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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 

!l 
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tZültlfa·l'piilcl). a Fcl..;ö-közép·ulcúhan (Plrbúnia-lak ('s 
feljebb a \Olt tbzli (•tkezü épiilele) é:-; isml't a filléren 
(püspöki k:i.polna). de ezeken ki\'iil rneglehcWs azon 
húzaknak a ::;z;i.ma, melyeken a boltozolt tircg ma nl;i.r 
~zobor nélkül lalúlhatú. 

,\ h;izak födele állalánosan z::.indelylyel ,·olt bur
kol\':~ (•... az ugml'\CZC'll francia Wdelck rollak a gya
koribbak. BPbii heo..;zl."t~~tra nézre úllalúno:-;abh :-;zokúsul 
az olyan mótl di\'alozoll eme házakban. rnelyc·l ürrnény 
ered('tiinck nc\·cznck ugyan Szamosújr<'trt. ele amely
nek keleti Jelle~e nincs bizon) il\'a. 1\ h áront ~zobás 
laká okn:U küzbiil roll ugyanis a konyha, cllöl jolJbra 
ragy balra pedig (a húz fckvé~c szcrint) kö\'ctkczclt az 
ebécllö és az ug) n<'Vl'Zcll ,.nappali .. egyik i rit n y !Jan, m<"tsik 
irányban \'iszonl a dul~tozó- \·a.!.(y hii.lú,;zoba. :\ laguk az 
épületek, tovitbkt az épílés rnúdja, a szoh:i.k nagy::;ága és 
löub helyen az udnu·i lakú::.részckuek u::;zlopo-; folyosóval 
\"aló beépité:-e mind arra \'ullanak. hogy Jómódhoz szo
kotl, ,·~gyonos, kullurigényli embcn .. k \'Ollak c házak 
épilüi. Lrdekes \"Olna még azt tudni, \"ttiJOII ez (•\'tiúmmal 
jelzell ~ ma i::; fenálló házak a raro~épilé~ idejéből \'alók·e 
,·agy pedig ké::.übbi épitkezé,ck. Olyan (:rtclcmben kérd
jük ezt, hogy az liOU-ban kezdíjdíj \'<J.I'Otiépllé::.nck a ma 
is meglC\'1) '\\'Ill. ;:;zúzadbeli épiilctck ké::.übbi fol ylalit:-;áu l 
tek!nlendük e. Yag\· az akkor hc,·en\·cbcn készlill házacskák 
újból \'aló modcmcbb krad;!:-;ai g\'ariatrl. ::izúltagromanyokal 
hallottunk trgnuJr;:; arról, lrogy a Vi'u'Osc;pité,; · rdejéb.en a 
sátorélet 1111 ~r zuné~c ulitn jobbúra ki;.; lüzaeskak épü lLek 
s úllil61a~ az olyan lipu::>ok lellek \'Oina ;"Litala11osak, minü 
,·olt a Fclsü-\ iz-utcában a. mai leún yárvaház hel y én létezell 
I.Jeák-félc húz és az ezzel majcinern szernköz l lc\'Ö üarabed
í'éle, ma %elfer-húz. \mdc <~ szóhag\'omám· nern hisloriai 
bizouysúg is cuyullal, cnnélfogm, l{Ü. meg ·is rögzítjük az 
apropó nrirgyéhül, dc nem kö,·etdunk sz:"Lmukra aklaszc rLi 
hileles-.é.;t'l. E ,·ita" fc.:lten:!.;ek for:;zirozá:m helycll egyelüre 
érdcrnc::-cbbnc.:k tartolluk ö:.:szcJcgyczni a. régi ~zarrtotiújvár 
<:ma . házainak fehralarl, r nel y ck hel y en ként még mcg
allapllhalók vagy olva::.halök . 

lileáról utcára járva jegyeztük ökcl o~sze, ebben a 
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r·c·rHlhcn adjuk tehát közlésüket is. Ahol a fclirú Yagy 
az é\'jPlzés oh·a:shalallan \'Olt, külcin mcJ!JClüljiik, hogy 
akit majd ez a kérdés ,·alarnelv szempontbúl érdekcini 
fo rr rnódJ·a lec'\'en az adatok megállaprtúsára. ,\z egyes 

b' o. 
feliritsok tehát igy következnek: 

l · ik szo'unu ház : 
!J-ik 

12· ik 
n-ik 
2:3-ik 
:2, -ik 

" 
" 
ll 

" 
" 

Alsó-vú-utca: 

( olYashalallan.) 
( l -!O) 
(o lvashatatlan .) 
(l -!7) lobbi olmshalallan. 
(ol vashalallan .) 

\ 

Z:.~l'l·lfll l 
/J'~IJb 

I liS 
.\:\XO 

1780 

---
32, :n, ~H és -J. :2 _zámu házak felirá ai: oh·ashalatlanok. 

Fölér: 

~ -ik zámu ház: A \"il.- zenl-Gergely án·ahúz tulaj 
dona, ugynevezell .%öldfa-épli let. A hollozotl üregben egy 
szenlel ábrázoló alakkal , aki kezében púlmaúgol tart. .\ 
szobor lalapzalán ez a felirií.S : 

Edificari curarit Oo111 inus Olzrislf)p/wrtt~ Grolf' ct Orm · 
sors Eius .. . ... Dnniel A. D. Jf.)6. l . Octobri. 

.) . ik számu ház : l 1870 l 
:'11. E. 

G-ik sz;'tmu ház : J>lacsinlár Oá,·idné tulajdona, eredc
Liierr Danicl-féle ház, a Daniel csaliul cinl\:l'l\\·el. (T. O ) 

·bcLGjcllcl, majd ~l i li Theotlonts Da11it•l"' felirú:;:;al. 
, -ik ~zán1 u húz : Jelenleg pü pöki kapoina .. P. J!. 

J i 51·' fclir:\s ·al é· a boltozolt üregben :\l ü ri a szoborral. 
l O-ik számu húz : Oh·ashatallan. 
:\legcnrlitji"rk rnég a ~zintén fötCI'i Bo.~dánlfy-félc húzt:t. 

melynek \'ésctél (·s hosszabb örménr fclrritsat az .\ rrncma 
egyízben múr közöllc. 



C>zv. 

~- ik 
zúmmal 

()-ik 
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Floriánnú-félc ház : l' I JI R 7 1 
6 K . . 2 

sz. ház : .\ Daniel család cimerC·vC'I 
é:; féli\' alaku köoszlopzalon. 
zámu ház: E t K 

• \~NO 
1773. 

1- - 'l ( ( . 

•'-ik z. ház : .\ Karálsonyi család nemesi cimen•vel. 
10-ik .. (Anno 1760.) 
15-ik ., " Hégebben ,. Láncos húz'· néven voll 

i mer~_les. A régi gimnáziu mi épület, melynck emelelén 
a~ "Orrnén Y. J\Iú~eu rw van el hel yez ve a kapu fö lölt a 
La~zlóiTy-csa lad crmerével. 

l . z. ház : (1 09 feliratta l, többi olvashatatlan.) 
·) ' " _) _) \,_ 

1 EP 7\,_ 

7 3 

Em~n ~1el Placsinlá r, Hebeka Werzár l in. Dr. Gopcsa 
Jak~b ha~aha \'Oil czelöll 2 évvel a kapuív kiizcpén mosl 
~ haz lcl;es modernné alakilá!:ia után a föbejá ró IÓpcsö
Jének udvarfelöli aljában van. 

:3:3-ik z. ház : Olvashatatlan. 
Jnslilulum Kará lsonyianum: " / 8(}(J•· fclirallal. 

F elsö-Közép-u tra: 
l. (1 2 .) 
2. Okörfejel ábrázoló diszszeL 
4. 1755 (?) 

7. l t~~- 1 
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'. Plébániai lak: J7(j l , a hollozoll ür·egbcn a Szcnt 
Háromsúg szobrával. 

] 2. (1799.) 
13. Felirás nélkül. Gábrus Zacha·rüi.~ egykori taniló-

mesler lakóháza. 
l ü. i\Tária szoborral, felírás olvashatatlan. 
22. Kopár imon volt szamosújvári plébáno:; lakóháza . 
.\ templom alall huzodó boltok egyikén, ..;zcmben a 

"chönfeld Kálmán lakóházával, l r r;:; évszám jelzés. 

Felsö-Posta-utca : 

H. és H. szám u há.zak olvashalatlan felirássaL 
12. Olva ·halallan felirással, de érdekes fre koképpel, 

mely, amen nyire kivehetö, egy imádkozó alakol ábrázol. 
l . D. 8. J 00 felirássaL 
19. Néhai zongott 1\ri tóf tulajdona voll. Olva ha

Lallan feli rással, régi ké zilésii érdekes vasrácsos ablakokkal. 

lJ étkereszl-utca: 

.Járá birósúgi épi.ilel: 1764. l. C. B: YO jelzé~ el. 
Poslaépi.i lel: T. J. li-19 felirássaL 

l. sz. ház: 

:t " " 
merévcl. 

4.. sz. ház : 

Alsó-Posta-uicc~: 

l.UIJI'Ul. 

LV. ~10. 
1768. 

Polgármester háza, a Czúrtm-család ci-

I I OAES l 
RACZ 

ö. " " a Czárán-c alád cimeré\'el, l i ' 6 dátummal 
és \'il ágosiló-. zenl-Gergely érdeke - kh·i telü köszobráYal, 
alatta ez a felirá : 

l. GlmGORl S 
ILL LJMINATOH 
AHi\lENOHt. i\1. 

l. ·z. ház : l"""j(J."I 
l 8 l i 
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ll. sz. húz (ol\·a.._l,atallall.) 

l l . .. l\ 
B. =r ,J. 

-18-Hi. 

1/'l. .. ,. 1 7~1 l. n. (loanllCl:i Hacz ?) jelzésse l 
az ablakok fölölt IC\'Ö homlokzalon l 18H dalummal. ' 

ben 

<)- h ' 1-1 - ·>. z. az : JSO!I 
l. s. 

Pelso-Közép-utca : 

l. z. ház : Olva halallan. 
:3_ 

" 
l rt 7 } ( n ;) 

'-.../ 
'L S. 

l. 
" " 

l d. . 
n j~ 

o -
t .\.\'XO IIHI 

ll. " " 1 i fi '1 r,_ • '. jelz,;. sci és a boltozolt 
..__zen t ,\nlal l:iZObrú\'al 
l-l. sz. húz: (Oiva.::;hatallan .) 
l . . ( " Oh·a ·halallan.) 
:2:2. " " (01\·a,- halallan.) 

Alsó-Közép-utca: 

~ · ( ~ 1-!) é\'Számjclzésscl. 

Li reg-

__ 6. h.al'ill onyi húz, a 1\ar;it ·onyi-c alád 
bc l ~o leJ llH:k iJcn érdekes frc~kokkal. timcrévcl, a 

1 

• í 1/•IJ8N• "\ 

\

?./'/• :.!IJ'~·í, 
IiG() 

'\_ + 
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Tklmr u ulw : 

.\ brahiun-féle hár.: búráll) hoz lwsonlú :'dlal-.liJ izo
lallaL A ~. lG és :W-ik sziunu hitzak felirú:mi ol\·a<;ha
tatlanok. 

\'annak ezeken ki\ ul (·pité ·zeti mi'1etnlékek (•, r-gykoru 
fc lir:'tsok Szamo~i'tjvár mús (•pülctcin is (fiHéri (:..; Salarnon
lcmplomok. a. fi)téri templom falkNité'-e ,..[b.). de · z )1\al 
az .,t\rmcnia" már régc·bben i:o:nH•rlcltc az orsz. fegyin
tézet ama historiai bccsü cmlékci\·cl cg) ~tem 1en. m<'lyek 
kellöképen renoYáh·a ma i-: fcnúllanak. Erdekc,.;, süt ..:zük
séges volna mé!! Szamoslljvár hel~ rajzának ponto~ jc;mc
relrrc néz\<' tudnunk ama \'últozit..:okal, melyekcn az c..rye:, 
házak kN század alall kcrc;-;zllil rncnlek. 1\t Yoll épillelli iik. 
kiknek julollak c házak birtokukha. 1ni lclllO\'úhbi ::;or:::uk. 
mi Lelle nc\·czclc,..~(· öket é,.; minii hagyom··myok limtlnek 
hozzájuk. 1\ét..;é~ki\'i'tl olyan feladat ez i~. mel\ a kullur
hislori.t körébe ,-ág ~ füképcn a mi kullurlti:'lOriánk isme
rclP ..;zcmponl.1ith61 lm án:tlo:-:. ll· cn érlelemben tehút a 
fogalom igazi lényegc ~zcrinl értelmezett amhidoknak b 
o~zlunzc:-.t adhat, mcn fcl,Hitl ez ''• tllL 1yd jól elrégczni, 
nemcsak kütclcs~ég, hanem tiszlPs:::1;g i:;.*) 

BÁNYAI ELEt'\ÉR. 

SZENT LÁZÁR SZIGETÉ1 . 

A lagnnúk t·ingó hahjaitól körúlöYczcllcn olt fck:;zik a 
maga m<'llói:i:'lgtcljes~égéhen, cipws lombok közölt a 

tudomány szentcll hajl(•ka és ollhona. hirdelYe a közelgö
nck, ho~y c lttl y elkülönit'.·c a zajos é::; éln·.tgró rii<H!lól 
a ludomüny és miirészetek temploma. 

* T munkatársunk érdekes fcls7ólalása nagyon idószerü . 
t\\ost vannak rohamos alakulásh1n Szamnsüjvárt a h rtok- é' lakás
viszonyok. A régi házakat lcbontj:1k v1g-y át11Jktl]"tk. Hl l.!rcnkor 
valami feliratra vagy alaklatra találrak, jnlla%:ik ilZt az .,Ormény 
MúlCum·-nak, hogy itt a multak szorványo: emlckct. az ösök 
hngyományai megóriztessenek a tudomany és a kegyelet s1.ám.ira. 

Sz t. ·l·~, .. ~: l ~~ !1· 
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1\t'!.! YI'IPlt' · ;•I'Zl'll' lll fo~ Pl. midiin gon,lolitnk a koloslo1· 
kapu;ahoz \eze lu m;·u \ any](•pt·:-:liltiiz P l'. LPiki ~Zt' ll lCin k 
chi ll I;Hjuk lllC!!jclt• luli .lf tcltl lar diC'~lc iJ t's alak;ál, am int 
n akkori kihalt :::zigcll' ll mcgjclcnvc a \ ilúgo n szél::;zo r'l 
örmény-..ég -..zamára r Palladi um mcgépi l<"~é hrz kezd . 

1\élszúzados Pmh' kczcllcl lrl ki ~zt•mc ink eliitt l(•pl'mk 
a \ ira~okkal (•kP~i ll'll <' lii c::-amokha , lll<'h· a bc'l<t t:.; unmka 
ftun inak ft·,,.;:rúb ":inll'rl'h re:t•t. E:ry púr ·lt'pl's ·cl a kol o ·tor 
né!!yszog alaku ud\·ar:tra jutunk, mely bújos kcrllé van 
alnkilnt. .\ ki,zcpr n 1ni narctszerl'tle•r emelkedi k föl nén·y 

~ ~-
kifc;lcll ciprusfa. mclyckl'l l l fi · ban iillcllck, s a minl a 
hagyomány mondja, Lord Byron köllö e helyen az ürm t\ 1t y 
nyeh· lanu lmúnyozúsúhan cllöltölt ideje cmlékére adoma
~1yozo ll a kolostornak. A ci prusfákon ki\•i'd a kic. íny, dc 
1~en . kcd\·e::; kerlh<' n pompás f;ik é' f,!yönyöríi niivényzcl 
d1szltk: halalma magnoliák, illalozú olajfftk, hengaliai 
róz~úk és ulétzöld cécl rusfúk ékesilik ezl a kt>d vc<> helyet. 
.\ kerl nü\·érwzclének szép::;érrc neP1 C"\' költői lelkel 
ihlelelt mE:g. Igy l. Lajos bnJor király ~ - holostorról irl 
költeményében elragadtalásának kövclkczö vc r~szakban ad 
kifCJCZP::; l : 

Elbájol a rózsák virulása. 
Dúsan hajt az oleander-ág, 
Körös-körül a délszaki tenger -
S mind ez olyan édes enyhet ád ! 

1\ iilönf~ l e fc. lrnénvckkcl díszítcll lépcsözcl vczel fiil 
az. emelelen lcvü könyvtárlcrcm hcz. Az ion ~lilbt• n ké-
z~~ l.t szekrényekben :w.ooo kiHelel meghal adó kö n yv

gyu.Jlern(·ny \'an elrendezve, rnclyck közöll igen sok rilka, 
~:f:!l ~:> érlr~e-s kiad~á1~y rar.~ . A XIX. 'Zázad közcpén 
r_.,cn ; elenlékenv<·n bovttl l a konyvlár lll. ' apolcon csú ·zitr 
a lta l a ko lo~ lornak évcn kPnl adom ínyozo tt becses 1nunkákkal 

. _Hcndki\:ii l érl<!kcs muuka lovábbá a ll. . 'á ndor orosz 
~ar_ altal a.Jandéko.zoll Codex . ina ilicus, 111clybö l annak 
JdCJ~n korlatolt .;;zam u példány ké ·zi'r ll s c upán a vilúu 
leghrre:,ebh könn lárai közöll oszlalolt ~z(>[ '-' 

.. .\ ~itlon((•le '.~evrzc LP ·égek ktizii ll, rn clyekc l a nagyobbik 
ko~.y~·ta rle recn. fol lud mutalni, figyelmi'mkel ki'rlönöscn 
lckolr c~y ltl; escn ép~égben megntaradt egypioilli 111lllllia. 
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,\Iig \'an \'ahutH· I ~ ik Pill ,·,1wi llll.ll<·cc!nl,ut ily polnp:tsan 
ro nsen•illl nlltmia. l ' ngarelli. P!!\ ike a l<·![kh·iii<"JIJI, f!J!yplo
lotrusok nak a mn miitn lc·,·ij ,..zinc:.; giingylakaníbfJI r.~ a 
hi~roglifek hü l an nak koritl :J:;Oo évben úlla~ilja mc2. 
E~y másik n cvc•ze les~ége e lPremnek a Bnticilia rrtual~·l tar· 
tahnaí:ó papnu". mcl ~ C!!\' mozgalhaló f•<:. mrndkf.l. 
oldalíll1 iiv<.'glapokkal <.'lb'tloll kcorr lr,. ,·an l; i t·~zil\ r E~en 
a maga ncmí'b<'n legszebbnek mon<lltat<·, pap\ fil"' alap..:~mE' 
vörös és arany onHtmc1lik<íxal gazdagon ,·an (·1\c ... lrc. 
l"gyan ezen let:cmhen még k('l i11en ."'zép. t:ir!!\' . ran: az 
egyik X\' 1. Gergely pápának kara.ral m:tr~·an_,·hul ,kt...:;wll. 
tronu son i'dö alakját íthnizolja; 1111g a rna,,k '\Ilf Llen en.
pápának Lebrun úll al J 71iq·IJnn ké:'zitcll "'Z0hr~t l li.in· 
tel i fel. 

A nag\' kün n-lárlerem biil ~ levezeti) lépr..-iifokoJl 
julunk a kéziratok LPrrnébe. mJlrnek fahi é' butorzala 
rendki \•lil izl~sc::!cll \'annak cli.-zil\·c .. \ heJLntlrtl :!?;cm?cn 
~lll ~l cchitarnak Fahris lor<Hr úllal 1....,....,:3-han ké~zt letl 
mellt:t:obnt. ,\ lercm kozcpén etty i~en ,..z~ p kh ilt'lii ih·c;!
. zckrénY '"<lll cllw h ez\ c. mch·ben a le!!..:zcbh " lcqérlé · 
ke ·ebb ·kéziratok \·:{nnak köz,..z.emlére kilé\'C .\ 1\"lijtt:!mr'·ny 
l e~régibh l:i.r·g,•a ~'!!Y a \' lll. ~zúZ<l luól , ::-z;i~·m .lzó .. ~~;~ ~ 
\1 YÖril in ilialékkal pergamenirc i roll örntem· nltnle. E!!~ tk.c 
a ·legérdekese bb kézira toknak a XIII ~zúzadh~ l :z,ílln~t~:í c..: 
::\agy- ándor élclntjzál tartalmazó képekkel d r--z1 t ~tl ,·a~zo t~ . 

KO l önösen megragadja li gy elm ii n kel Eu::-c.hltl" .. krom~ 
k<"t.j a, mclynek cr<.'d eli görög ~zö,·egc el pu ~ztu l.' a n, ormén~ 
ford itá ban iirizlclPtl meg a r ilágirocla lo :n =--zamara . . . 

A nagy könyvtárterem mellctl fek\·ö ki:::~bb hclyt:Ot'!!
bcn Yan elhclycz r e lll. :\apolcon élelnagY,.agu :u·cKl' pc. 
melynek keretérc .. Don né par I'Empercur- . ~zt\'ak ' l' ~_d· 
lek annak igazoltbára , hogy azz;.~! a cs,u::za r t unld ~l.' kt a 
c.:o ng.tcgaliól. 1\ bejára l fillötl fii g-g .\.J.Y<\~0~,-~k Y o rmém 
crcdclii fcslö ált al kr::-zitell ~ a na1 o ln llbnl nh,trzó ll n· 
ger'löl körüh·ett ,·ilügi tó tornyál ábrázoló l.IJkl'rc. rnclyl'l 
alkotója a kolostorhan idözése alkal m.h .11 fe~ll'l t t'" cmlé-
kiil hagyolt a cnn gr<.'gallónak. . . 

1\ z crkcly:Lblak fö lött , mcly eh1tt pompa::- :!1:111 :-t l 
almafa ali , fiigg Lord B\Ton arcképe :!lll'ti~ ;elme, ben . 
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\ fal:lkon kiiriis-kiit iil Ita.!! y ii\rgcs ""zckt'I~Jtyt•k szol
g<ilna" .t kiiliinft"·lc muze.tli:-; lúrgynk llll'gürzésén•. ,\z 
cgrptomi. t•lruriai l-:' iirml·nv régisé_gckcn ki\ iH cll ina i, 
japan t·s n1ús túrali or,-zúgokbúl sz:'u·nwzó c·ur·io~ilúsok 

nm nak szép sotTt'JHihcn t•:-: ~zakszcrülcg elhelyez\ c. .\ z 
itl cl heh czctl túrgyak kiizi'tl ki'diinü:,en cmlil\·srC' méllö 
egy kic:-:in) keleti ag:'llhúl faragott. :\Iadonnút úhrilzol6 
re lief. meh nrk h;Uiapjam ümJéllY fcltral s t l.)!i év~zúm 
mn \'és\·~ Ezen ürnH;ny tnii\·észlöl származó nagybcc~ii 
ereklyét Orményo t•;:;z;'tg <'gykol'i fü\•á rosa .\ ni romjai közölt 
tal:'Ll lük . 

. \ kolostor udnmí.l ki.irülvcvü il<mUsúgos, nyitoll :'trld
dok alatt wzrl az ú t a lc•nplomhoz. l~z l a gol1 1ikus 
épiilclct :\ lcchitar Cllleltcttr• egy a \"!. század eliilli icliiböl 
zármazú l<'tllplom ron1jai fiill'. ,\ ten1plotn bPjúmtúníLI 

le\'Ü atriumban két siremlék ,·an cl h Pl) CZ\'c; az egyikben 
Zuchola Cnnstanlin. az utolsó kórhúzigazgató (a mcclli la· 
ri~lúk mt•gl<'lPpiilé:"e eliilli idühül} ny11g:-:zik. mig a 1n:'tsik 
fehér llt;ín ún~ ból k\•,-zil\'C H<tphael . úndor a \'elen cc 
llaphat:l-collegium .tlapitójának cinlékeL örzi 

\ t ·mplom m t,..:than nem ny uj l ' tlan ti kiilünü:; 
l;ll,·ányo,..ságol, dc· cg\·~zcriiséf,:!c, ti~zla~úga é:; néma 
c:-:ündJc úllal a c~odúla'ra mélló rclenC'ci St. :\!arco, 
·l.. (1-iO\'élllt~i c: Paolo. :\ladonna dt'lla :->alulc stb. meg
~ekmté;e_ l tlan rgen kellcme,..Pn hal. .\ templom sekrest y é
Jében onzletnck azon egybúzi fe lszcrc•lésck és ol lúrdiszck, 
mcl\'ck a congrC>~,!alió alapiló.tának ideJe óla a :\lincl cnh a ló 
u~z tele lé rc kr;:-ziltr- llck. 

.\ lcmplombr~l kijií\P az íu·k;'td0kon ;U a rcfck lo
ri umlm Jlll ll nk. Ez igPn szép nagy terem mclvhcn a 
"Zfi'Zcl l a~tjai köziisc·n (·lkcznek, s amclvrwl; fatá l · Xovcll i 
o ~a::;:-. fcslümii\(·sznck az utolsó vacso i·át ábrázoló képe 
dt:3ZJ[J. 

. .. \ kfJ!o,.tor kapu j;t küzc:lébcn ' a n a r·onJ.m·gatiú , il;ig
h t ~ .~-' nronHLtJa. Ezen a lllill-nt nemchen púi'j-'t t ritk iló 
lll tllll lézC'l t••m 1!·kci nagy ti ztell· lcl (•,.; hl'C'Hllé,.. l szcrczlck 
a nH:cllilúri.-títknak 

A c·onwcgalH) l':>ttpún ürnH~ n y crcdcW ilj akal \'C~z fúl 
kebele be, ktk krit: ríl azok nak, kik tanuimún yaik clrég2c::;c 

- 12!3 -

ttl(U1 az iisszps \ iz~gúikal :;iki•JTl'l ;'dlolt;'tl: 111C•g. ldli'ulll'tc: til 
doctori l'inwt adonHüJyoz .. \ d1H:lori (\'artal,cdJ ci111~ l r·-ak' 
alapos tanuhü; ulitn lc•ltpl c·lnyPmi s a fíiapúl r:s11p;in azo~ 
t•sclbcn ntltitzza a szerzct fialal la!!jaira. Ita liibl' (•\'l 

elüké•szi'tlct ulún ltajlandúkn:tk igf-rkC'znck \'alanwlYik ltíl
lérilü úlli'ts clfoJ.!Ialú~úra 

A koloston·piilclct tnitHkn oldalrúl ,.i,:tgo ... (·,.. rnii
mölc~üs k<•rt fol.(lalJa igen kc·d,·cs keretbe·. n1Llync·k (·-zak
keleti kiugt•úsa hú~lya::-zeri'tlcg Yan kiké·pcz\r, meh·cn 
i'tn ncpnapoko n az Ahdul-~ fcdjid ültal ajándékozott, fél_
h oldtlal diRz ilell zü~zlúl li'tzik ki annak jel!•iil, ho!!\' a 
szerzcl lagjai a Tiiriik Ili rodalom n lal l nt l c> i. 

.\ kcrlnt'l-~ pom p iL~ ~ondoútsa nem c·..:u pún gazda:"oígi 
érzékel (u·ul cl. hanrm ml•g inkúbh a llora :-zerclcléhez 
h aj ló izlésl. ,\ lt•g11ló hili icliiben c:;illagrlúl is ClllellcltC'k ~ 
hely re, mcl\'1'11 pompás lclc~cop Yan cllwlyezre. .\ kt
lúlús ezen cmclkt'tlettcbb ht>l\'l'i>l ntlóban clta!.!.tclú: a 
távolban az \lpok r(•szllcn ürök hó,·al horilolt nnnai: 
a közelben \ Plcntc. a1. nszó \'áro-= ;:;z ·un talan lctnplom
lornvával, :,ugiuzú kopul,'tintl. már·,·án) palolúh·al. ll'llll:k 

J>iazzclúj[n al é:-, t'l\nk rakpartjú\'<tl: itt .t termékeny Lidó. 
amott a munká.:; Murano c's ;t bájos :-;_ l felcna: dl"lkt>lct<•n 
ellenben a sötétkék hullámo. Adria haláraljú.k a horizontol. 

A kolo:,lor kí.l;ü;llitnál le\'ö tcremben ,·,mn.tk clhcl\·ez,·e 
a n Yo mda ujahh kiadvúnyai, mclyek közi.il kiilünösen 
~zc t~l Ncrszesz imújá :n nyelven, Yonja m;Hrií.ra. minl 
tipogra fiai ritkassúg a !igyclmi'tnket. .. . 

,\ könyvt;irhcl yi::éghen cl hel yezell VCIHIL\gkon Y" 1~cn 
é rtékes a ulo•Yra phok caész . orozatM rej ti magúba n. Több 
uralkodó, he7-ceg-, ;í.ll a l~fédi ú és tudós it'l<tk belé ncYi~kct. 
~öl gyakra n ·zcllcmc' mondávaikal ' agy költemenyet kel. 

:'lliclölt a tu do múnyok és müvészelck ezen a Yilag
örménysé~ büszkcségél kt•pezo hajlékának bt'tc~ul moml
t un \'Ol na, a hazai örmény:,ég hótlolallci.Jl'" iith ;; :Idét 
óhajtolta m lolmún;ol ni a congregatio jclcnl_l'gl ct~ck-ft),l!';~
j;í.na k. Fölkerestern lehat a kolostor kcrtjébrn ep ez Hlt)
hcn re ndcs ;;PlaJú.l ,·égzö föp a pot, ki :,zcrl'ldtcl]l'" me! q .. · 

séggel fogado ll :::; é lé nke n l'nlcklödót t .t ha,. ai önm'm ~~.: 
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irúnl. lfclyzcliinkriíl \':tlú lújékozo llsúgának igazolúsúm 
rúmulalolt arra, mi zerinl sajno:; a magyar-örmúnység kive
~zendöbcn Yan , különösen az ifjabb nemzedúk ma már 
nem ápolja a hagyományokal scm nyelvben ·em szok:'t-
okban. Fölhirla figyelmemet arra, hogy legfőbb ideje 

Yolna e téren lenni \'alarnil a közöny cllensu lyozá~úra. 
~lire ~ iellem kijelenteni. hogy nm ez idöszNinl az ör
mény égnek C"gy kis csoportja, mely mindcn löle Lelhelől 

megle z a hagyományok é faj i jelleg istápolása érdeke
ben. Legujabhan az .,Örmény Muzcum-Eg-ye iilet"-cl ala
pilottuk meg, mely leg zcbb emléke lesz hazafias szellcm
ben munkálkodó fajunknak. 1\ijelcnlúscmröl örömmelvell 
ludomá~ t r: igérelet tell arra néz\'e, hogy a múzcum 
megnvitá a alkaltnú\·al a congregalió sem fog kúsni ugy 
zellemi, minl anyagi lámogalú~úva l i'1gyiink párloláRitban 

köucmüködni. TáYozítsomkor úld;isúl és ~zrrclclleljcs iid
Yözlclél ki'ddle a láYolhan (·li) fajrokonainak. 

A legszebb hcnyornúsokkal lftYozlam e hel~· riil, ma
gammal \'i\·c azon embereknek cml('kél é· bccsülé él, kik 
fáradhatatlanul munkálkodnak a i\lindcnhaló dic öilésl'n, 
nemzcli'1k cmclé..::én é.; nemcsMsún. :\Ierl valóban azok, 
a kik I--ten Li ztelelérc é;; az emberi ég jólélc érclekében 
munkúlkoclnak, megúrdemlik elbmerésél és dicsérelél 
mindazoknak. kik a füleli érclekeken kivlil magasabb Cicl
célokal is tudnak bec ·iilni. Dr. Papp Gusztáv. 

,..... _ _..,.,..... _ _.. 

SZONGOTT KRISTÓF UTOLSÓ MÜVÉRÖL. 

· .zona:olt Kri,.lóf utolsó nag\' munkáját ,, A magyarok 
eredete é ü." laka" mcgkülclölle köz- é· tudományos élclünk 
löbb jcle..;ének. Ezek nt ind nagy elismeréssel és köszöneltel 
fogadták ez érdekes munkúl. A sok e lismerő nyilalkozal 
köziil köztünk ill néhányat. minl cipru::;lo nllJOl a nagy 
halolt irjám. 

Budapes!, 1907. évi január hó 6 -án. 

Igen tisztelt Tanár Úr ! 

.A ma arok eredete és §.sl~a" czimű igen érdekes mCtvének 
része~re t?rténl megkUidése által tanusított szives figyelméért 
fogadja őszmte köszöneteme!. Hazafias Udvözlettel : Hussulh. 
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Budapest, l 906. dec. hó 29. 

.A magyarak eredete és öslaka " czimü, - és Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatásügyi mmiszter urnak felajánlott rnunkáját 
ü Exccllenliája küszünettel vette, és magánl;önyvtárában cl fogja 

helyezni. A minisz.tcr meghagyásából: 
.Yúray .')tabu, 

miniszteri tanácsos, elnöki ti tkár. 

Budapest, 1906. deczember 30. 

Nagyságos Szerkesztő Úr ! 
Fogadja Nagyságod nagybecsü fit;yelméért. rnelylyel "A ma

gyarok eredete és ősiaka • czimű érdekes munkáját könyvtárarn 
részére megküldeni szives volt, őszinte köszöneteme!. 

Kiváló tisztelettel : !Jrmínyi. 

JJerzericzy Albert a m. tud. akadémia elnöke őszinte köszö

netet mond nagybecsli munkája szives megkiildéseért. 

* 
Mélyen tisztelt Tanár Úr! Most, hogy a nekem ajánlott 

munkát élvezettel áttanulmányoztarn, ragadom meg az alkalmat, 
hálás, mély köszönelem kifejezendő azon nagy megtiszteltetésért, 
hogy e kiváló becses szakmunkával megjutalmazni kegyes volt. 
Fogadja őszinte, mély tiszteletem kifejezését, melylyel vagyok 

Bpest, 1907. 1, 23 alázatos szolgája: D<i11icl László. 
• 

Igen tisztelt tanár Úr! Vetter.t .A magyarak eredete és öslaka" 
czimű munkáját. Kérem, fogadja szives figyelméért hálás köszöne
temeL Adja l sten, hogy az a hosszas és önzetlen munkálkodás, 
mclyet tisztelt tanár Úr pályáján, s _az i rodal_om _tercn kifejtett, 
houa meg gyiimülesél az örömben cs meg_elegcdcsh~n, ~~lyek 
kell, hogy kovessék a kötelesség hü teljcsttéscnek tudatat. Ktvanok 
holdog ujévct. Magamat barátságába ajánlva, vagyok alázatos 

szolgája. Dés, 1907 XII., 21. Bti~~tly UydnJ!J· 

Kolozsvát , 1906. decz. 9. Tisztelt Szerkeszlo Ur ! M..tr az 
Armeniából üsmerem, s llizetrül fiizettc nagy ürömnh!l es tanulsággal 
olvasgattam a magya r iistörténct örmény adalékairól sz~dó közléscit, 

s nyereségnek tartont irodalmunk~a nézve, h~gy az?~'at most hül~n 
tekintélyes kötetben is köacbo salotta. Luk.tcsy Knstóf lllU\'C cs 
az ön Chorenct 1\\ó.lese óta lustoncusalllk ts hgyeimesebbek az 


