogy halála után is áldják 
nevét. Gondolja meg, hogy minden szerzeményéből csak az 
marad örökre az övé, amit a köznek áldoz, és hogy örökösei 
számára is gyümölcsöző befektetés az, amit jótékony célokra 
hagy, hogy a jóhirnév a legbecsesebb örökség, és hogy csak a 
kegyelet müveivel biztosíthatja magának is az utódok kegyeletét.

Végrendeletében tehát tegyen alapítványt, vagy rendeljen 
hagyatékot a magyarországi örmény püspökség és valamely 
létesítendő örmény plébánia javára. Tegyen alapítványt a számos- 
újvári örmény muzeum számára (100 K), és hagyja erre a 
birtokában levő örmény érdekű, múzeumba illő tárgyakat, 
melyek talán úgy is elkallódnának a következő nemzedék modern 
és újító igényei mellett. Kegyes hagyományozásokkal emlé
kezzék meg a többi örmény intézményekről is. Ezzel ércnél 
maradandóbb, márványnál ragyogóbb emléket állít magának. 
Aki embertársait boldogítja ezen a világon, túl világi boldog
ságot biztosit magának.

Az örmények papjai és más befolyásos közéleti tényezői 
is szívleljék meg ezen őszinte igénytelen szózatot, és használ
janak fel minden alkalmat, hogy annak értelmében hassanak 
környezetükre. Hazafias s. kultúrtörténeti érdemet szereznek 
ezzel.

Vác, 1911. VII. 30. Fürdő-utca 6.

HERRMANN ANTAL Dr
egyetemi m. tanár, kir. igazgató, az 
„Armenia“ szerkesztője, az Örmény 

Muzeum tiszteletbeli igazgatója.
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