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AZ .,ÖRMÉNY MUZEUtv\ " TÖRTÉ ETE. 

J\éhá ny erü:-; aka ratu, önzellen ernber szel lemileg 
kezel fogolt é~ ime tn e~n,alósull :-;zah<Hl nHt!!\'ar földö n 
egy keleti ábritnd: rt nlrírJ "'J!JPll•·n ll!Jtll.·r· nos iinnény 
Hw ze1ww . Törl(•neti elijzrn (• nycinck (•::; fcjlüdé~ének föbb 
mozza nata il az al úhbi Yúzlalos krún ika ii rükiti meg. 

1\ i\lagyar 1\éprajzi Tá r:;a::;úgnak J i H-ben Tfr' r r ma wz 
.\ nlal dr. európai Jlirlí ctnografu-; ullörö kezdeménye
zésérc lürlé nl ll l t·galak i tú~a \'Olt J\l agyaror:::zúgon a népraj zi 
tudo mánros lítr;;adalrni <·s muzcurnalapi lc'J mozg-almak 
legeh,i) k ;)m~ l y kii tJduló pontja. 

Az cgüsz országra ki lcrj<'dt lclkc·s agilúció . zamo üjYárt 
is hulbirn okal r ctc ll, mclynck rüli dézé:;éhen az érdem egy 
clöadüsé, rnclycl ugyanc~ak az ernl ii cll tu dó tanár ill 
J !J l -ben la r"lo ll és arn cly az örmén y néphagyományok 
ápolásáról és a népiesség szellemi é· tárgy i anyagának 
az összegyüj léséröl szóloll. 

A Szrmgotl Kri::>tóf ililal 1 '3 ' i -ben , zamosúj ,·árt alapi to~t 
és meginditoll "Armenia" folyóiral már bö an yagot nyuJ 
loU cuy il yen akció sikeréhez . "' ... . l l aj dan az örrm' n y püspökscg, nHlJei a ~zamOSUJYan 

ön n . kalll . egyház voll a fö rncgörzöhcly, al azilum. 
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A magyar tudomá n yos armcniszlikanak legkiválóbb képvise
lője Lt~klirst 1\risló l' 8Zamosújütri örm. pl ébános YOi l. Az 
álla la alapitoll ö rmén y liuárntház arra van hivatva, hogy 
fönlartsa az ö rménY szelle mel é8 n yeiYcl a kövelkezendö 
n em zedékekben is. · LJjahb a rmenis lá ink úgyszólván m ind 
az ö lanil\·ányai \'Oila k és a z ö n yomdoka in ha ladta k. 
Cjabban egyesek, minl Glibnts Zachar és • 'zon!JfJll 1\: ris lóf 
Yollak ugy zólvá n ön kéntele n ül az eLö gyüj tök, mig 
Gon·ik J. Gergely d r . és társai az örmény egyházi és \' il itg i 
kincsek leirásiix al is é rlellék a m ozgalma l. 

18 Dö-ben .ll erza ( ryu la az e rnlitcll ha lások a la ll az 
"Armeniil."-ba n 11\CI{jelc nl n é prajz i vona lkoz[tsu cikksoro
zalá ba n egyencsen fö lveli n évszerint is e.r;y örmény et
nggra[iai IIHW'ttlll eszm éj él. l OOO-ban az l•: rdé l y i 1\ á t•pál
Egyesülel koi OZ8\'itri né prajzi muzcumának sz!!rvczésénél 
Merza G n l! a a k[i l föld i m echilá ris lák részvéle lével kc
cseg lelvc · örmény sz o há l te rvez . \' ég1·~ 190-1 . októberé ben 
Herrmann .\nlal B á rá11y Lukács szamo8új,•ári ö rm . kalh. 
plébános támoga tásával l\.oloZ8\·á rra viszi ezen egyház
nak régi himzéscil, ezeknek az EKI•>m uzeu mban való 
kiállitása n yo mósan felkelti az érdek lődök figy clmél. 

J 90 ~-ben jelen l meg . zongott Krislófnak "A magyar
országi örm é nyek clnográfiája'· cim ii nagybec:>i'l könyve, 
m ely mü a núnde n n cme8 ö rmén y eszméért rajongó és 
küzdö i\ lerza Gyulúnak egy évvel előb b i , pápai kilünlc
lésbe n is részc,;üll .. Ürmény ke resz t-• c ín1 a la ll is m erl 
tanulmán yá val egyi.ill dönlö. ha lú.ssal voll az " Ürmény 
Muzeum- tn ega lakilá8ára. Oiszcn az e lő bbi m i'1 Lá1'La fel 
a maga valú ·o"tgában ar. örmé n )' e tnikum szellemi és litrgyi 
kincseit, az imnriny kereszt fölfed ezésével pedig- annak 
jegyé ben n yerl ü rm én y 8Zi m bolumot az eszme. Eközben 
fl errmann t\ n lal dr. egyencsen ~Örmény l\ luzcun t· Eg ycsi.i 
lcl ·' alakitására indil mozgalmal. Tulajdonké ppen ebben a 
melegág yban kell k i az Örmén y Jlluzcum magvclése. 

ll errmann a lcgalkalma8abb i dőben lé p ,t <.:8elek\'és 
lcré rc, 111ajd m egin dul vele az élé n a hangulalkcllö hirlapi 
akció, mc lyben dr. Govrik mcchiláris la mcllcll t l!:rzsébel
város ), ki a kel eli örmé n y vi lágol !á lla cl ludosilásokkal, 
Jlr:rza Gyulát, Bcinycti Elemér dr.-l é8 L ászló lllárlon dr.-l 
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j, elismerés illeti. Erre kezdődik a bucsujárú", (~rlckczé~, 
"YL·Msczé'-' Szamosújvárl. . 
,.. · 1 !Hl L okl. :2:3-án Yoll ugyanott az el.;f) nagvobb ny1l· 
yáno~ érlck<·zlcl a fl\gimnázium lornatcrlllélwn. hol l lcn
nuum fejlelle ki a muzcum eszméjét (',.. Tódorft. po~tr.<"tr
mester. Búrány pl é bú nos, . zongott é;-; i\ lel za hozza,..zola"a 
után szen·ezö-hizolls:ígol kül1löllek ki. Ennek hirérc ado
mányozta .llály dr. (l\olozs,·ár) az •-l:;o lrtt.'J!Jfll az On~1(•ny 
i\Iuz<'um szúmára, egy iJrmény kcrcszlclü kelengye képcbe11. 

:\ szcrvczii bizollság . zongoll elnöklcll' <tl<tll éo; la
k<i.sún a gyülésck e~é>:z sorozatában, melyeknck l _l crrnl<tn~ 
\ol l a telke, tutlomá~l vr ll a pénzbeli é,; lárgn adoma
t1\'okról, LP-rjc,;zlelle az eszmét. mikkel szemh~n a~o1~ban 
a- mozgalo111 ellcnzöi sem nyugocllak. lchút a hu·tap1 ~am_a: 
<lúsok ellen i>' Yédckezni kelle ll. Báritn\' a ,.;zamoSIIJ' an 
örménY Cff\ húznak 1\olozs\"árl kiállitolt 1nintegy -Hl darab 
YJ.rolla~út ~a Lürtt'ncli nc,·ezetc:-:"é!IÜ palá~tgallérokat (\'ágú"z), 
a dr. \'crzúr püspöki jcl\·énycil az ürméliY ~lu~euml~a 
lctéleméll\ ez i. EnneK buzdiló eredményekén l ~ l c-.kó ~ llldos 
hrcskedö régi örménY z,.;olláro::: köny,·et é-; cg\'. kullur
türléneti bcc;,Ü sziknl\'cröl acél pipaszmk<dóml UJandéko
zoll · Szongoll .Józcfa lanitónii pedig egy ~no eres mcny 
as,.;z~nvi ru haré:ozletet. me l~· ulóbhi időben keresztelo 
tepclké;ll szolgúll. l"gy,mcsak __ i; ~nna~. i~lején c~F. ~ajút 
kl·szilé~ü 1 cm ck kc"Liyhaellenzul 1s k 1 lala~ba h:l~ e~cll. 
~ l bkgiún .Htnos egy 1 :305-beli , 1000 koronúra hccsu ll orn: . 
kézirali kodexl'l nJ;inlo tl fel örm. sliiti szép f~slc ll. ke · 
pekkc·l. T6dorli l.ukáct'né é rtékes :;;zine~ kéZI raJzOl. 
Kapatán ~l t"u'Lon képeket. Szongo~l 1\nstM pcd~_g t>g_é:oz 
bcc~cs házi gyüj lcmén\'él, kézirat<ul é gazdag kony,·t~~~·at 
~zck rényeslöl az .. Ö rm(•ny .Ji uzcum" ol túrúra hozlak _on 
kéJllC>' · úldozat ul. .Ji úrlonfi Lajo:-: igaz11aló c~ y tquku · 
úrnyképcl iljúndékoz,·án, k ijelen lelte. hog):. _a régi ol'llH'IlY 
J--tlh . ·~inmttz ium könY\'-. té rkép- és képgyujlcmén yc ol'ln. 
~~nall;z:tslt ré8zéncl~ a közoklatitsi miniszle_rlö l !ee ndo 
kérclmezé8énél az üg,·cl halhaló an tá mogalm fogJ a. Dr. 
Onpcsa László (Buda pe8l) egy ?rm~ny felirásit ham utarló t 
és egy ö rmény készi lé~ii kelcll ében fa-boto l ado ll a mu-
zcumnak. 
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.\ z érdekliidé · roha1110 lcndiilelel Yesz: dr. \lály a 
klashzikus miivellségü orvos n yiltlevélben üdvözli l letTmann 
.\ nlalt, ki az alakuló közgyülés elökészilésében nagy 
le,·ékenys(•gct ft•.Jl ki. Eközben lH0-1. okt. ~T-én jferza 
Gyula u,·irala uljún megérkezik .,\%i.gositó·:-.zt-Gergcly 
liszleletérc.. az cl · ö ezer koronás alapitván \' egy né,·tclcn 
adakozótúl : füliangol a Ielkcsedés és a rendes tagok egé ·z 
sora j elentkezik. flcrrmann, ki a kolozS\'ári egyclemen a 
néprajz docense. kezdi bejárni az ország örmény lakta 
Yidékeit, eliiadú:::okal tart, hidapi közleménfekct bocsát ki 
a szélrózsa minden irányú.ban s ime, az eredmény nem 
marad el, merl az illetékes Lén yezök é:; komoly szaklapok 
lár!!yilago · é' elfogttlallan rokonszenvvel fogadják az uj 
kulluráli · mozgalmat. 

Az ., ,\ rmenia" csak ugy on tja a muzeumra vonat
kozó terveket, Yéleményckel és indítványokat \'ersben és 
prózában egyaránt. E folyóiralban az eredeti és ;tLYelt 
muzeumi közleményeknek a tcrjedelme már is nlinlegy 
~ .)O oldalra terjed. 

190.). febr. l !J én szám y ra kél a bir, hogy a tudós 
Júz ef kir. herceg llenmann közbenjár<'t ~tra ~uo korona 
rnelléklé::.é\'el az .. Örmén y 1\l uzeum·' alapi ló tagjai sorába 
lépelL C p hb lángra lobhan az érdeklödés: r lü, ij,, .Jo<i.chim 
iirn1. kath. plébáno:; (Gycrgyú-Szt-Jfiklús) 'í drh. igen 
bcc:-es örmény egyh;'tzi túrgyal ki'd<l: a szcrvezii-bizotlsúg 
pc(Lg fehr. l !J-én d. u. :3 ú ráta Szamostlj\·úrra az alakuló 
kiizgyiilé!?l ö::,szehiYja. 

A köYetkczök bocsútolták ki a meghiYót u. m. Hárúny 
Lukác~ plt;búnos, Dr. 1\Járlon fi Lajos áll. fögimn. igazgató, 
Dr. fiopcsa Jabb orvo , J\lerza (iyula az .,Erdély·· szer
kcszlü.Je, IJr. llerrmann .\ nta l ta nár és szerkeszlü, . zongott 
1\ri::;lóf b. elnök, az .. Armenia'· szerkeszlüj c, Dr. László 
~Túrlon i i !J~ Y éti, a .. Szarnosújvári l\:özlön y' szerkeszlöje, 
Tódorfi Lukúcs polgármester, Pa pp Gusztáv dr. v. ta nácsos . 

,\ vúroshúz nagyterm ében élénk rés:tvétel mellelt 
mondollák ki egyha ngulagaz ,. Órm ény l\Iuzeum-Egyesüle t" 
megalapi!á ál. A j e l enlévők s a z irásban csatlakozók mint
egy 200-an, a testülele k és intézelek ké p,ris elöik utján 
üd vözlik a mozgalmat. 

- 101 

Szonqolt korelnöklele alatt a jegyzőkönyvel \'ezdle 
dr. Papp Gu "zl;h •, hitelesitökül kiki'lldeltek dr. T,rí.~z/tj ~Iá<'lon 
és Jlnm Clynla. 

Elnöki megn yil6 után .lftskgirín a rómi.li páp ti e!!ye
tem YOIL tanfu·a a keleli tes tvérek ne,·ében és a pári ·i 
~ Púnászcr~ szrrkeszlüsége r·észéröl klasszikus örmény 11\'el 
vcn köszönti a köz15yiilésl, rnit Ilemncwn élPnk éljcnzé..;ek 
közl magyarul is lolmácsoll. 

Kovrícs CO éza fötilkár az E. K. E , Brírriny .János a 
m.-\'ásárhelyi örmén\'l'k, .lD•rza a kolozsvitri :-;zt.-Gerg-el\·
alap kczelüsl\gr ne\·e1len, llerrmrrnn dr. . ':amosi egyet. 
lan(u·, az Erd . .\luz Egyi. alelnöke részér•)! ürh·özlik a 
közgyülé ·t. 

A J luzeumok é,.; l{öny,·tárak ürsz. l'ilfelügyPiésége, 
Jlolndr \' iklor államtitkár, TII PfJrlorovtcs Józ:::ef lembergi 
örm. kath . érsek, dr. Thorun Tádé mechi t. föapál (Bécs) , 
a .\!agyar :\éprajzi Társasúg, dr. llálzuni \ 'ártán theol. 
tanár (Konstantinápoly), dr. Jd'li.'JÍIÍn Fülöp a velencei 
i\Inrát-Hafael-féle ürm. akadémia igazgatója Gii~ekián ér
sek-föapál ne\'é hen, az E. K. E . Sznctcsina Géza polgár
mes ter (KolozsYár), dr. zongott ' 'árosi li z ti föon·os (Bécs), 
dr. JNthy László a .\I. N. :\luzcum öre, D ániel Lá zló 
ny. röis pán (!\anak), Kabdthó föi pún (Teme::;\'il.r). Ft;jt"t· 
albpán (Csíkszereda, dr. Gopr$a és .lfárlon(tf n1in. lan., 
Lds:ló L. (~. -Iklód), é Zakm·iás dr. (Bras ó) OI'SZ. kép
Yiselök, dr. Potruúány, dr. K osutcíny Ignác é ' Ta más egyet. 
tanúrok. dr . Turcsa fö lörz on ·os, Voilh Gergely kir. lan. 
(Dés), to,·úbhá a bobdai Gyerlydnffyak, beodrai I\.arcílso
nyiak, a rélhá li l\.ö1·érek, erz ébetvárosi L engyelek, a i 
mayak, l ssPkttf:ok, , 'zenkovit.~ok, Csikyek, Gajzá7ók s tb. és 
az ország min<len ré'zében la kó és itt föl n em sorolható 
egyének üdvöz lö le,·elci, táviratai és csallakozó n yilatkozatai 
á raszlollák el az elnöki asz talt. Herrmann , minl a szeiT . 
biz. előadója re mek beszéd ben vázolta a hazai é keleli 
örmény elem szellemi és anyagi kincseinek egy muzeum
ba n való megö rökilé é nek rendkivüli fontos ágát, majd 
élénk h elyes tések köz t olva la fel az üdvözleteke t. 

Merza elö terjcsztésére elfogadták az alapszabályokal, 
rnirc megválasztollák a tisz likart. Ime a névsor : Elnök: 



- 10:? -

Dduid L:i-.zl0 ll\. flii~pún . :-;z.-l.JI <ll' :-;zal w l kir. ntros orsz. 
kl\ ll\ i:-cl\ijc. . tlt·l 11okv/; : (IIg Fi 1·ü) Tt~~lurfi L ukú~::; ~z.·l' jnü· 
polgal lllestere: <;o1w~n l .á~zló mini:-;zlcri o:;zl:ilvl<ulúr:-;o~ 

( npc--1). f.,sl'klll. (il lizii dr. Üg)'l'éd, 01':<7.. kép,· i~elii (l•: r
z:-ébel\":iros) . .lfarlou/i l.aJO::; dr. gimn. ig.tzgaló (Sz.- lTj, ;ü). 
J/t 1.:a l;rnla az "Enl(•l) .. ::;zcrke~ztüJe (1\olozsl'úr, Ttizrw 
l\;u;íc.:-Oil. kir kuzjt'!.!F" (l>cs). Titkar: dr. /'a pp (iuszlá\' 
\'aro::;i lanúc::;o::;: jcgyzii t':- küll\l'lúriir: lutj•altin :\lúrlon 
iinn. kath. klkt"~z: p<1nzlaro"': JloltltJ!'ctll ~iu1on ,·ar. pénz. 
t.u o:- : ellenü r: dr. r i op su .Jakab on o::;; iigvész : dr. f.ás::ld 
.;\lartnn iu:rnid: :::zúmYiz::;gúlúk: 1\.opar 1\risttif hankigaz
;!111" l'" 7.al•l•lik Lú::;zlu drm. föi'1g)'1 ..:z (1\oloz~m'tr) . .\ 
Muzeu n1 fell _yelii bizottsúgúnak clnuke: /J rí rdll!f Luk;irs 
k_a~wnok. föL-:pcrc", pléh(tno-. : muz i:.mzgatú: ,C.,'.:oii.'Jult 
hn:-túf. ny. l.múr. az ».\rmenia c :-;zel ke:::ztüje; muz. örök: 
lJtinyui EleJll(•r dr. ltirlapiró, .fúz~;o Júnus tanár, Orusltin 
.lríz,.ef IlY. «illlil~\·. r JH1~: Endre i~raz•Tató T•'mrsl'IÍIIf J··t-

4 ••• e o ' ... •' 
JW, dr. tanár. Tiszt. muz. igazl!atúi eimmel Uintették ki 
JI, nt .. aJol .\nlal dr.· l. kit a frilYillanyzolt jelcnlr1·ük meleg 
rh·áciúnd iiuncpellck. '-10 tagból alakitoltcik me:.r a Yúla~zl
lllúnyt. mclynek az alap::;zahályok t'rlelméhcn az ös~zes 
)la!!yarcJr,.zügon lakó ili'IJI. kath. lelkészek hi1·atalbúl tiszt. 
tagjai. /tHlu, fi megkö,.:zöm·e a bizalJnal bPz:lJ'ta a gy illést. 
Lelke-. han!!ulathan oszlottak szél a jel<·11lé1·iik :-; mindc•n
ftM uipitetle a l1aza1 é-. kiílföld1 ,.;ajtcí a JHI!!Y hordcrcjii 
kultlll'lllOZ!:!'illOIIl h il d. 

EnlH:k hal;h·a alatt Farfw '"'Imon ij1 111 . kath. cspcre:-; 
(Szt·rn iz' _ :?úO koron<ixal alapi tó lagg:t l c~z. K orúu/y 
Bo~d tn (l\ oloz:;l·<u') ~zin lén belt•petl az alapilúk sorúba 
ahbú • z alkalombúl. hogy az fl . .\1. l~ li,.:zt. alt'lnökké 
\itln:-z IJtl<. neje :'zrd 13nrJ(lti ~t/('J ~largil ped1g \' ... zt..fi<'l'
;.rchm:k c~r en·ki~·(·J(·l aJalllotta fel a lliiJzeulllnak. Du/w 
J\!i-t··,r,•ú1·. y~núc-.os k•1zbcnjáuh;úra oz1. C>lpkr':'i Benedekné 
A orbubt Mana :-zép kerp,.;ztelii ruhúl aJándékozott. 

J J, 1T1mun. tanar l no.). hus\'élJún az orien talisl1tknak 
.\ ~ 1 ban tartolt n(;lnzclküzi kongre:-~zuso"tra az ÜrmC·ny 
.:'IIIIZ(;IIInra I'Onatkoz6 elüadi1sl kiildiill he, mclyel olt nngy 

11 1·rés mellPlt oll·a!:ilak fel. 
f}J'(J.: Endre: kozvetil~!:iével <·gy régi örm. kelengyés 
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lúda kNtlll az <'lrlll<~ IIY \IIIZ!'IIIIl hi1 Ifikúba, {)uTat T<: n~z 
humút-szelencét C·s i.ll'<·g pol1arat a<lolt: Utn·hg pléb. é:> 
8zongoll litrgyi adomúnyaik fej(• ben az alapi Lók sorába föl 
vó lelnek ; Tüzes 1\arítcso n is alapitvúnyl lesz ; Ho.fJdrinf/:11 
;'llih<'tly tl\olozsvár) kél iirm. t1trgyu képet nel: Karálsouyt 
,\nclor (Beodra) a liszt. alelnök-éget azzal kü:<züni meg, 
hogy 1000 kor. alapítványt lesz: Karcitsanyi Jenő grúf 
,. . b. l. t. pedig .){)O koronál adumán y oz. A tiszleletbeli 
úllásokal szép lev~l kiséretében elfogadták a következők , 
u m. a l. elnökséget f.~ukcics László ny. pénziigyminiszler, 
Dci11irl l~rnő báró ny. keresk. miniszler, f.~ltlaícs György 
ny. ku ltuszminiszter Budapeströl; a t. tagságol dr. Jlály 
István orvos és Si111ay Gergely ny. lörv. elnök KolozsvárróL 

Dániel László einökké Yálasztása emlékére a család
jában apáról flura szálló, nagy történeti értékü rer:·ár-féle 
örm. püspöki kereszlel adományozta. .\ ti~ztikar többi 
lagjai és a \'álasztmány is kész éggel állottak a remény
leljes intézmény szolgúlalába, süt lassanként az ellenfelek 
is megtérnek és ércleklödni kezd minclen szakember e 
szamosújvúri kultunllis alkol~ts in\nl. ;\linden rendszere::. 
gyüjlés nélkül is az adományok egyre érkeznek. Eszlegci1· 
Tódor ny. tani ló egy diólöröt és egy koppantót ad. :on
f!Olt 1\ri-lófné 13cirríny \ 'eronika (Bárány Bogdán \'Olt 
1•úr. pénztáros leánya) szin tén egy szép régi koppanlót 
tartójával és eg\' éjjeli l<impál ajándékoz a muzeumnak. 

1\ lerza c:yula az örmény levelek é• kéziratok gyüjté
sr re hiv ja fel a közfigyelmet: z:11no~új1'ár l'árosa kilá
tásba helyezi, hogy közel 100 ezer örmény okmányból 
:Uló régi levéllúrál muzcumi lelétként megőrzés ,·egetl a 
muzeunHa bízza. :-;zem élye~ kü lföldi tapasztalalaik ré1·én 
előbb ll errmann, majd Rárány és .\lerza cikLorozatai 
kellenek visszhango! a hécsi ~[echitáristáknak ...,zamos
Íij\·:"trru l'alú áttelepeclésl\röl. 

.\ z Ürmény Muzeum 1100 korona .lllami segélyt 
kap: , zamosújvár \'Úro:-; tanácsa a régi örm. kath. gim
n<iziulll emelelén kél ~zohúl a gyiijtcményck elhelyezésérc 
1tlenged, miközben Papp <: u:-ztii.1· dr. , .. tan,"1cso· a törl. 
I'OJHllkozt'ust't éplilcl homlokzatát szépcn rcstaurü llatta . 
.\ ~z<unosújl'ár haláráhan lcYó római ka,.;ztcllum ludoma-
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nyo::; fii l:ba lú~út a ntuzcumok orszúgo · füf!'liigyelii::;égc 
jónihagyü üml az U. M. E. elhat<"trozza. lclüközben ll crr
mann 13rassóhan, a ~z ilúgysügban, rnaju Múmmarosban 
és másutt az örmcny családoknál l(tlogatúsl le z s az 
értleldödé fokozásúra · mindent elkövet. l~ t'lékes örm ény 
YOnatkozasu tárl!yakra bukkan , melyek a muzeurn számúra 
nyi lninlartalnak. ll lcgindi LJa a tárgyalásokal a szolnok
dobokame~n·ci muze utu nak a Yármegyc zámára revindi
kállisa s az Ürmény Jluzrum keretébe hocsúlása érdekében. 

Bárán\' Ján os Maro::;
\'Ú~<irhc l y ről , ~ l erza 
Gyula Kolozsvárról ör
mény könyvekeL J>app 
,\l ik lcí::; Apah idúról 
darai> iirmény kézira
lot, c·gy r!·z~zel encé l 
é,; egy v1ragos kis 
po har al HJillldékoznak. 
CorO\'C: László or::;zúg
g yül!•si ké p\' iselü (Gal

tája) -.·,"tlaszlmimyi 
la~gú n'tla!'ztásitL .-,o 
koronával ,.i zonazza ; 
A rl-{u ti nszk y- Dolgoru

kolf B. örmény hg. 
(~z l- Pélervúr) Merza 
tii.J •. tn a könyvL<i.r gyara
pi li~sára szinlén 50 
koronút hoc ·;íl rende l
kezésre roko nszcll\'é-

1\z .,Örmény muzeum" otthona. nek kifejezC:se mcllell. 
, .. .. .. . . .\z Ü. ~1. E. örmény 

~~ e_lvcn ko,.zotu If J Cg a ltgyclmcl és a hercegel . ·zan10 ·• 

UJVar és a . muzctllll nH•glálogat1tsúra kéri fe l. l~ bbö l az 
alkalomból föl111 erii l C'~n· Lanultnán yú t terve a keleli Ül'lné
nyek közé, lár~n·gyüj L(:s, iJ~szekrHLel éS(' k sze r zése é::; pro
paganda c- r ljábúl. 

(,. _1 :!c~ ·:· .. :wa-~t ,.:ztt~ c.; ha,·aban a llé ll ll' l (• ::; hl·c·s i antropu
lo._ tatl.u í'.JS,t!!Ok . alzhllt g-lmn tartoll közgy ü l(·~(· rc ll crrma

1111 
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az Üt'lllPilY ;\IUZt' llllll't) l ujabb talllllnt<'tll \'L irl, fiJ<•Iy<'l r)tt 

nagy lc lszéssel fogad lak. 
Az Or:-;zúgos Fiifcli"tg"\'Ciiio.:ég alapszabitly-minta ki'-'é

rclébcn a föllC:rJC"zlell lCI"\'CZCl kibt1, lt•,f t j,t \','l~OIJa .IZ 

örmé ny vonalkozásu pontok l!'IJCS (•p..:t:!!hcn ha!!\;hl 

melletl. l ·gy a. muzeum fclii~yelíí bizult::o:'rga, \al.• 1 inl az 
c célra egybehÍ\'Oll küzgyiité~ ;\!cJZ,l (;yula elrJICI"jf ~z((·,(•re 
a java::;lalhoz hozzújám l. \ rtjlllai ka,zttlllll :~,tl: ~rt J !JŰ.-J. 
ok l. ~ - án kezdték nwg 
~zamosújvár hat;"tr<i.h:m 

J l errmann lcnd iilclts 
tllegnyiló beszédjéveL A 
szépen haladó ü. alit 
Orosz Endre és Omslein 

Józ:-ef vezcléSé\'CJ az 
l'gész \'áros itllal iu Jo~ ér
d eklődése közl f'O k l"l'l 
szinrc kerlill I égi~é~gc l 
g-azdagitja a muzcu mol. 
A másnemü ajándékozá
sok egyre folynak ; GaJ
zágó Feren c lábi. hiró 
egy régi asz lall, Florián 
Jakab egy o lya ütöl. 
Anyegd:-i Gérgel y egy 
dáláuzi alá való porcel
lán-lapo t, egy fali-diszl és 

egy selyem-varrotlasl, 
Papp l\Tikló egy ~ara 
VO livá "-t (fogadalmi Ol - Verzerw~ul kmszlje. 
lár) küldenck. ll errmann 
személye megke t c 'é::-érr IHJ\'. lll t 11 kt·lt fL" Ilkurl IL'\·eh•hen 
gr . . Majláth erd. pligpük It' P az l l JI. al:rpi tú t.tgpt kúzzé. 

A kolozs\'<i.ri ön n. kialti l.h n.t~\' l' tk 1 l>-'1 ,jkl'l"t el 
záróel o ll be , rn itwk <·sa llan ús bizn ll\ "·':!<H ll Ll' ll!:!\ el ~l.\ r lün 
honv. :-:zúzados ;tz olt kiúlt ,tott. l tH Hl konlll:ll.l becslill 
örmény m c n y a :-;:-;Zllll) i ~zok nyat ("l'h t'lll hitnzt\st'kkt•l) a 
fllli Zl'l iiiiiHl k a d OIIHlli\OZZ;l , <I Z ll f' Jl lCil\' le ll fl lt)IHÍ \' <l l'ütl,l

:-iOkal pedi~ a ;\l a.~yar .:'-ic ntzl'li \lu ''li l ii t.mulll.tnyo á,-
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C~ljúbúl null<lJW:'ll'e k<' rcti. 1\ar;"i.c·son \f{ti'(Oil lll. -vú:,;úrllch•i 
a púl· plébúrto:>, ti ·z l. alelnükké \'úlaszlúsa iiriimére alapiló 
lagnak jelentkezik. 

1\opalz Lukúc::; (Gycrgyó-S d-.\1 ikl(>s) egy n\ g i karcint 
és cg-y .\fária-képct kiHe!. 1\ ::;zamosújvúri pa llósl (•s ('gyéb 
a \'ároshá~.án lé\'Ö örmém· emléktárgyakal Tódorfi polgúr
me ter az Ormény Mu zcu mnak kilátásba helyezi, ugyszintén 
Bárány kanonok a plébániai fes tményeket. az örrn. templom 
oratoriumaiban hevPr'ö szenl szobrokat, domború müveket 
és még több ha ználalon kivül helyezett olt őrizell réO'i 
egyltázi tárgyal. c-

A galaci ör·m. grcgori{tnus lelkész is a muzcum nak 
igért~ dr. Ouha Dávid ujYidéki örm. pléh. kamarás utján 
egyhaz:l~:1k összes kiadványait. Lukács Antal (Arad) egy 
P~_nztarto erszényt kiild. l !HJ6- ban i\foldován imon ujévi 
aJanelékul a szamosújvári [i'iHcmplom hires Rubcns-képé
n~k egy • 'zongoll Jakab állal festell másolatál jelen li be; 
• rmay Gergely két fü ze tel, Tüzes Jenöné .) drb. örmény 
b~lüs c~ ii s ~,-k~na~.al, dr. Gajzágó Ern ö szolgabi ró egy 
penztarto ~.ortuszol és egy Xovák-cimerrel ellátolt pecsét
nyomó! aJandékozlak. Ifj. imay János adománya 0gy 
fé~ykép_csoportozal , Turcsa Lukáesnéé egy iivegbe helyezell 
mukészrlmény: özv. X agy Istvánné .Jeremiás Borbála 
eg~ _r:é?.i bárso ty_nyal d~sz itelt szép nöi f.l'a ll érl és egy 
ez~stozoll_ fémkupa t hocsal rendelkezésre. Egész Kolozsvár 
lár sa~!almanak a részvételével J 906. febr. 10-én lélek
cmelo mozzanatok kö~l megy végbe a llfály-jubileum . 
~.ely alkalommal az O: .\ f. F..-Löl is ünnepell jubi l ~ ns 
krJelenlelte, hogy ugy clrplomáját, valamint a kart[trsailól 
~apol~ . e~ü t-plak~Ltál, ugyszinlén összes emléklá!'~yait 
a_nnak td eJén. ~z .Ornrény illuzeumhan óhnj tja elhelyezni. 
l. g~·an.csak UJS~gcrkkely.ekböl ~tiló érdekes crnlékkönyvcirc, 
'alammt egy lorlén<:lmr bccsu megyfa-pipaszárra nézve i::; 
(értéke 200 korona) hasonló nyilatkozatot tell. 
.... l 006. augusztus 7-én dr. lferrmann a porosz-sziléziai 

(_,?rlrt~ben gyülésezö némel antropologusok elölt szabad 
clo~dasban • :~ert~ !le a hazai örmén yekcl, az Önnén v 
.\ l uz~u~n ala.~J la~a 1rúnt megindult rnozgalmal és ez inl(·z~ 
mén) JClenloségél. A tárgyak egyre érke;znck: Hitrány 1 •• 
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acloll ('Q\' nuJH•flS-f(• lc• J<(•plll:'l~Oiatnt, r~y I'Í'~Í '-ZIIC~Ú\':Ji 
iif'lll. kodcxct, az ,. .\riiH~nia ~ jófOI'IItán kifo!!yoll el~íj 
évfolyamait kötve, ct.ryéb fi'lzelck<:l, c~gy Lukácsi-képel és 
a régi ürm. kath. alt.rimn. kél pecc.;étnyomój:í.l. Fára6 
Simontól egy fi'rszrrlal'ló érkrzik, Drágomán Tódor ürm. 
kath. lelkészWI kél örmény cgyh:'tzi kötwv .. \faj cl dr. Simay 
János 17 drb. könyvvel , :\lcrza c:yula cg\' i~en ritka örrn. 
folklore larlalmu fi'rzelkévcl, atyja hat.ryalékáhól e~y dom 
boru nyomásu nag\' sziuaz ré•gbélyegzövel, J akovicz örm. 
érseknek és Lukúc:s miniszlcmek nagyJ.Iaku (az illelöklöl 
nyert) fényképeivel gyarapitjúk a gyüjleményl. 

HJOG. végével llcrrrnan a délvidéki örmény ka,..Lélyokat 
keresi fel , mcglú.togalvún az Ö . .\1. E. nagyne\'ii elnökét, 
Hzamoslljvár-némeli Oúniel Lászlr)t kanaki olthonában é::; 
reményekkel lelve tér haza. A mull év utolján is szép 
ajándékokkal gazdagodolt a muzcum. Görög pleb c,.!y 
fölölte érdekes V.-. 'zl-Gcrgcly·képct, özv. Piacsin tár Dá\·id
né ,\ brahám Polixéna egy régi ezüst koppantól lálcáYal. 
egy mozaik-képcs régi csaliu li burnólszelencél és régi 
családi ezü~ L diszgombokal kii ldöll férje hagyalékábóL 

l terrmann ,\nlal egy nagyobb éremgyLijtcménynyel é~ 
örmény érdekii könyvekkel. Gajzúgó voll orsz. képvtselö 
egy keleli himzésii piros bár:'ony pipalokkaL öz\'. Uajzágó 
1\lanóné Piacsintár . arolla egy férje tulajdonában \'Olt 
dus éremgyüjlenténynyel, zongott Xina (Beszterce) egy 
171-:1:-beli régi képpel és szüleinek \'ölegényi, illetőleg 
menyasszonyi egye ruhadambjai\·al rólták le kegyeleliikel 
szerelleik cmlékének megörökilé érc. 

Özv. Paintbán llft'trlonné, .l nyeqd i Gergely, .. chönfild 
1\álmánné, 'l.'iizes Jenöné, Kapatán :\lárlon, S ovák \'eronika. 
Ornslein József, Eszlegdr Tivadar, Jler:a Gyula. Bárd1111 
Márlonné, Szungott 1\ris lóf ujabb adományai u jelen fiizcl 
borilékítn vannak kimutatva. 

Dr. Papp Guszlá\' az Ö . JI. K titkúra lllOü. Yé!!\'ll 
telt külföldi utjában zl-L<ízar szigetén is megfordult. hol 
a mechilá ris la ér~ck-föap:Unak pártfogús;'tba ajünlolla az 
Örmény Muzeurnot. mil az r r~ek a nyomda J..iadY:inynin,tk 
a mcgküldésével készséggel meg i i ~l\rl ldöJ..özbcn rendre 
elkészüllek a megrendcll rnuzcumi szckrényl'k. la::c~ankénl 
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a régi örr.nény gimnúzium egész emelele az Örmény 
Muzeu m hutokáha ker·Li l , a harmadik szobáL az l!)Oi. 
é\'i januári közgyülé~en zamosújvár képviselöle::;tülele ál
adni rendelle, valamint régebben 100 koi'Onál a legszük-
ége ebb el ö berendezésre költ égü l meg zavazoll. 

Jan u át' ~..t-én reggeli (j órakor cllerj ed a cryászh ir 
ho~y zo~goll 1\ri lóf muzeurni igazgató, a lángleÍkü lözs~ 
gyokercs ormény, a legnagyobb magyar arrneni la hirtelen 
meghalt anélkül. hogy szi\'c legforrób b vágyál, az Örrnénv 
:'lluzeum kü zöbön álló mcgnyilá::;át megérhelle volna. · 

.. :'ll cgdöbhem·c i~!l ös ze lanácskozá ra Bárány Lukúc,· 
e~ ~:~!delc _aln.ll az Ocrnény ~fuzeu rn felligyelö-bizollsága. 
h.ulon g.P"ZJClcnlé sci é koszoruval adlak kifejezés t a 
rnély gyasznak é' Le Wletileg kisérlék hü társukat örök 
nyugalornr~t. .\ z a meghatóan maga zlos gyá zbe zéd, 
rnelyel a · zong-olt ravalalánál legmeghillehb barátja lferr
ma~1n Ar~lal_ dr . . larlo ll , hihető leg végkép az Örmény 
.\f uzcum Javam btll enlclle a sza rnosújvári közhanaulalol. 
Az .... ~rn1cnia.~ folyóiralnak hiva talos lapként leendő fen
~~!· ta_ al az O. ll.r. E. kimondotta, azt saját kiadásában 
k~ld.r a lag-ok nak r.ll~lméuyül, ~zerkeszlésél pedig Herrmann 
dr. tr ztb. rn~zeunu rgazgalóm és dr. Papp G. titkúrra ruházta. 
.\ rnuzcun.1 rgaz~alú ával i ök bizattak meg. Március 15-én 
egy hazafras elatum hoz kötve jelent mea az Armeni·l ': 
-.. zoogot~. füze te ~, melylyel az uj szerkes;lö ég "beköszö,n
tolt. Az Orrn~ny !lluzeum megnyilása folyó évi V.-Szenl
~:rgely .napJát kö\•etö napra (jun ius 16.) van tervbe 
\:\'c, mrkorra a könyvlár~zoba dr. i\Iál y inditványára 

zon.?oll-szoba néven örök időkre fogja hirdeloi ecry még 
vé_gso rendelelében i · kedvenc alkotá!;áért rajongó"' ember 
faJ zerelelél. 

. A sorok .. k~z ül kis~rgárzotl rninlegy utolsót lobbanva 
a dradal mas orom, am r kor az .,Armenia" augusztusi fU. 
zelében a zerkeszlö maga nagy későre jelenthelle ho , 
az alapsza bályok megerösilve leérkeztek. ' g) 
, ~-z 1906. szeptem?eri szám hozta az Örmény Muzeum 
~.gyesul: t al~p~zabá.l y~tl egész terjedelemben, melyre a m. 
krr. belugymmrszlen Jóváhagyó záradék 1906. márc. 12-iki 
keltezéssel van rávezetve. 
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l•:zzcl az intézmény hivalainsan élelhelépell, mi(·rl j, 
ide iklaljuk a slotutw11 örmény vonalkoz;.tf;U ~zaka<-zail, 

arn int alább kövelkeznek u. m.: 
l .~. Az egycsi.r lcl cirne: ,.Ü rm ény J\luz<'um-Egycsiilel· . 

:-izékhelyc: . 7.arno újvúr. C'gynyelve: magyar. f><;c:-:élje: 
(LZ 7t.fJ!J'Yil'Vl:Zt:ll iinllf1)1!j /.n·e.~z{m•k t'S a;; Úflltf!ll!f luriOIItfÍII!JO'

SlÍ.tJ ki_rjy6(ljts jeU;ejH!nek lll ú l iru111ft tiJríl ö:;.~::r·dllitott jrlrrlrr 'l, 
a következő feli rallal : iúrnüny ~l uzeurn-Egye:siilcl. . ·za
rnosújnir, 190-1. 

~. §. Az egyesiilet célja a hazai örménység ö::;sze:
crnlékeinek. Yalaminl a külföldi örményekre Yonalkozó 
tárgyaknak és irodalmi emlékekn<:k i)s:<zegyi.ijlé:-e, önálló 
rnuzeumban való felállilása, mcgörzése és ismerletése: 
lo\·úhhá az ür!llény lwgyo rminy és közérzel ápohhia, a haza
lia':i rnii \·cll~égnek a ltazai örmények ki)züll ,·air) lerjeszlé-.e. 

-+. §. Az Örrn(·ny :\luzetlln feladala a hazai és kiil
földi örntény n~·ch·i'r és \·onatkoza ·u köny\·eknck. térké
peknek é~ iraloknak, örmény egyhúzi rel::;zerelé"eknck és 
az ötrnén y élet ös=-z es Lál'gyainak erc:delihcn \·al! y máso
latban. véle l Y agy ajándék, örökö~ vag y ideiglenes Ieléle
mény utján ,·aló ö szegyi'tjlése és felúlli lú ·a 

.). "· Az Ömu'ny .lluzeum gyiijteményei a l}.:.amos
,Uvári önn. /adh . egyhá-:, illetóle!t a: otla>'l felállítandó örm. 
pii. pökség elide.fJ'millu•tetlm tulajdonát Ja:pwk. 

40. §. A n1uzeum örmény YOnalkozásu anyaga három 
o zlályra oszlik; ezek a kö\·etkezök : a) a köny\·tár é~ 
levéllitr: b) régi 'églár é~ néprajz i !!Yiijtcmény; c) szép
rnü\·é~zeli gyüj lemény. 

-f-t. ~. Az egyesülel hi \·alalos közlönye az .,.\rmenia" 
eim ü . ·zamosLijn·u'l megjelenö magyar·örrnén~· szem le é 
az ennek mellékleléü l szi.ikségenkénti illöközökben é~ 

terjedelemben örmény és nyugati nyPlvekm s:erke ztendö 
lll ttzwmi érlesilö. 

52. . Feloszlás esetén az egyesiilet r11inde1l vagyo11a 
a s:amostíjvári önn. kc~ll! . egyluizra, illetöleg a: ottan (el
dltilandó ör111ény püspöksépre száll, mrly a:t ki:drólag llllL-

zeumu (rnlartá ám (onlit!la(ja. . 
Tag-illelmény az "J\rrncnia·• folyóirat. Orükö alapitó 

Lagsági clij ezer kor.; alapiló tagsági dij 200 k. {ntgy ennyi 
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é~té.kü . ~ árgy);. a rende tagsúgi dij é~i 10 k.; pártoló lag
S<tgt dtJ I.HU'Illll y pénz- vagy lúrg y belt adomún y. 

.\ z Ormény Múzeum jelenleg az IIH:3-ben alapitoll 
é::; l ' !J-t-ben megszünl vúosi algimmízium épületének 
emelelén \'an elhelyezve (képét l. a 10-t. lapon). ~liu tán 
az intézet állan~i fögin~náziut~. lett é 1906-ban nagy ál
do~allal emel~ tgcn. dt ~es UJ palotába köllözöll, a régi 
épulet emelett helytséget t az ugyanazon telken levő öt·m. 
kath. elen.li b:;ko.la tanítóinak tanác terme, az iparos
tanulők t'aJzlermet és a régi városi levéltár focrlallák cl 
~zamo ·újn~ r város ~~kezüségéböl e zobák egy~nkinl a~ 
ürmén y Mu~eum . célJatra engedtellek ál. Ez főképen Dr. 
Papp Gusztav mu zeum-egycsüleli titkár, váro i tanácsos 
érdeme .; az ö avatoll, lapinlatos körüllekintésének sikerült 
az ~.mhle~l h~sználalok zántúra, a város megterhelése 
né lk~tl, ma , JObba~án még célszerübb helyiségekel sze
reznt, a ~e,•élt~rl ktvéve, mely egészen alkalmas helyen 
van és ttl zeruen belehelyezkedik a múzeum keretébe. 

. Az em:lelre ve~elö lépcs~t díszes rácsos va kapu 
zarJ~ el, n~clyel az Ürmény i\Iuzeum készilletelL Az eme
let tagas vtlágos elöc~arnoka alkalmas lesz lapidariumnak 
é .·egyéb .. nagyobb ... targyak feláUitására; falain nagyobb 
tetJedelmu. képe~ lugge zlhetök fel. A lépc-ötöl balra esö 
nag~ utc<ll. szobaban van a városi levéltár. A mcllelle levö 
~lcat szobaban, e célr~. készilletell és már beúllilotl nagy 
u~eg szekrények~e ~e~·.ulnek a nevezetes örmény egyházi 
hu~12ések és a lobbt ormény tárgyak. A lépcsötöl jobra 
eso terem ~en a zamosúj vári római easleli um ásatásának 
e~:edményct vat_1 nak elhelyezve. A negyedik, kisebb szoba 
~onyvtáru! . és trod<~ul szolgál. A feboroll hcl yisécrekelmár 
lS e.l~og~aiJak a nn.tzeumnak eddig inkább csak b önkénles 
felaJanlas révén btrlokába került hrgy·1i \ ·t · t.. · d. . • • · · megnyt as 
u ,tn megm ttando rendszeres gyüjtésnek bizton várhaló 
~~zda~ ~~·ed.mét~yei csak h ~1 n.1ar még jobban meg fogják 
lollcnt: . I ovab?•. perspck ltvakal nyujtanak : a tel'vczcll 
~.rmentat expedtcto, a , ·zamosújv[tr videke f'autnjanak llor't 
J ~nak stb. idövc~ elcllge~lllClCtlcn felgylij tú::;c ~::; a :-;~é tdt;l~ 
szoln.ok-~obokavanucgyct tuúzeum \'isszaállitúsa és . l· -
szabal\'Ulllk ·> • 1 · a ,lp 

1 - · c::; · · $-a étleimében az Üllllélly ~ I UZCUUI 
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kczclé!-;ébc való bocsátása . ..\Iegjcgyezhelii, ltogy a mt'tzcum 
szobái tiszták, lágasak, \'tlagosak (2 2 ablak) é::; lriz ú, 
betörés cllell lehelőleg IJizlosak. Az igen ~zolid épulcl 
teljesen jó kat·han van, falai szinlc tnélernyi \'aslagok. 

égezelti l meg kell még emlékeznünk néhai :-;zongotl 
l(ristófnak az örmény múzeulllhoz való \'iszonyáról. .\lúr 
rmlilcllük ( l Otl. 1.), hog\' Szongolt hirtelen me~halt anélkül. 
hogy szivc legforróbb \'ágy~tt, az Örmény .\lúzcum küszö
hön álló megnyitiLsill megérle \'Olna. 

E megnyitási és ezzel zongo tt nagylelkü nemes in
lencióinak akadály talan érvényesü lését különösön kél körül
mény késlellelte: Az alapszabályok helybenhagyá~anak 
nagy késedelme és a helyi társadalmi viszonyok, melyek
böl hiányzott az az összhang, mely az il yen szociális és 
közéleli akció és ünnepély sikeréhez megkívántatik. 

zongott Krislóf ideális buzgósággal és igaz magyar 
hazafi sággal párosult faji ragaszkodLsal egé::;z életél a 
hazai örménység ügyének szen telle. Lelkesedéssel é,- ra
jongással karolta fel az Örmény Múzeum eszméjét, melyböl 
látnoki bizalommal remélte saját eszményeinek megte~ te

sülésél. rtolsó é\'einek mintegy rögeszméje lelt az Örmény 
M úzeum, mclyen láza - leYékenységü fanatizmu ·:-al csüngött. 
Ennek akarta szenlelni hátraleYö életének egé z erejét, 
erélyél és mun lütjál épúgy, minl addigi filrad ·ágának 
szcrény anyagi eredményeit. 2\lagzatlalan lévén, az örmény 
múzeumol adoptálta. Tehelle ezt annál i - inkább, merl 
a hoz;.::Uarlozókt•ól már régebben bökezüen gondo kodott. 
Telje:; joggal, sül maga iránti erkö lc i kötele ::::éghöl ::;zán
halla vagyonál az örmény múzcumnak, mely intézményt 
élctmüvc mcgkoronázá ának Lekintelle méllán é~ fokép 
lölc várla nevének megérJemcll megörökilésél. 

. ·zongoll nagy buzgósággal vúllalla el és löllöltc be 
az Örmény i\ lúzeum igazgatói li ztjét. IJogy a még hajlék
lalan múzcumnak legalább ideiglene olthont ~zcrezzen, 
kiépillelle húztelke hátulsó részét. ~l ég éle teben Yalo 
ajándékképen fa laján lotta saját örmény \'Onatkoza~ u tar
gyail, összes könyvcit és kiad\'únyail a szekrényekkel c~yutt. 

. ·zongotl és a mllzcum \'czelöségc folyton surgetlék 
a gimn. emelel [tladúsal. Ua atadJak, .t .onnal oda ::;z:.\lli-
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loll;tk \'Oina a mt't ZI' lllll Li ihhi lúrgyaival Szongoll aján
dékal b, antint ez halala után lényleg meg is lörlén l. 

Szongoll több bizalma ' bal'<'tljának Löbbszöl' kijelen
teltr, hü;.!V n~szes i n gó l'S ingatlan \'agyo nál az örmény 
múzeumnak ,:zilnta. Ennek hintlatos és nyilv;ínos bejelen
lé:::ét a mltzeum i'lnncpélye,.; me~nyitá~a alkalmúra tüzték 
ki. Ita a fciJchb érinle lt kél ok nem ké lelleli 3 megnyi
tá l, ez llli"u' l !HH> ö~zén meglörléllhelell volna, s akkor 
a zon).!olt nu.ryona. ha:--zonPlrezelének fennt:utítsa mellell, 
akadálytalanul a múzcun1 lulajdon;'tba menl Yolna áL 

.\ megnyitás Plmaradt. . zongott Krislóf a roppant 
megerüllelii szellemi munkúlúl megviselvc, hirtelen meg
betegedeLL l·tolsó napjait i,.: az örmény múzeum gondjai 
foglaltitk cl. ~l1kor érezle, hogy életmécse kialudni készül, 
(:::; nern voll ereJe. hogr tnisban legye meg \'ég::;ö intéz
kedbéL cgí·,.:zen Yilúgo" rinludallal (•s lcljl:s formaisággal 
--zóbl:li ,·égrcnrll·lctct c:--in;'tll négy litilli elölt. Világosan é 
határozoltan az unilény Jnt'rzcun111ak hagyla össze:; va
gyanút. hizc)n\·o,- konkrí·l hag~ Olllitn\·ok leszúmitásá \'al. 
.\legkérclczle a jdPnlt' oket, hog~ meg- numak-e cléged,·e 
a rendclke~(·:,~~l t'·,.: a1. l!!Clll~··::; után erib álok alall meg
hagyla az 1llcloknck, lwgy ll::iZLclelhen tartsák 11 lolsó aka
ratáL Ilyen értelemiJell Illlelle !llajlalh piispök is az özve
gyel fenkull szellcmrr n ga-;zlalú luvcl(·bcn. 

Ezen alapon a m11zenm 'czclii-;(•ge kötelességének 
lartolla, hogy - az üz\'Cl!\' énlckciL is méltt'mvolva 
megindi[,.a a Wn·1•n res t·ljaritsl Szongo ll \'égsö · akaralá
nak c~n·énycs ilé::.ére . . \ z orökhagyú ir tlcnciója közludomásu 
és kél::.églcl cn . . \ lannk lcl kris merc-Lcssége rnellell a hirósárr 
bfilc:;_ hci•U:i,;a~úl lll !!!!, hog\· leiJesirljün egy rajongó hazaíi 
uto bo forru \·agy~, é.; cz:-cl biztos alapol nyerjen egyik 
legfonlo:,abb haza1 kullurllllézményiink. 
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A RÉGI SZAMOSÚJVÁR EMLéKEI. 

,\ z erdélyi városok küzüll, alapila'>i idejél lekinh·e. 
. ·í'.amosújvár egyike a Icgfialalabbaknak :, mégis lele van 
(•pilé:-;zell útlonsúgokkal. Szolnok- Doboka v.írrnegye arn a ré ~ri 
helyei közul, melyeknck a lnnll11an nevezelesebb hbloriai 
szerepük \'Oil, Dés, Dobok.;t é:; HeLitlen még rna i:; fen
állanak, Dé::> azonban átalakult merüben modern ,·áros:--á 
még ktilsejéhen is, Bellllen rs Doboka pedig nagyküz~éuekké 
vúlváu, eh·e:-;zilcllék egykori Jelentü"-égtiket. Epilé.-zeli sa
jálságaikból bizony kevp:; hírmondó maracll fenn e helyeken 
s ba a Hakóci ház s rajta ki\·ül egy-két, a református 
templom közelségében IC\'Ö régebbi kcletii épíilet nem 
állana, Dé;:; régi sziu·nHtzásúnak rné~ klll'iózum bizon y i té
kai l is alig lalidhalnúk . . 'zamosúj\'itrl ebben a lekintetben 
mú::>kénl úll a dolog .. \ foly tono,., épilkt·zé,;ck cllcM·re a 
város házainak nagyrészél ma is azok az épülelek teszik, 
rnelyek a X\'111. ::;zúzat! kuzcpén r .tgy e szitzad mú..:,;odik 
fel ében és a tizenkilencedik elején épültek. Egyazon tipus 
jellemzi nagyré::>zben c hítzak \'alan1enn yi példúnyail, de 
az is kétségtelen, hogy stílusuk, amennyiben crrül .-:iZó 
lehel, nem valami ~peciális örméuy cpité.-zeti sajál-...ú!!Ot 
mulal. hanem az akkor divatozó ;'tltalitno,.; erdélyi épít
kezések mo<lonU, me l y ben lokális t'.tJabtgok c::-ak a ré--z
l eleknél juto ttak kifejezésre. Ezek a részlcl-crcdcliségck, 
vagy ha jobban tetszik: helyi szinczctü lllOlllcnlumok 
azonban jellentzöcn bcsz(• lnek a rég1 :--zamosúj\'ái' épitüinek 
Yallásos szcllcméröl. 

,\ hi'tzlelü élén ugyan is majdnem mindcnikncl a ke
rl:szl-.Jelvén y litlhaló, ü e olt \'o ll lill'!.! c kcre:::zL \·ésctt 
alakjúban a kap UÍ\'Cl ös~zckölö köloldah··khan. 111cly 1wha 
kocka, legtóbbszür azonban fonlitolt c,.;onka kup alakot 
visell Ezen a köilleszlményen ,-olt liH'I.!Jclöh·c rendc:--t•n 
a hiLz lulajtluno::;úna f.:: neve lirmén) \'il!.!Y latill hcllik
kel, az ép1lés bufcjczésé11ck ideje és a tulajdonos dmere 
vagy egyéb jeh·ényc. A padlá,.; homlokzatanak kötcpén 
awnki\•ül sok cselben t•gy féli\' alakhan bolto,ull ün•g 
álloll, hol a h<LZ Yagy a l'salitd \'étlu:::zentjénck "'l.ubra 
voll elhelyezve. Ilyen hazak lillhalók llH'g' ma is pt•ldúul 
az Alsó-közép-utcában (Kcczely féle haz), a 1\i-lércn 
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