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~o\'1\k Kristóf, l~ma.nucl és J akab, 175 3; 
Pattantyus Ábral~:ím; -
P:itrub:i n ;\l:írton és ;\I:írk 1758·-

' l Pctrasko (: crgcly, 1832; -
Plac:.int:ír L tddcs és Deo<hit 1737 · -

l l 

Hatz Jakab, 1762;-
• z<trok:in D:hid , .J ános. ;\hírton és Lu kács, 1760;
:-\zcntpétcri Kri stóf, l 7 60; -
' imai Tcído r, :\[:ír·ton, Izsák és Salamon, 1760; -

Török Tódor, 17 :>G; -
Yerz:ir i\l :irton, 17 60; 
Yerzár Sándor, 1760; 
Yikol .\ cleoclát, 17 60. 

GOVRIK GERGELY. 

Az örmény Communitas panasza 1747-ben. 
- A~ " i\rmcnin" történelmi okmánytimiho?. -

~z alábbiakban. a kezeink között l evő eredeti ok
mány alapj:in köziilj ilk az ö r •n 6 n y G om m u u i t as u ak 
azon s é r c l c :n-c 111 c l és i i r a t :i t, mclyet i\ l ária Terézia 
idejében a ,)\cmes Erdéll_y or:.z:í~a lt:irom Nemes Nemzetek
böJ :illó lll cltós;í~os, Tek i nt c tes <;s N em es ' tatussai hoz és 
Rendciltcz, Jó Kcg.' cintes c~ i\léltós:igos Uraihoz és Excel
leuti:ijokhoz és ~agys:igok hoz " iutézett. 

Az érdekes oki rathan több pontbau ''an felsorolva. a 
kereskedéssci foglalkoz6 örmények sérelme s végezetúl azon 
alázatos kérelem, miszcrint a határozat, a sürgős orvoslási 
eljárás megindit:isa érdekében hozassék m<'g. 

Az okirat következő: 

Az tava llyi Orszagh Gytílésc alkalmatosságával-is ueplo
raltuk vala ai <Í..lato., lnstauti ;ink ál tal Excellentiád, Mgtok 
és Kegyel me tek elüt t, mi rnoclon tiltattaLtunk el az Dání.uyolmak 
és Báníny Bőreknek eddig c:t. orszíígban mindenkor pac-itico 
usualt vit s{u lás{ttol, él> azt is, mi modon vétettctt!tt cl Ne
mes Kokulövánncgyébcn Szókcfalván egy szegény földhez 
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ragadott Kc re!:>k cdő Társunlctol, költsön kért pénzel Toroczko 
táj<í n szedett t:irciter két százig valo Bárány Börei , Vá!.ár· 
hell yi Szót!:>ök :il tal, midő n bazafelé hozta ''ol na; sőtt aztis 
delllonstraltuk vala alázatosou, mel y nagy kli rára légyen ez 
mind az Semes Hazafiaiuak, fóképpcn pedig az Adófize
töknek. minthogy a SzötsOk c ak a Oézm:í j:ít-is •) a Bárá
nyoknak nem capaxok meg venni, a mit meg ,·esznek-is, 
felette oltson ,·eszik, mind az eo Felsége Aerariumának, 
mivel hogy az Bárány bőreknek általunk ''alo ki nem vi
tetteth etés t~,·c l az Harminczadoknak nagy detrimcntuma vagyon. 

Ezeket meg értvén, ExrC' II enti:íd, :1\Igtok ke~yelmetek 
méltoztatott vala mélto Panaszunkat Atyai szivére venni, 
és az Méltósitgos Királlyi Gubcrniumnak orvasoltatását re
~:omend;\lni . 

A Méltthigns Kir:tlyi Gubernium ·is hasonl óképpen Atyai 
Kegyes szivére vévén, ntéltozta tott rala resolvalni , hogy az 
arrol valo Parantsolatott nem értette ugy, hogy éppen se
hult ne légyen sza.bad az Örmény:.égnek, vagy másokuak Bárány
Bőrc l\ ct szed ni ez Országban, hanem csak a Szöts Czéhok
nak helysége körüli, azért mentöl hamarább méltoztatik ezt 
megorvosol n i. 

Értett űk vol t-i s, hogy ezen dolo~ban rendeltetett volt 
bizonros Co mmissio, de azis az tavallyi Orsz:ig Gyűlésének 
véae ' relé Jé,·én a Commissio muokáia fel sem olvastattha
to~, aumll-is i'ukább ezen dologbau az régi ususo n kivűl 
semmi nem couclud ;Htatatt, ~s igy a Szöts Czéhok s kO
zOttünk ,·alo Controversia láttatik quasi lite pendcnte leoni. 

Nagy alázatossággal jelentyuk kereskedésünknek ill_y 
káros Impcdimentumát-is; hogy kivált némelly i\la!;yar \a
rosi Czéhok felső orszáaból le hozott Portékáinkat. Sigoan
ter a. Gombkötök BétsbÓI hozott Sinorjainkat. Gombjai nkat 
oculálváu akár ször, akár sellyem, akár sok, akár kevés, 
bár tJak egy 'it1g-is légyen, minden sokadal mi alkalmatos
sággal huszonnégy négy Pénzt cxignlnak rajtunk, akár a~ha~
suk el , ak {l r ne, és igy meg eshetik, hogy egy végetske szor st
norér t annyit fizetünk, hogy ;í n·át l\ éttz~r is m<-'g l_u~~adgya. 

Nem kevés kárunkra vagyon ez-ts, hogy Imralt az i\~a.
gyar Y;írosokban minden Sokadaimi alkalmatossággal, mm-

*) Tized részét. 
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elen kcr<'skcclíit1il. vasar pcn~n<k vaa.v vámnak, vagy s:ítor 
heJh· pt~nzn Pk titnlnssa nlntt hol 68. hol 80 pénzt vesznek 
rnjtunk: Ht<> n pPnia Szchcnhrn, ~fPd!!~·cscn. és Segesv:íratt 
igy nem rsPirkcst.tH'k, hnnrm az ld mi kevcsctt adhat, ron
tentusok n' Ile. s1it meg kösziinik ~Tell n•kre nézve 

Xag,· rr mr nst'gg<•l follramndunk ·f>H·ellenti:ídhoz és a 
Mélt6-;:ígos. 'fC'kintct es. Xrmcs Statnsokhoz, és in t:llnnk al:í
zato~~:ígga.J méltoztassék E'-<'<' ll <> nti :í cl, i\Tgtok Kgyltek. :\Ttin
ket-is azoknak sz:ímok köz~illl ntloknnk lenni ismérni, az 
kiket Isten a~ Exccllrnti{ltok s ;\[gtok oltalma s szárnya 
alá bizott, és kegres Atyai szivérc venn i 

1-mo. '1\felly n :1~r ha szn:íra légyen az Nemes Országnak 
f:írad :ígos la'reskC'désilnk nwllctt l évő Portékáinknak oltso
sága s a mellctt kcreskrrllí Tagjaink n11gyobb részének utoiso 
szegény~égre s koldusságra. jutott ;íllapottya 

2-do. -;\Jelly uagv gondgyok s oeconomiájok légyen más 
országoknak abban, hog,,· orsz:Í/];okban lévő Portéldknak 
más orsz:-ígol<ra valo által adattntásokkal a Pénzt hővittsék 
s ehez képest 

3-tio. ) lell.v nag~· Id ra légyen ez Nemes Országnak 
ebben. hogy a B:ír:íll\' hc'írck nz ör ménység áltnll ki nem 
vitetvén . Péu~t az :íltal bé nem hozhatnak, mivel l1ogy az 
B;ír:íny hci rcknrk csak az dézm:íj:H-is uem rapaxok a. szö
t-.ök ez orsz:íghnu mr~ ,·enni ann:íl- is ink:íbb ez Országból 
ki ,·inni; Ehhci l prnil! 

4- to. ~r cll_,. ua!!~' rövidsé~e ,-agyon a Nemes H n za fia
inak. dc kidlt n SZN~ény Adozó rendnek, ho$!y midőn 
egyébböJ Pénzt ucm ig<·n kercshet,·én. a. B:í rán~·okból pros
perálhatn:lnal\ ,·alamint az .\donak lefizetésére. és azok raj
tok maradnak. a mi keveset meg vésznek-i s nzt többire 
magok Y:irossokban hajtatui v:l r ják, és ott nem az eladonak 
akarattya, nem-isr endes :í n ·a szerént ,·észik meg. ugy penig 
hogy a mi :í.ron nz eleven Tirir:ínt mf'g vészik, soks?:or drá
gáliban ad~_vlik cl PZ TTa7.áhauuis nz Rőrit, mint ezt, kivAlt 
az tavallyi EsztcucW hixouyittya. Ez penig oll yan kereske
dés, !J OI!.Y csak ige n lct·vés ideig tart, mig az Bá rá nyok 
a prouh idejííek, az ut:ín az Szegénységen kárával is rajta vész. 

5-to. Míí is Adofizetök vagyunk s az álta!"'Felséges 
Kirá lly és Fejedelem Asz~;zonyunk acral'iumának [hasznára 
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vagyunk, az eo Felsége szolgá lat ty:í ra tehettséglink sze
ré nt krprsck ,·agy unk, rz :lltal is pcni!! a l<cresk<>déc; :íltnl 
sok fárad s;íg uuk, s m:ls or. zágokra \Aló jár:ísuuk alkalma
tosságá '·al élc tn n l<ct-is \' C. zedelem re vel\' é ll , \'ll Iam i t sk ét sze
reziletnénk az eo Felsége Adoj:ínak lcfizetésérr. 

6-to. E~ .Xemes Hazá bau mi ndr n nem1i ker<'skNlésre. 
Al!:ísra, Y c vé re és a Commcrciumok ra szahaclság enget tc
tett Articulariter ,\pprobat. Const. Part. 3. Tit. 51 Art l. 
és tsal> bizonyos Conditiok alfltt \'alo tilalmnk >ai:Q'Oll . n
~ryanott Titt. 52. Art. l. :\Iellyck ellen mti soha nem vétet
tünk. Exek szcrént 

l\1 éltozta sék .Excellentiád és <1Z :\ l é lt ós:í~ros Tkts Xcmcs 
Statusok rzen alázatos Instánti:ínkat-is az :\féltoságos Ki
roíllyi Gui.Jerniumna k hathatosan recomend:llván, meg ti lta
tott kcrcskedésO uknel> fel::zabadit;\~:íban , és némelly sze~rény 
1\írsas;ígunk ta~jaitól elvétl'lett Hőrölmek viszszaadnttatásá
ban mnt.a.landó l• egycs Gratilíj;ít allahora lni , és olly kej!yes 
Coustit utiokat-is t'zen elologban ,·égezui, mcllyek mell ett tuo
\'lln már l'gysze r magunkat mihcz tartani, ne légyen sznn
telen \1 alo viíl toz:í.sok alá rek[!sztetve eddig jo moddal follyt 
kercskedésil nk. hanem élhessiínk, és maraoha.ssunk meg mü
is Felséges Kir:ílly Aszszonyuuk és örököc; Fejedelm ünk eo 
Fcl ségt• Biroclalm:íban. az E xrelleuti<írok. s Nal!ys:igtok Atyai 
Prutect iojol• alatt, minthugy l'gyébb moduuk az l\erel.kf'désnél 
nint:.en-is élett'íuk tilplábísara. ~Telly me~ mutatando kegyes 
Atyai As~istcutiájáért s· manutentiojáért Isten meg :í'~ya 
Exrcel lcnt i:ítok. ;\lgtokot, Kegyclmeteket, mti penig holtig 
ralo alázatos engedelmesség- maradunk, 

Az Mlg. Grof Praesideus Urk. és az ;\Tlgs Statusok tlak 
alázat os mélt a tlan Szolgai. 

Ez Hazában Lévő örmény Communitas. 

* * * A főkormányszék a .Cnmmunitns• -nak 1717 mt\r~z 15-én brnyujtolt pa-
na,z.it tmircz. 18-tiu lartott ulé;ében ""ír u\r~yalla ó• 11 f••lho ~ott sér('l mrkN 
onosoha. A la tin ~zövel(ú vt\la;z, m~ly nz Pr~Mti pnna,z irathoz van mrllé· 
kelve, ll ~ ntr r Dávid protonotarius aláirásával van rl látva. 

Közli: Dr. GOPCSA LÁSZLÓ. 


