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ÖRMÉNYEK A SZILÁGYSÁGBAN. 

Dr. Herrmann Antaltól 

T avaly voltam Szilágy-Somlyón feleségem unoka
testvére, Weinberger Kálmán nagybirtokos és gyártulajdonos 
vendégszerető házánál, gyönyörü leányának esküvöje alkal
mából. Fetzer János barálommal, a nagytudományú gym
nasiumi tanárral, bejárluk a várost és a környéket, keresve 
és szemlélvc a Yállozalos mult nyomait. Szilágy-Somlyó a 
történelem nevezeles helye. Világhirü aranykincs-lelele 
által a praehisloriában nagy neve van. A vúros közepén 
áll az ország egyik legnevezelesebb törléneli emléke. 
Báthory István kastélya, a hol szülelcll a nagy fejedelem 
és király, a honnan kiindult dicsöségcs pályájára . .Moz
galmat akartam indítani, hogy restaurálják az omladozó 
épületet és benne helyezzék el a vitros törléneli emlékeit. 
Előadásokat akartam lat'lani és czikkckel imi ez ügyben. 
Weinberger Kálmán hajlandó lelt volna anyagi áldoza
tokra. De a közönség semmi érdcklödést nem mutatolt 
a dolog iránt, a helyi sajtó elökelöen ignoráita az én cse
kélységemet 

Most a nyáron ismét jártam Szilágy-Somlyón az örmény 
múzeum érdekében. l!clzcr barátom, saj nálalorma, nem 
volt otthon. i\leglálogaltarn az előkel ő örményeket és ku
tattam örmény vonalkozású tárgyak után. Nem hiában. 

A minoriták templomában megtalállam az iroda
lomban említett örmény áll ó keresztel. Üres talapzatának 
belső perérné n örmény körirás van, s az 17 43 évszám. 
A lelt~r szerint már 1700-ban az egyház birlokában volt. 

Ertékes örmény ereklyék vannak özv. Dr. Józsa 
Györgyné úrhölgy birtokában. i\Iindenekelötl egy 6 ba
raczkmagból álló karperecz. Egy örmény pap faragta Kuf
steinban, a hol a magyar szabadságharczban való hősi 
részvételeért sokáig fogva volt. Bámulatos finom müvészi 
faragvány ; különbözö alakokkaL A magokal kisorsolták 
volt. Páskuj József nyerte el és ö foglaltatta aranyba, s 
tétetett hozzá egy 48-as aranyat csalnak. Az abszolilizmus 
idejében bezárták érte és elkobozták az erekl yét. Az egyik 
magon lelánczolt magyar alak volt ábrázolva. A lánczot 
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~ cvc lték s aztán visszaadták a karpercezeL E tárgynak 
t~azán mélló helye volna az örmény múzeumban. Tanu
~tzonysága az örmények vallásosságának, hazafi ságának, 
ugyességének és kegyeletének. 

Nagyértékű és ritka néprajzi fvnlosságú örmény tár
gyak ~anna~ Tankó Bc.rlalan ügyréd nejének, a Szil ágy
Sor~~lyon szu lelell Govng Katalin úrhölgynek birtokában. 
El~o sorban egy régi ékes málkagyürü , állitólag a XVI. 
s~.az~?ból. Kél összefüzöll szivct nnrlat. Házasságoknál 
kolcson kérték az ismet·ös örmények A nemzeti múzeum 
100 frlo~ igért érle. Ugyancsak ill van egy néhai Novák
nénak kt~ "fehér gyöngyös litditja ", mely c család meny
asszonyamak ékszcrlarlója voll. 120 éves. Egy pénzer
szényl, mclyel Piacsintár Bálintné, Novák Kata 1818·ban 
készített, apró szines gyöngyökből ; a tulajdonos úrnö az 
örmény múzeumnak ajánlt fel. 

Tankór.1é közölte velem, hogy mcnyénél, Tankó Ká
rolynénél Ujvidéken még nevezelesebb örmény vonatko
zasu ékszerek vannak. Egy híres zornányczos nyakláncz, 
a XVI. szúzadból, melycl Pulszky 500 fr tra becsül t volt, 
hozzá kél régi karpe.recz és ezenkivül egy 200 éves ezüst 
serl ~g. Köze l ebbrő l Ujvidékrc utazon t az örmény múzeum 
érdekében, s akkor ezekel is megnézem és leirom. 

Özv. Lázár Ödönné úrhölgynél !állam két régi ,-iz
feslmén y l papiron: Sanctus Gregorius é · Sancta Barbara Virgo. 
Ezenkivül még H ub ert Jenő nagybirtokos úrnak vannak 
régi örmény ereklyéi és ékszerei és Páskuj Jó?.sef föld
birtokos úrnak van egy arany-nyakláncza. 

A Szilágy-Somlón lakó örmények közül megemlítem 
még a kövelkezöket: Pap Tódor városgazda, Fejér Gergely 
kereskedő, Kovrig Antal gazdálkodó, Hubert József bir
tokos, Sirnay Gerő birtokos, Páskuj István, .Merza Jenő 
földmivetési iskolai tanár, Roska l\Iárlon városi végrehajtó, 
özv. Verzár Józsefné, özv. Gámentzy Lukácsné. Ezek közül 
többeket meglátogattam, de nem talállam örmény vonat
kozású tárgyaka t. A közeli Varsoczon laknak Sirnay l\liklós 
és Donogán János birtokosok, Gyöngyösön Puskás IstYán, 
kinek ~gy érdekes l\lária-képe van. 
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.... zi lügy-So ml yóról húzigaztlúm lcan\it,·al és ncjrvcl, 
dr. Hóth ll ugó zilahi ügi·,·úddcl kocsi.n .Urándullam a 
meuye :>zékhclyére Zilah ra. lll i· meglt'tlogallam néhúny 

l"\. • • • 

e lőkelő örményt, tajékozódtam az örmények élctn~zonya t 
iránt. kérdczösködtem örmény \'Onatkozá"ú túr~yak ulilll 
és törekedtem érdeklödést kelleni az örmény múzeum 
iránt. ~lúzeumi tárgyakat nem találtam. ilyenek létC;zésúröl 
Lu domi·tsl nem zerczlem . . \ zilahi örmények közti l meg· 
emlithelcm a következöket : 13ogdánll'y birtokos. l Larrnal 
Imre kcrc~kedö, 13ogdánll'y Fcrcncz kercsketlü. Xuridsán 
.\l ikló~ kcrc~kcdö, Bárúny le l\·érek kereskedők, (:ovrig 
Józ ef \'ú.ro·i tisztviselő, Lengye l kere kedö; özv. ~ l oldován 
Lajo::>nú, 1\orbuly leány; özv . .\ lártonliné, özv. Dr. zo n
goll Jáno né, Pap .József ; örmény nök még Zcill er nyug. 
pénzügyigazgató neje, Obengarbcrné, ~zü l. Pap Hóza, 
Chabodánné .\ brahám leárw . 

A mcgyébc r1 még több helyen ,·annak clökclöbb ör
mrnyek; nc,·czete cn 1\ra,;znán i,;. Ezeket mú · alkalommal 
fogom felkercsni. 

Ennek a nyárnak nagy ré,;zúl arra ·zantam \'O lt, 
hogy országszerte meglátoga -~um a hazai öl'lnényck clö
kelöit é' propagandát csináljak az örmény mi'1zcum ér~c
kében. .\ z alapszabályok megerő ·itésúnck késedelme JÓ
formán meghiusította c lcn·emel. J~z bizony ni ncs hasznára 
ennek a nagyfonlo,;ságú ügynek. 

A LEGELSÖ, NEMEGYESÜL T ÖRMÉNY FÖPAPNÁL. 

ll. 

Visszatérve a menn yo rszágba Gábor an~yal, nem sok 
jól mondhalolt a kii lönfúlc kereszlény n épek ről ; mert 
mindegyike többé-ke,·ésbbé ellúr'l a régi tanoklól, fclvcll 
:;ok üj , idegen elemel szerlarlásai közé. Legfőbb öröme 
tel l az örmény parasztban ; met'l az tartolla meg leg
hivebben az ö,;i vallást. Igy az áz:-;iai népek <'tl talában, 
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ha nem i · ol l' miivcllck, tninl az európaiak annill inkább 
megl<~_rlo llük az ösi zokásokal. ' 

O szcn l:sége i \'Olt Európúban, részt \'Cll a berlini 
k o_ngr~~swso11 s !-zerctne minkcl kezeseknek ill tartani, 
tlllg .\ émctorszúg bc\'úllja B ism at k ifréretét :- ké • · . ·1· T"•"k .. ; t l . . ,. ,... n) SZCrtl 

ot o ?'sz .t go , a JCI'Itn t szerzodés G 1. :-únak bet;u·tá ára. 
\ égre. mcnt(•gclödzöll, hogy a mo:slani rossz vi zo

nyok r~.lytan n~m fogadhat nak még jobban, de rendég
szcr?l.clok oly llszla, minl a még Xoc állal ültelelt szölö
~?':tjet k b~ra. melyel óvatosan éh·ezünk, nehogv úgr 
Jili'J unk, mtnl az öreg Koc. · · 

Vezetönk egy néhúny kö zönö za\·a után eltávoz
tunk. Erre ~ncgláloga ll uk az igen érdeke,; muzcu mol, 
mcly sok régt:-:rgel. képet, ás,·áll yl stb. tartalmaz. Xagron 
é~·té!~c:-:ek a r~gi köny,·t.át: könyn·i és kéziral ai. Igen ié p 
bibitakat s mas lheologtal munkákal mu tattnk . 
. J nn~n a pénztúrhelyiségbe ,·ezcltck. lllely még mosl 
ts mula!Ja a mult úri :-zeplember hóban ,·égzell oro~z 
ga rázdálkodás nyomait: fcllöröll ras-. zekrénrekel. ös~ze
wzott ládákat. :szélszakilolt könn·ckel. zét· zÓtt oki ralokat 
stb. Ekkor ugyani~ államellenes conspiralió ürügye alatt, 
megfoszlották az örményekel összes egyházi ,·agyonuktól, 
4 70000 ruhcll virén cl s gondnok.;ág alá helyezték egész 
gazdúlkodúsu kal. 

Gondolható, hogy az eröszakoskodás nem lelte az 
örmén yekcl oroszhaní.lokká. 

J\losl ;Umcnllink a zúkcsegrházba. Nagy kötemplom 
ez, mcly kilü nöcn rnulatja az örmény-görög templomok 
épilúsi Sl\' ljút, a rövid kereszt alakot, közepén magas 
nyulánk kupolával. 

A templom bel~ejél a lú l buzgó~úg vagy öt,·en én-el 
ezelöll elrontolla : beme:;zeltc a ~zép, de 111ár nagyon 
ro ngáll falfe~lmén y c kel. Ezek marad,·ányai még a felsö 
boltívek közl hllhatók s így rosszabb az ös~zbenyomás, 
minlha tn indcnl hemeszeltek rolna. Jelenleg gyUjtenek 
pénzt a festmények helyre;\llilására. 

A templom közepó n a ·zcnlély, hol megjelent an nak 
idején az C'th•üzilö. A tcrnplomot :::zép ~zöny~gek éke~itik. 
Rendkivül gazdag a templom kincsesháza. 


