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híttatnának kereszt énye k, kik ,·ouakodwí nak a b:il ninyokuak 
áldoza tot mutatni. - kin z:ísok közt ökssenck meg. 

U tó dról n.kat:Vli u gondoskodni - Pálmídun i Szembat-ot 
Áscltátár alán fejedelemhez küldöLtc, hogy ennek ,\ skcn nevü 
ritka szépségü leányát sz:imMa kérje nőül és ezt, miután 
Árságuninak íratta, fejére l'oronítt tétetett és hiborba öltöz
tette - uöill vette. 

Azon időben, mikor a keresztények elleni üldöző ren
deletét kiadta, Diocletiántól levelet kapott, melyben ez értésére 
adta hogy Ripsima és t;írsai , - a római szűzek a ntjok ' .. 
kiszabott halál elől Orményorsz{l gba menekültck j azért keres-
tesse fel öket és Hipsima ki,·ételévcl a többit ölesse meg j ezt 
pedi"', ha neki megtetszik, vegye el nöül , ellenkező esetben 
killdJe vissza hoz;.:ája. Szorgalmas kutatás után Ri ps i mát 
és társait megtalálták egy s;.:őlöhegycn - borsajtóban - elvo 
nulva. Tiridát elb;íjolva ltipsima. szépségétől, nóül akarta 
venni j dc hiába volt minden igérete, füstbe mcnt minden 
kényszer- eszköze és miután látta, hogy az alázatos szűz 
állhatatosságán meghiusul minden törekvése, kínzások közt 
mindnyájokat kivégezteti. - Azonban e pcrcztól kezdve, 
mintha isteni büntetés érte volna a királyt, dült lelke rém
képeket látott maga előtt, bú s b<í.nat oly mértékben. szállta 
meg szivét, hogy álmában is csak a. kegyetlen kivégzést 
látta. Eme terhes lelki kinz;í,stól mcnelúilcndö, vadás~atot 
rendezett j de miltclyt kij ut kocsij{tval a városból, elméje 
megháborodik, magát sertésnek képzeli s dühöngve marczan: 
golja önmagát meg a körOlötte levöket j azután a közellévo 
vadonba menekul. 

Ezen büntetés Örményországot nagy bánattal tölté el ; 
de Istell elküldé angyalát, ki egy éjjel tudtára. adta a k~
rály növérének Chosztovituchdnak, hogy bátyja min~add1g 
átok alatt marad, mig Ánftg fia a mély veremből lo DCI_U 

vétetik. Mindenki előtt nevetségesnek tünt fel ugyan e nyi
latkozat; mert azt hitték, hogy Gergely annyi idő alatt. bi
zonyára már elpusztult. Miutáu i3mételt álomlátásan·ól 
többször l>iztosította a föuraka.t, ezek közill Oda azon felha
talmazással küldetett Á.rtasádba, hogy Gergelyt, ha ez még 
életben van, vétesse ki a veremből. Sok kiváncsi gyítit a ve
rem körU I j Oda kötelet bocsáttat Je, azután így Si.ólott: "Ha 
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életben vagy jer ki ; mcrt a te istened parancsolta, hogy 
tégedet innen kivegyünk 

( i\ befejező közicmény jöv6 s zilmunkban.) 

Az örmények Erdély kereskedelmében.*) 

S zamosujvár levéltárában az első sorszámot egy el
fakult okmány viseli a homlokán: r. Apafi i\rihály fejede
lemnek 1684-iki kercskedési szabadsrí.glevelc az örmények 
számára, kiket tizenkét évre! elóbb maga hivott be a szom
széd Havas-Alföldrő l. "Birodalmunkban - ugymoud a fe
jedeltni okirat - mindcniltt, tllinden városokban, ~alukban 
s akármely helyeken is. mindcu sokadalmako~ s vas;í~okon 
szabados kereskedések lehessen, árú marháJOk kal mmden 
megbántód:ísok nélkül kereskedhessenek, ugy minazonált~l, 
hogy annua.tim szúz-sz;íz kordoványokat tartozzanak sza
ruunkra készíteni. " 

Nemcsak a városi lc\•éltárnak, az erdélyi örménység 
kereskedelmi tevékenységének is ez az oklevél volt a kiin
dulási pontja. A távol keletröl magukkal hozták Erdélynek 
új polgárai a. lwrdováuy és szattyán kikészítésének ipará_t s 
a fejedelmi oltalomlevélncl< védelme alatt csakham~r élenk 
Icudületet vett kercskedésök kHiönösen ezekkel a cztkkekkel, 
melyck már a X n L század ,·égévciben utat találtak a kül
föld piaczaira is. 

Még nagyobb arányokban fejlődött ld egy másik ága. 
kereskedői tevékenységöknek: a szarvasmarlta-keresl\cdés. A 
XVIU. század közepe táján csak Szamosujvárt már 36 _ön
állóan v;íllalkozó polgoír" itzte 43 segéddel. n Az orstág leg· 
termékenyebb vidékei n, ugymond riorvát~t . Mihá_IY.~ szát~os 
pusztákat birtak haszoub1\rbe, s ~zoi<J·a lm·_alt. ~orokorsza~
ból hajtották az osztníl< tartom<tnyokba I\ISZttlhtaudó mat
l~<ikat." - Megjelentek a sza.rva.sma.rlt;í,kkal Au~sburgba~, 
Nürnbergben s Buccarill :ít egy ideig a velenezel tartoma-

*) Ezen érdekes czikkcL. a tudó,; szcrzö - kinc_~ ~~~1??:\ szé~ 
dolgozatait folyóiralunkban elvezettel olvassuk: ~z c•dci).'C:-~• ma 
gyar Kör.mlívclödé~ i Egyc~iikt titkárán :~k fclkcrc'c folytan uta_ az 

Ifi E d ·1 · .. 1 · · 1.; ra Szcrk. » JU r e y« cwnu ap szan " ' · lll 
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nyokbau is. L•:gy birtokunkhan len) egykoru feljegyzés 
tanu ágtétclc szerint az erdélyi örmények a mtllt század
ban évenként átlag míutegy 40,000 darab szarYasmarhát 
sz:íllítottak a knlföldi piaczokra. Kercskedésök csak ebben 
az egy czikkhen mintegy ötödfél millió forintot, az akkori 
viszonyok közt óriá i összeget jö,·edelmezett Magyarország
nak és Erdélynek. S az ország legvagyonosbjainak sorába 
emelte ez az üzletág az örmény családok egynémelyikét is. 
a Kaní.csonyiakat, Gorovcket, Daniclel,et stb. 

Kapcsolatban c nagy ar:inyu ki,·íteli kereskedéssel, az 
erdélyi örmények közvetítették a uchozatalt is - a nap· 
jainkig fenmaradt sz<imos utle,·él tanusága szerint - Bo
roszlóuól, Varsóból, Lipcsébő l s <~ kiilföldnek más piaczairól. 
A főurak elkezdve a gubcrnátorJn és püspökön, tUtaluk vá
sároltattak be a külföldön egyes czikkeket s bennök tahil
tak egészen megbizható egyéneket egyéb pénzbeli ügyeiknek 
elinté~ésére is. "Adjo u l sten nliudeu jót S':amosujvríl'llak •, 
így kezdi gróf Kornis Sigmoud l<Ormányzó 1721-ben egyik 
levelét, mclybcn "négyszÍiz hét magyar forintokat u killd a 
"Lipsi<í.ból hozott porték;iku árába11. t> Autalfl'i J ános piis
pök l 7 2 ü-ben adósa. lévén száz aranynyal egy bécsi "b öcsn
letes Ürmény "-nek, Szamosujvár biráját kéri meg, hogy 
Bécsbe utazása alkalm:b•al egyenlitse ki e;.t a tartozást, 
hozzátcvén, hogy nha egy pÍir medve bört magával elvinne ke
gyelmed, nagy ohligatioval venném, kiket az Pazmanium
beli Collegium P. Hegensinek küldenék u 

A forgalmi, péuz- és hitelviszonyokban , az üzleti élet 
e nagy mozga.tó tényezőiben beillott fon·adalomszcri\ átala
kulás készületlenni tal{~lta az erdélyi örménységet s ennek 
folytán bénítólag hatott ipari és kereskedelmi tevékenysé
gére is. i; maig scm éltc mag~ít egészen bele a megválto
zott közgazdasági viszonyokba; csa.kugy, mint a hazarész 
polgárság1í.nak többi része (csekély kivétell el), ma.ig scm ta
nult meg egészen SZ<llllOlni a lételért való küzdés hatalmas 
új auyagi faktorai val. De a közga.zdasági váls{tgok kcsel'll 
leczkéi után tal:í.lkozuuk immár az önerő tud<ttának, az ön
bizalomra ébredésnek örvendetes jeleivel. S a kereskedelm i 
s ipari életének terén rnegi(iudó grdélybcn bizony;tl'a visz
sza fogja szcrcr.ni régi, méltó helyét az örménység is! 

Dr. MoLNÁR ANTAL. 
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Örmény lányka. 
- Rafael Pátlcinián költeménye. - •) 

l:ttad-c, • ,;,", hold 
·~~:r i\lint ragyog a tavac;zéjben? 

Csillogó baraczkvirág 
i\lint mosolyg a lomb' tövében? 

Láttál sürlí bokrokon 
Nyiini zsenge rózsabimbót -

Hol a nárczisz, liliom 
Köröskörül dúsan nyíliott ? 

Lám, mint rezgő holdsugár, 
Ragyogóbb az örmény lányka; 

S eperajka bájosabb : 
Mint tavasz' tündérvirága! 

Liliom a homlokán, 
Viruló arczán a rózsa, -

S bárha szíve lelkesül : 
Tiszta fény sugárzik róla. 

Mily szerény, ha átvevé 
Társa' zengő dahiráját, 

S játszi, vig dalok között 
El-eljárja bűvös tánczát! 

Karcsú bájalakja, mint 
Körbe' ringó szép virágszál, 

i\lajd kitérve lebben el -
i\lajd könnyedén csak odább száll. .. 

És az ifju olvadoz' -
Ha rá néz a tánczolóra; 

i\lig az aggnak !aj, hogy őt 
Már az élet' terhe nyomja l 

SJMAY jÁNOS. 

•) l rói néven: Kám á. r Khá t h i b á. - A köll~ménybru cmlit(•tt .da· 
hira• egy neme a Kclrten dívó h11ngszcroknrk. S. l. 
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