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Egy keleti testvér a hazai örményekrőL 

:J{ Smymáuan me~jel cnö "Keleti .'ajtó" czímű havi 
örmény zemlc mult évi októberi sz<íma egy nyilt levelet 
kOz~lt: ezt .~gy l~cleti örmény (B. Ch.), ki pár évvel ezelött 
hazankban .Jart, Intézte az akkori smyrnai pilspök: :\lclchi-
edek ~lur:ídi ;í nczhoz. Az érdekes levél azon ré zét mcly 

a ha~ai örményekl-ol szól, időszerűnek látjuk az "Arm
1

enia"
ban ts közrc adni. Az átutazó, egyszeni örmény Ittérc elég 
értelmesen i r. 

l\Iagyarorsz»gon szép sz:ímmal laknak örmények. Azon 
hely égckbcu, hol örmények is \'annak a kereskedést ezen 
utóbbi~k tartj;\!\ kezökben. A magya:-örméuyek, kik nagy 
részt .Jólrtnck ör~·endcuek, vagy kereskedők, vagy hivatal
n~kok. - Igy pGidaul Budapcsten a j <i rásbiró örmény. ueve Gaj
zagó Manó; a fökapitány Török János és a főorvos Pátrublíny 
Gergely sr.intén örmények. - A kolozsvMi örmények közcit 
Korbuly Bogdánról teszek említést; van itt sok jóravaló ör
mény, kik é\•enk~nt megü li k Világositó-Szt.-Gergely ünnepét ... 

Az örmények két v ü ost épitettek; egyik Szamosújvár 
másik Erz.úhetvüros. 'zamosújvárnak közel 600 0 lakosa vau ~ 
polgá~·mcstcrc ör mény; a l akosok köz t van u ak igen gaztlago l; 
1:,, mwt Pap Norszcsr.. A két örm éuy szentegyluh közül az 
egyik a pt:h;íniai temJ!Iom, a másik pedig Salamon-templom 
uév alatt ISmeretes. \ an e városban kórház nemzeti sze
gény ápolda, iskola, mclyben a DÖ\endékek Ö!:ményül is ta
nulnak. A ·zamostíjv:iri örmény clerus 6 papot számlál· a 
mostan i pl élHi nos Bárány Lukács. (Káren vagy Kárnig). E rcndl·s 
~elosztá!>ú város folyó (Szamos) mcllett fekszik; vára, mclybt·n 
loglyók üriztctnek, javitó intézetűl szolgál. Innen egy ómi 
távolságra ~ekszik Deés, hol szintén vannak gazrlag önnc!
uyck; példaut Bothusánczi (Bocsánczi) János és Mártou 

Erzsébctv;írosou is eleinte csak örmények laktak; dc 
most va.n c város falai l< özött elegy magyar, oláh német sőt 
zsidó is. A polg:lnnestcr rni nt eddig, úgy most 'is önnéuy. 

A magyar·Orményok buzgók, i s tenfélők, vendégszet·ctök; 
sol< helyott láttarn a ::>zt.-Gergely képét, mely azt az eseményt 
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ábrázolja, midön a nagy apostol , Tiridatcs királyt, ennek rsa
Jádját és az örmény uépet l<<.'rcszteli Habár a ma~yar-ör

mények nyelvében uem eg}· ideg('ll elem 1magyar. oláh, Icu
gye!, perz a, török, tat:irl vegyült, mégis az még rnanap~á~ 
is sok ó-örmény szót képes felmutatni. így például: tuszdér 
(leány); az asszony urát p:íchtnak - '"ll"""· szerene e -
hírja; az út neve d ámph:íh - rimltmlltmt,;; a rossz t·mher 
csudzádz. ''"wlmb vagy th o ph !/o•1• tflllfl'l (szem ét, St'predék); az s tya 
átháh. tllflm, (török szó); a becsnictes: h:lrgh·or ;","'t""'" : a 
hölgy bikha stb. 

~I ég most is készítenek sajá tos örmény ételeket; ilyenek: 
dolmá, 11111/Ú,Wj péláv (philáv) t{IJIIII; churuth /lllii(UJif/ j :ígán
cs:i b ur, á.ngádsábu r mftllllt/t""'"'''· heri.,zli. iJ.pfunll, és uagyböjtbcn 
m<íchoch-ot ,rm/llu/u; új-évben dálauzit, mmL'""'"'' és htísvétkor 
kátá-t '11111(1/1; Stb. 

T uRTSA MIHÁLV. 

A magyar·örmények. 

I. 

~ bécsi "Európa u czím ü örméuy lap - lllely cl r. 
Ds:í mdsián Fülöp taná r- szerkesztö*) t1gycs kezében a Hc~.r
venes években szép virágzásnak örvc11dctt, l 50 nov. 26-il\i 
és következö sz;ímaiban a 1nagyar-örményekröl ezeket írja: 

"Er. al kalommal az erdélyi és ma:,;yarorsz;igi örményd• 
és ezek nemes családjaival akarjuk közclcbbröl és terjedel
mesen megismertetni tisztelt olvasóiukat. 

A Bagradita uralkodó-l1áz tönkrejutása, .\ni för :í rus 
elpusztul:isa és a Ruberistá k ciliciai királyságáuak t!ltörlése Ul1in 
az örmény nemzetnek egy jelentékeny része (körillbeiOI mint
cgy 300 0 család l Jó-Sándor moldovai fejedeicm t l 402-

*) Dr. Dsámdsián bécsi mcchithárista, konstantinápolyi szülc
téslí volt; elhalt fiatal éveiben (1854). Több tudományos munkát 
hagyott hátra; nevezetes olasz·francr.ia-tör(>k és örmény szótára 
(1854). Nagy becsben tartják hat nyelven irt kövclkczö müvét: 
>>Nouveau guitic ele convcrsntion fran~ais-, anglah;-, arménicn , turc·, 
allcmand-italicn. Vienne 1848." 
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1435) alatt Molclov:iba. költözött ... :\fiut más helyütt, úgy 
itt is, 1nielótt l\loldova földj l!re léptek, az orsz;ig fejedelmé
vel l'gyezséget !\ölöttek és c a.k több királts;ig megszerzése 
u tá n me n tek be :1 z or ' Zrigba, hol erkölcsil k, maguk viselete, 
szorgalmuk é a kl'rcskedésb~n tanusított iigyes égiik miatt 
szires fogadtatá ban rés:.:esültel\. Hét dro bau telepedtek le. 
:\f oldor:i ban az örmények v1\rosaikat, templomok, nagy épü
letek, és kere keclclmi állomá ok által kierneltélc , úgy annyira, 
hogy ke,·és id ö m ul va jó hírnevet szerezrek magulcu&k, nemes
séact nrert<'k mc!!crbazdaaodtnl\ és na!!\' földbirtolcol\nak umi 

f"'l o ) V - 0 v J 

lettek .... De 1nivcl 1668-han egy Henkul nevezetű egyén, 
a moldovai fejcdt.llem ellen fellázadva zavargá okat idézett 
elö - és a köretkezö évben a törökök is a régi Lengyel
orszá.,. Podolia tartnmán\•ának Kameniec *) megerő ített vá-o J • 

rosát megtá madt:ík, a moldovai örményeket ts nagyon sole 
szereocsétlensé~ ért e; közülök sokan életil ket veszítették, 
mások vagyonuktól fosztattak meg. Azok, kik életbon meg
maradtalc, látva az orsz:ig pusztulcísát és a tartós zavargást, 
hogy a végveszél ytő l megmonek!lljenek és csendes életmód
hoz juthassanak, az erdélyi hegyekre futottak. 

[tt tartozkódtak majduem három t!Szteudrig; dc mivcl 
ezen id ö alatt ogy ·ze r som ki mí.l kózott ked re z ő al kal om a 
risstatérésrc (.Moldova.), az akkori erdélyi fej erlciPm- L Apari 
)Iihályhoz fordul tak. 

Ez a bölcs fejedelem, kinek tudomasa \'Olt az örmények 
szargalma és ngyPs égéröl, mivel országáhan a kereskedol
•net virágzó állapotha akarta helyezni, szivesen megengedte 
nekik, hogy Erdélybe jöhessenek és itt szabad l<ereskedés t 
iizhesscnek Előbb Csikba, Gyergyó-Szent-Miklós- és Besz
Lerczére költöztek A feltételek, melyek mellett befogadtattak 
s;r.ólottak arról is, hogy az örmények nem fognak kOlöli 
nemzetnek tek i u te tui, hauem a magyarokhoz sz:ímittatnak; 
mert az orsz1ig törvényei szcrint, itt csak a magyar, a 
székely és a szász a nomzet Magok az oláhok, kik majd
nem megközolitették a7. eg.v millióL, az orsz ~íg akkori tör-

*) A hazai derék Gámcnczi család e várostól nyert nevc?.etet. 
A vég czi, L;:i, megfelel a magyar i képzőnek; igy letl a Petele 
helységnévből a Petelei örmény családnév. 
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vényei értt•lméheu klllön ucmzetuck ncrr• tekintettek és kO· 
Jön nem zeti jop-gal nem bírtak. 

Kezdethen az örményeknC'k azou droo:okbau, a hol lak
tak, birájuk \'Olt: késöbb L Lipót. pil pökilk l;özre
títésére megen!redte, ho~y Ca mostani Szamo í1jnin váro t 
építsenek. Ezut}lll Erzs6betd roson kezdet tek mn~uknak lak
házakat építeni. Ké ·öbb mincl a két V}í ros a szabad kir:í l.\ i 
városok sor:lba ,·étetett fel: kir:iltságot kapott II I. !·:,íroly ki· 
r:í.lytól és az erdélyi fejedelmektől. Szamostíjdr város za
badalmi okmánya 1726 ol\tóber l 7-én adatott ld ; Erzsébet
vá ros perlig 17 38. máj u l O·én nyert szabarlahn at, me ly 
l H 7. febr. 27-én ismét mrgerö).ítfctett és közzététetett .. . 
Most az örmények klilönböz<i lakó llelyelmll la-; ·an ként ed~ll 
két Vfiro ba gyü ltek össze. Ezen v:\ro oldJan az örrn éuyl·k 
kí\löu tön•ényszéket alapította!;; a törvénykezés történhetl'lt 
önnény nyeh' cn, és c~ak akkor, m i dőn a per magasabb fu 
rum elébe került, folytatták azt IMi 11 vagy német nyolvrn. 
E v;\ ros ok tan<lC ·a l 2 r.omélyhö l á ll ott; a hivatalnokok 
mind örmények vol tak. (A l\ öretkezö részletet, mely arról 
szól. hogy mikéut egyesilltel; a hazai örmények a róm. knth . 
cgyh;izzal, rni\•el folyóiratunkhan más . zakara.tt toll már kö· 
z(t\tc - kihagyj uk.) 

Az isteni szolgá la t ban meg t a rt oltá k aj lit nyeh·öket és 
nemzeti zenartásukat ke,·és változtat:íssal; és hogy ezen 
szertartá · nUtozatlanül megmararlhnsson. azt Y elenezében 
ki i · nyomatták ( 18 25). ~é~ y pléb:i ni<\ jok ''an j ezek koztil 
az elsö a szamo új,·á ri, hol a pll-háuossal ~gyiltt 7 segéd
lelkész ran; a mAsodik pleb:ínia az erzsébctv:íro:.i. hol két 
örmény-pap tartozkodik j a harmadik a gyergyó-szent-mikló i 
egy lelkész~zel, a negyedik a szépYir. i egy ldkész ·zcl. .\ 
feut említett ~>gyh:izokou kinll <L rckuczci llll'Chitluiristák
uak ran Erzsébetvároson ogy filialis h:ízuk. 

GOVIUK GERGELY. 
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tat. Végre Tnndurek és Balyk-göl-ön át a végponthoz érke
zik. Orosz- és Törökorsz;íg között a hat:í r a Nagy- és Kis
Aranit között elhuzodó hegység azon pontjü n végződik, a. 
hol a Szard:ir-buluk-gecsidi .. uek nel'ezett t;íjou a. XXXYU. 
számú t'itjelz6 emelkedik. *) 

A berlini szerződés LIX. czikl\e szerint Oroszorsz;ig 
estiszá ra Bá.tum-ot ki,·á lóan kereskedelmi szabad. kikötövé 
szándéleszik tenni i - mig a. LX. czikk értelmében Alá.sgiérd
Tölgye és Bajazid városa, melyek a san-stefan ő i sze rzödé~ .XIX 
czikke által Oroszorsz:ígnak engedtettek volt át, vissza
adatnak Török országnak. Ugyanezen czikk szerint a "Fé
nyes ka pú" átengedi Persiának Kodhur drosát és terMetét, 
a mint ezt a török-perz a határ ldjelöl ésével megbízott ve
gyes angol-orosz bízottsúg meg:í ll a p ít?tt~ . . Az i ~t meghatár~
zott területi v:Utozások szer int az ös1 ku·a ly-varosuak: Ám
nak romjai is, - melynek környékén ütközött meg Lo risz 
Meli koff orosz-örmény hadvezér Mukht;'\r pas;\val, - ma 
má r Oroszország ter(iletéhez tar toznak. E romok őriz«:!tét az 
orosz kormány egy, állandóan ott tar tozkodó örmény gond
jai ra bízta és így megszü ntette azon sok - százados- vissza
élést, melyeket .az e vidéken utazó idegenek követt~k el az 
ál tal hoay· a romok leaértékesebbjeit képező mo.za1k dara-

' 0 o l H bokat sorra vitték magukkal. [ly módon a nagyo Jbszeru 
történeti műem lékek meg vannak mentve a fo lytonos ron
gálástól . ... 

Véare a berlini szerződés mi nket érdeklő hatarozatai-o 
nak Jegnevc·zetesebb pontja az örméuyek ft.ltal lak.ott tarto; 
mányok közbiztonsági viszonyaira vonatkozik. Meruegyzendo, 
J10gy a török diplomatiai irály óvatosságból . eg.yszer sem 
említ Örm ényországot, hanem ezt a fogalmat kör!lhrva .ör-
mények által Jakott vidék" kifejezéssel jelöli -~~g:;.. . 

Ismeretesek azon nyomoru lt, l'aióban "azs1a1 l,özblz-
ton ági állapotok, melyek e vidékeken maig is fönnálla.nak. 
V ;ím béry keleti utazásában élén ke u i rja le azt. hogy m1ké_P 
töltötte llZ éjeket az ör móuy falvakban i virasztott egész éJ-

*) L. Stebnizki orosz tábornok, ki a határj~lzö bizottságn~k 
tagja volt, következő mun ~áját: Dic russich-türktschc. Grcn~e ~~~ 
Klein-Asicn nach elem Jkrhncr T ractat von 1878. lDL A. l cter 
mann's Mitthcilu.ngen, 28 Band. r882. IV.) 
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jel a házi gazchi val a kuuyltc'l lapos fC'delé11, és c.;ak a per
czet uetu tudta, hogy a Iturel rablók, mikor fogj;ik megtá
madni őket és félteLt családjaikat. P::wn jnga.tag közbizton
sági állapotoknak egyik főoloít t~z képezi, ltogy az örméuy 
alattvalóknak saj:it szii löföl djükö11, még Ölll•éclelcrn czél
jából sem szabad fegyvert hordozui ; a török közigazgatási 
hatóságok pedig a rcud föntartás;\ra képtelenek. Ez olíból 
rendeli a szerzőclés LXf. czikke. It ogy a "Fényes kap ú" 
mindcn tovább i haladék uélkal valósítsa meg a javításokat 
és reformokat, mclyekct az örmények által lakott tartomá
nyok ltelyi viszonyai megkivánllll-k ; a lakossüg biztonságáért 
tartozik -a cserkeszck és kurdok ellen -szavatol ni. Az e 
ezéiból tett in tézkedéseket hozza. tudomására a hatalmaknak, 
melyek azoknak alkalmazására i ci fognak ügyélni. 

Ezen utóbbi czikk ltatározmányai képezik ama legfon
tosabb ncmzetl\özjogi biztosítékot, melyre azóta a törökor
szági örmények - a portával szem ben mínden alkalommal 
hivatkoznak. S ha bár e határozmányok, miut már említet
tük, csekély mérrben valósították meg a hozzá ft1zött re
méllycliet, még-is az "örméuy kérdés" békés megoldás:ínal> 
alapját képezik lll<t is, midön a politikai láthatárou ép olyan 
fekete felltök toruyosúlnak, míuők jelcutkeztcli azon évek
ben, mclyek a berlini szerzödést megelőzték. 

A magyar-örmé nyek. 
l J. 

lMA r G\'ULA. 

.l. beköltözött örmények uagyoiJb számmal a követ~ 
kező llégy helyen telepedtek le: Szamo tíjdr, Erz ébeLváros. 
Gyergyó-Szent.-i\1iklós és Csik-Szép17 iz; de maradt az örmény 
családok közill elég E rdély m11s v:irosuiba.n is. Ez az oka, 
ho()'y nem !<evés örméuyt tal;íluuk áz itt mcgnevrzett rá
ro;ok- és hel yséaekbcn is: Kolozsnl r, Ma ro nl ;\rhcly, Sze
ben, Brassó, · S;~,Ókcly- Udnlrhcly, Kéz d i: Y<1s:í rltcly ?ltikldza, 
!Jetek· Dúés Tordit Enyctl, Gyuln.fd lérdr, Déra Besztercze. 
Aztán' a keJ~eskcd<·l~m és aty~tfis1\g is ki- ki hir ta öket más 
meg uHís lakóhelyre ... . . 

A beköltözés ut1í n nemsokára hozzállittak az örmé
nyek rendes föfoglalkoz:isuk: - a kereskedelem hez. 
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Tülctröl hozott ;Íníczikkcikkel nemcsak Erdcly·, :\Tagyar
orszácr- és Auszt ria. h<Ul t' lll a kiilföld nc,·e;.etcscbb piarzain o • 
i megjelentek Es a kOlfilldi , úgy mint ;Lz nus;.t rini keres-
l<cdö-h<ízak, bankok é· gyarak clött oly narry liit<'IOk ,·olt, 
hogy péld ~u l Bécsbcn, Lipc::.cbeu, ''agy más kcrc:;l\e(lclrni 
helyeke n 100.000 forin t értél\(í nní bev;í s:í rl ;ísn.í l szivescn 
hiteleztek nel<ik még egy annyi port.ék:U. .... és (i k elv<llalt 
kötelezettségöknek egy év múlva mindi~ pontosan eleget 
tettek. ~Iig így a uccsnlt• tes örmény kcrcskcclók Intele nött, 
- a 'agyono ocl:í s terén is sz ép eiu halathi t t ettek. -
Isten fáradhatatlau igycl\czetöket mega idotta ... cs meggaz
dagódtak. 

Kérnetyek il.zonba.n - fclhagFa a kcrc!lkcdelemmel -
lll iÍS roglalkoz ;ÍS ut;Í il is !:i ttak. Xagy birtokokti!, földeket, 
fal v akat ''ettek déli :\l a~yarorsz :ígon , ki ni llkcpcn a tenné
ken,. Toron tál megyéuen. l~ z :íl tal az örm ény keresked ők egy 
rés~c földbirtokos lett és ingó vagyoni t fekvő birtokba helyez te. 

T\ é öbb mind többe n és többen széledtek cl a.'l. ős i fész
l<ckbö l és a lakozási tér terjedésével nö,·ckctlt:tL n;. önné
nyek működési kOrc is. - A földbirtokosok terjedelmes 
b i rtoka.1 ko n ész~zoni gazdá za tot rezettek ; má ok marha
kt:reskedé t folyLaLtak úgy, hogycsak 'zamosüjdrtt \'Olt '13-30 
olyan jómodú c al:id, mclyck ~Tagyaror zág t t' rjcdl'lmcs pnsz
táin Jih'edelmczö marha;í llolll :í nyt hizlaltak. A birtoko~ ör
ményektöl kereskedő nemzetfelcik \'ették nH•g a m:uhn-, 
juh-, bá rány-bőrt, a viaszt és egyéb tenn ényt, kik ezeket 
azt}Í il elvitté k ~~ l<ercs kcdclmi piaczokra. 

Többe n mcgkctlrclt ék a. katonai plilynt is - ~liutlcn 
örmény já r att a fi :í t iskol :i ba; ez az oka, hogy közill ö l~ 
nem egy kiv;i ló ember kerill t ld: tudósok föisp;í nok, mcgye1 
hi,·a ta luokol< , polg;í rrncstcrcl<, orsz::íggyíílési ln' J}\' iselök és a t. 

Nagy elöszerctettcl \'iscltctik az ör mén) az egyházi 
pálra ir:i nt is. Az örmény ·zertartású papolw n ld\'űl több 
po):·pöki egy házrnl'gyében találunk örmény sz;í rmat.:í::.tí egy
házi férfiakat, kik a. ln: iu ritus szcrint szcntclodtek fel. 
Ezek, becsolendö tulajdona ik miatt, mimlig ldv:í ló t bztelr. tbcn 
részesnitele 

Az örmények solta s• tn voltak terhérc c haztí nak, dc 
ső t jó szolgá lataikkal igyekeztek anuak hasz nára lenni. A 

r 
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haza l•öríll szerzett érdemei l<ct méltányolták a magyar ural
kodói' i - köztok a dic:.ö cmlél;ú ~l <i ria Terezia király
nó - millun töbh örméll) csal:ídot nemesi rangra cmel tPk 
(arnw li ták l. .\z örmény ncmt:~t·lc itt közölt betürcnde~ név
sor:tt a J,i.,.;iló örmény jog:i ·z: h sckutz ,\ deodát kir. tanít
csos B6~; ·ben tartozkod;isa :tlatt (uch-nri cauccllarin) áll ílotta 
ösS7.C It magya r- és crd l!lyorsz1ígi ok111áuytár- és oldratokból. 

.l mag;•ar-örml.uy lltiiiCSI'h' brt íírendes nivso1·a: 

Balta :\I ár tou 6 Péter, l 7 60; 
Tiocsánczi .J;í uos, 1760;
Bogdánfy Gábo r, 1760; -
Csík v Ti,·:ular. l 760 ; -
Cson;,u, ~ li ldós, 1762; -
Cz;í rán;-
Daniel Ttvadar, Jeremiás és Pál, 1725; 
thi pár \liklós, 1761; -
Govrik J;\nos és Ti v adar, 17 60; 
Gorovc Iüistót', l i 6 l ; -
Go ro vei Kristóf, l 7 6 1 -
Gyerty<infy *) D:b·id és János ; 
Han ko>ics .J ak alJ 11 tó du.. 1 7 6 2 ; -
Uollós\' : 
r ··ekutz .\u tal és Gergely, lí60 ; 
I ·scl<utz ?ll ih:Uy, 1758; -
.Jakabb Bogdán, l -l 7 ; -
Jakabfy KristM, 1760; -
Karácsonyi Iüistóf, l\liklós és Lukáes, 1749; -
Kapdebo; -
Kövér: -
Kis Geraoly Lul\:ics és Jakab, 1760 ; -
Kri tóf ~ag; Jakabfy Simon és :\Iiklós; 
L:ítár Jiuos. l 7 46: -
L;íszlótl'y Izsák, !71 2: -
L<í ;.lólfy Adeod:ít, 17fl ; -
Lukács Lul\iícs, Laz:ír cs izs:ík, l 760 ; -
1\Inrkovic ; -
1\f::í rtonfy Kristóf, 17 62 ; 

*) E család örmény neve Dserakián. 
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~0\'Íik J(ristóf, Emanuel és Jakab, 1753; 
Pattan ty u · Ábrah~ím; -
P:ítrub1i11 .:\l;irton és )Iárk 1758·-

' J 
Pctnísko Gergely, 1832; -
Piacsintár Lukács és Deodát l i 3 i· -

' J Ratz Jakab, 1762;-
~zároi\IÍn D:ivid , .J<inos, )fárton és Lukács. 1760 ·-
:::.ze11tpétcri 1\ristóf, 1760;- ' 
'imai Tódor, l\I:í rton, Izsák és Salamon, 1760 · -

Török Tódor, l756;- ' 
Yewh· ~ l :it'to11, 1760; 
\'erzár Sándor, 1760; 
Yikol Adeodát, 1760. 

GOVRlK GERGELY. 

Az örmény Communitas panasza 1747-ben. 
)11,C - 1\:t. " Armenin" történelmi okmánytíu'áho7 • -

~z ain bbiakban. a. kezei nk között lev ö eredet i ok
mány alapjáll közöljilk az ö r m 6 n y C om m u u i t as 11 a k 
azon s é r c l c :n-e 111 c l és i i r a t <i t, welyet i\ l ária. Terézia 
idejében a "Xcmcs Jüdéll,r or z:íga h:1 rom Nemes Nemzetck
böJ :lllcí i\ l cltós:í~os, Tekintetes 1;s Nemes Statussaihoz és 
Relidei hez, J ó Kcg.' elme~ é 1\léltóságos Uraihoz és Excel
leuti;i jokhoz és ~agys:ígokhoz" intézett. 

Az érdekes oki ratbau több pontban van felsorolva. a 
kereskedé ·cl foglalkozó örmények sérelme s végezetül azon 
alázato· kérelem, miszcl'int a határozat, a sQrgös orvoslá i 
eljárás megindit:isa érdel,ében hozassék rn<'g. 

Az okirat következő: 

Az ta,·a llyi Orsz:igh Gylílése al kalmatosságával-is deplo
raltuk v;tla a l<ita. to) lusta.Hti<iuk ál tal E xce ll entiád, Mgtok 
és Kegyclll)ctck elölt, mi rnoclon ti ltattaL tunk el az Dá ní. uyokuak 
és Báníny Bőreknek eddig c~ orsz;ígban mindeukor pal'ifico 
usualt v:ís:il l:ísü ol, él> azt is, mi modon vétettetti tt cl Ne
mcs Kil kOiövármcgyébeu Szólwfalván egy szcg~uy főldhez 
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ragadott Kercsl<cdő 'f<í.rsuul<tol, kö ltsön l<ért pénzel Toroczko 
táj Jn szedet t circi ter két százig val o Bárány Börei, Vásár
hellyi Szőt~ök által, midőn hazafelé hozta \'Ol na; sőtt aztis 
dt>1nonstní Itu k va la. al:izatosou, me ly nagy k:irára. légyen ez 
mincl az Xemes Hazafiaiuak, röképpen pedig az Adófize
tőkuek. minthogy a Szöt ök csak a Dézmáját-is *) a Bá rá
nyoknak nem capaxok meg vcnni, a mit meg ,·esznek·is, 
felette oltsen ,·eszik. mind az eo Felsége Aerari umának, 
mivel hogy az B<íniuy bőrekuek :Utalunk valo ki nem \' Í 

tettethetésl!>el az Ha rminczadoknak nagy detrimcntuma vagyon. 
Ezeket meg értvén, Exc<'llenti:íd, Mgtok kegyelmetek 

rnéltozta.tott vala mélto Panaszunkat Atyai sz i vére venni, 
és az Méltósítgos Királlyi Gubcrnium nak orvasoltatását re
~:omend;il ni . 

A Méltóságos Kirá lyi Gubernium·is hasonlóképpen Atyai 
Kegyes szivére vévén, méltozta tott vala reso h·alni. hogy az 
a.rrol valo Parautsolatott 11e111 ér tett e ugy, hogy éppen se
hul t ne légyen szabad az Ormény:.égut!k, vagy másolwak Bárány
Börel\ et szedn i ez Országhan, hanem c ak a Szőts Czéhok
nak hel vsé"e körüli azért me11töl hamarább méltoztatik ezt 

J "' J 

megorrosolni. 
É rtett ük volt-i s, hogy ezen do lo~ban rendeltetett volt 

bizonros Commissia de azis az ta ,·allyi Orsz:ig Gyűlésének . ' 
vé"e felé Jé,·én a Commissio mu ukája fel sem olvastattha-
to~t, au nál- is i'ukább ezen dologbau az régi u uso n kiv ül 
sem mi uem couclud;iltatatt, és igy a Szöts C.léhok s kö
zöttil nk ,·alo Cout roversia láttatik quasi li te pendente lenni. 

Nagy alázato· ággal jelentyn k kereskedésilnknek ill! 
káros Impcdimentn mát-is ; hogy ki vált némell y i\ l agyar \a
rosi Czéhok felső orszá<rból le hozott Portékáinkat, Signau
ter a Gombkötök BétsbÓI hozott Siuor jaiukat. Gombjainkat 
oculálv:í.n akár ször, ald r sellycm, akár sok, ak:í.r ke'fés, 
bár taak eay 'ina-is légyen, minden sokadalmi alkalmatos
sággal hn sz~nnég)~ négy Pénzt e~igalnak rajtunk, akár a~ha~
suk el, ak:í r ne, és igy meg eshetik, hogy egy végetske szor Sl

norért anuyit fi zetünk, hogy ;i rnlt l\éttz~r is meg '.'a~adgya. 
N ern kevés kárunkra vagyon ez-ts, hogy ktvalt az Ma

gyar Y;írosokban minden Sokadaimi alkalnu~tossággal, min-

*) Tized részét. 


