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hiimyozhatik - mondogalla a szcrkeszlönck . - mcrl be 
akarom köllclni. ~cm egyszer mondolla c sorok írójának: 
- f:lne a nagy Lukitc s i. hogy gyönyörködjön az .. Arrnc
niá '' -ban. A mit ö nem csinálhalo lt meg. azt megteremtelte 
Ön. E~y izromban pedig, zabadságidcjének ellelle ulitn. 
jön haza Budapestrő l. Találkozik a sélatéren az .. Armenia .. 
szcrkesz tőjével. 

- ön·endelcs dolgot mondok, mcly felér a legnagyobb 
dicsérettel. Gajzágó alamonnal, ki Tur-Pásztora 
menl, egy Yasúli szakaszban ültem. Beszélgeltünk szamos
újvári dolgokról. Mi közben kérdem én az exczcllencziás úrtól 

- l\fi van a kezedben? 
-- Az ., Al'menia.- Ez édesíti meg a kávémaL Csak 

kár, hogy vékony é nem tart el a hónap végeig .. . 
l\lire Piacsintár: - Adhatna Yaslagabb füzetekel i , 

mcrl anyaga van bőven . de nem futja ki az elöfizelé
sekböl! ... 

Egyetlen vágya polgármesterünknek az vol l , hogy 
" Monográfiá" -mal készen lássa. Az idén márcziusban így 
szólolt alólirthoz: - Még csak azt várom, hogy a ,. á r o. 
l ö r t é n e t e leljcsen kikerülj ön a sajló alól és azután -
nyugalomba megyek. - Habát' a nagy munka már-mái' 
végéhez közeledik; de azért a polgármester ezen vágya 
nem teljesült. i\Iárcz. 24-én (Yasárnap) reggel a sélatéren 
még sétált ; aztán haza menl. Elköltölte reggelijét és fel 
akart menni az emeletre. A lépcsökön agyszélhűdés érle. 
Még egy-pár óráig beszéll , azután a haldoklók szenlségénck 
felvélele után délben felszállolt nemes lelke! 

i\Ieghagyla, hogy ne csináljanak fényes temetést, 
u koszorúkal pedig me ll ö zz ék. i\Iárcz. 26-án voll a 
temetése. Temetésén jelen vollak: a káptalan, tanári kar, 
~iszttársai, a növendékpapság az iskolák, a czéhek, a fegy
mtézel tiszti kara, Lüzollók, szóval az egész Yáros. Több 
épülelen gyászlobogó lengett, a boltok be vollak zárva -
mind ; a piaczon a gyászfátyollal bevont lámpák égtek ... 
A gyászmenet elindult, a lüzoltók állollak sorfalat. A kántor 
elkezdelle a méla-bus, meghaló ., Voghormcá incz Asz
duádz"-ot énekelni . Lakása nem voll mcssze a templomtól ; 
hamar oúa értünk. Teslét - még éltében kifejezcll hal(L-
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rozoll akamla szcrint a piaczi nagytemplom sírboltjának 
azon fül!;;,éjébe hclyc:-ték cl, hol egy ideig L ukitc,.;i nyugo
dott. .. l~1dtommal Jótékony czélra mil se hagyott (mcrl 
a kert, 1111 l a szegényeknek é:; a szitz frt, mit a hiLzi szegé· 
nyeknck hagyott - figyelembe ner11 jöhet); pedig tellell volna 
roppant vagyon;iból! (;yógyszcrlárát, jó;-;zágál (C abaujfalú) 
és nagy Yag-yonál c· aládja örökölte. 

Temetése napjún a váro:; rcndki\"lili 1-{\'Üié:-t tartott. 
E gyülés a többek közötl elhatározta azt, hogy a néhai 
arczképét a tanácskozó terem %i1nüra lefc::leti és a helybeli 
szegényh;iznitl 200 koronús alapilninyt L<•sz .. \ gvülé ·alatt 
elhunytnak érd emciröl clnöklö Abrahám Zac:har lari<icsnokon 
kivül igen szépen be %éll dr .• \1 o l n <i r .\n La l országgyülési 
képvisclönk, ki csu pún c,.;ak a%érl j ö ll Ic 13udapeströl, 
hogy j elen Ichessen a tcmclé~en . Gyülé::; után a kép,·iselel 
lagjai a halottasházho% rncntck, hol a niro · ne\·ében 
d1'. i\lolnát' Antal bucsúzotl el a zeretclt polgimnestertöl. 
kit hiYalaloskoclús közben ért utól a Yárallan hal ál~ 

5z. K. 

Szamosúj vár és az örmények.') 
c::v: 

~zolnok-Dobokamegyének történeti és néprajzi s~em
pon tból egyaránt nevezeles helye Szamos-Cjní.r 

szabad királyi város, melyet a hazai örmények metropoli· 
suknak tekintenek. 

Történeti ok iratok tanusilása zcrint mC:u· az .\rpád
házbeli királyok alall laklak örmények i\lagyarorszúgon. 
Telepeik közt az esztergomi \'Olt a legrégibb, 111elynek 
a talárjárás idejében elpuszlúlt kiYáll <igleYelé~ . 1\'. Béla 
1:2-1:3-ban megújílolla. Egyes községeknek régi .. Orményc '" 
elnevezése is aJTa mulat. hogy az ország különbözö 

1) Városunk kiv<'Lió or~ziggyüló;i képviselö jenek tanulmánya 
a néhaiHudolf trónörökös vccluökscgc alnllmegindult , A z os z l r á k
magyar uJo n ar·ch i a Íl'<'tsban és kcpbcn" czimü 1101:;!)' 

vállalata most mcgjclcnl legujabb füzolcbcn. 
s· 
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\·idékcin múr a k irúlysúg elsö szúzadaiban is vollak örmény 
l t' lepck . 

. \ z or::;zúgban j elenleg élö örmények. kik t1C'k >:zúma 
az újahb ::;tatisz likai adatok szNinl meghaladja a l :UlOO-eL. 
.\niból származn ak, az egykori Bagral ida örmény királyi 
húz zéb ·íLrosúból. .\ eld ukok állal fö ldúlt · nagy fö ld
rcngéslöl clp u z litolt fejedelmi YiLrosból a XL\·. szúzad 
legelej én minlegy :30 .000 örmény cl búj doso lt r· a krimi 
fél zigclcn lelepedcll meg, a hol még j elenleg i \'annak 
örmény telepek. i\lajd a Lalát' pusztílitsok elöl i\Told\'iLhan 
kereslek mcncdékcl, a hol hét váro l alapitollak s oly 
tekintélyes helyzetbc j utottak. hogy egy ízben közüliik 
vála zlollák az or zág vajdújúl i ·. Moldvából l (i.) -1--hcn 
Azbcj le ·tvérek é 1\ándra Márton vezelésével egy c a pal 
örmény l!:rd élybc költözött, hol Gyergyó· zcnl-ll l ikló on 
lclcpccl lck Ic nagyobb ·z:unmal. A háború · idök azonban 
legnagyobb részüket arra indították, hogy ismét visszalérj e
nek Moldvúba. C ak nehán y család maradt LoviLbb is 
~rdélyben . nc\·czelcsen Erzsébeln í.roson. a hol fából épílelt 
templomban Lattolták saj <U ~zerlarlúsuk zerinl az i Leni 
LiszleleleL 

.\ X\"1 L század közepén l\toldviLban kilőtt kegyetlen 
Yallá üldözések új haza kere é érc kényszerílellék az örmé
nyekeL Pü pöküknek, Zilifdár Oghlu lllina nak (Zilifdar 
Oglu perz úúl " kalonúnak a. f1a··) é vilúgi fö nökükn ek, 
Tüneinek (Oúnicl) vezetése alatt 1672-ben löbh ndnl három
ezer örmény család Erdélybe j ött ApafTy lllihúly fej celelem 
meghívá ára, a ki t erre az a szándék indított, hogy a löt'ök 
háborúk alatt leljes pangásnak indúlt ipart és kereskedést 
az örmény ek segítségével új életre keltse. Ki vállsúglevél ben 
bizto í tolla részükre az ipar és kere kedelem szabad 
I!Yakorlásút. 

A bcköltözöll chismatikus (eulychianu ) ör·mények, 
kik keleli tipu ukat maiillan mcgörizték, Erz ébclvC:u·o on, 
Be zlen·zén, Gycrgyó· . 'zenl-Mikló on, Görgény- zcnl-Tmrén
Felfaluban, Pelelén é:-> . ·zépvizen leleped tek meg és cngc
délyl nyerlek arra. hogy mindezckcn a helyeken sajál 
\·allási szertartá aik szerinl élhessenek. A katholikus egyhúz 
kebelébe V e r z e r es k u l Auxentius apo. loli helynök és 
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örménY katholikus püspök Yezéreile ökcl. Ez a lángl(•lkii 
férfiú, ·. ·zamos-Újvár megalapílója, a kinek cmlékezelél nc11t 
·ok<"Lra szabor fogja hinlelni a Yáros fölerén, ;\l ol d\'~Lban 
szülclcll · Hómálmn nyerte kiképezlclé:él. a honnan min l 
fö lszentel l pap l G -l--ben avval a szándékkal tért vissza 
örménY \'érei közé, hogy meg fogja öket nyerni a katho
likus c~yháznak. lll ina pi.i pök mindenl clkö\'Clell hitlérílöi 
fút'adozúsainak mrghiúsílúsúra s az örmények :->em voltak 
hajlandók régi valhisi zcrlarlúsaikal a .. Rómából hozollak
kal" fölcserélni. Békebontónak, vallá. ·hiLborílónak nevezlék 
cl Ven:crcskul l s egy alkalommal Be ztcrczén majdnem 
megkövezték. 1\él évi f;ü adhalallan buzgólkodá ál azon_ban 
ol y nagy siker koronázta. hogy _1 ~>8 G-ban maga .. .:'li m as 
püspök i· katholikussiL lelt s p_éldaJal ~:-;akha_ma r ko\:ct~~k 
az ö szcs öt·ménv c-sahülok. 1\l tna · halala ula11 llunant<.ll t 
Vártán lembergi Ormény ér,.;ck az új püspök kinc\'ez(•seig 
Verzcrc>'kul l [tllahinos helynökkés az erdélyi önn(•ny egyház 
adminisl ralor(L\·á Lelle. l;:lclénck mitsodik fölatlaláúl t i"tzlc 
ki V erzcrcskul at. örménységnek egy léle ílcndö úJ d ro ·
ban való cgycsíté ~ét. Eleinte Görgényl !"zemel lc kt erre a 
czélra s olt birtokol i szcrzell; utóbb azonban al~alm<~
sabbnak találla az egykori Gcl'la falu helyé~ a ~l arl llntzzt 
féle vc"Lmak lö\'éhen. l. Lipóttól engedélyt_ ts nyert. hOi!Y 
ezen a helyen mcg\·cs:;c alapj[ll 'zamo:;-l.j \·ár riu_'osána_k . 
ö építlelcll magán:Lk elöször háml. a t~1cl ~:_c l . halala utan 
tcmplommú alnkílollak ál. s össze hí\·e tl folh~\· La az_ oda
lelcdedé re . • \ z 1 í (Hl-ik évben megkezdlék a nu·os éptlésél. 
!\lég ugyanazon ~\·ben Vcrz~rc_skul kezclcményczésr_t:? ~~~~~
alak(tl l Szamo -Ujvitrl a l11n;tr-czéh. mcly a I_J_cko_llozo l l 
örménységnek akkori fö foglalkozá ál a _mag~t kotcle~ébet.l 

•t l lc 1 r t"t)ót l·t\r·i.ll··í.alevclc alapJ<LI1 ·) .) _()()() follnlétl cgvest e . . ~ ' < , ,... - • • • • • 

j ~t loll az örmények birlokába a __ ~zamo ÚJ~:·~~ t ktncs~an 
uradalomnak a vártól délre ellcrulo ama tc:szc,. mcl)en 
Vcrzcreskul <IZ új örmény Yárosl megalapílolt<~ - ~la ·fé l_ ér~ 
lít.ed múlva már ll l házas lelkel és 1 :30 férlt_ lako l ~rl<:k 
ö ·sze az új váro ban. .i\laj dnem n tlamcnnyten a l11nar 

meslerségcl üzték. 

\r . · k 1 1- 1 ·)-ben Bécsbe mcnt, hogy rendezze etzCieS U l - . k. k .. ·-r 
örmény híveinek kere kcdelmi s egyéb ügyett ' ·tc::;z ·ozo JC 



- 13-t -

ércimeiknek 01'\'0slitsál. Oll érle utól a haliLl halran éves 
kor;\ban. Nemc ak hi\'Ci ·zcrcllék, de nagy kegyben álloll 
Hómitban é a béc ·i udvarnál is. l. Lipól 11ej c, Elconora 
királyné. sajálkczülcg hin1Zcll misemondó ruháYal ajándé
kozta meg. a mclycl ma is nagy kegyelellel öríznek a 
szamo új\'ári örmény katholikus fölcmplomban. Van ennek 
az örmény templomnak egy másik féltcll kinc ·c is. Ez 
1\:ri zlus kcrcszlröl való lc\'élelél ábrázoló kép, mclycl Ru
bens festményének lal'!anak. Ezt a képcl I. Fercncz nján
dékozta a templomnak ollárképül, eli meré ül azokért a 
nagy anyagi áldozatokért. mcl yckkcl az örménység hozzá
járült a francz ia húborúk terheinek viscléséhez . 

.\ XVlll. zúzaci folyamán hazánk keleli ré zeiben az 
örmények vollak a kereskedelmi forgalomnak lcg'kiválóbb 
lényczöi. Magukkal hoz l<ik 1\clctröl a korclodn é· zatty~Ln 

kikészítésc mócljúnak gondosan örzött titkát s Apafl'y Mi
hály kin'tlt úglcvclénck oltalma alatt csakhamar élénk ke
reskedé t üzlck ezekkel a czikkckkel, melyck a kü l földi 
piaczokm is útat találtak. Még nagyobb fej lödésnek inclúll 
szarvasmarhákkal való kere kcdésük. A X\' llL szc'tzad kö
zepc táján csak az újonnan alapítoll örmrny \'(Lro ban, 

zaJIIOs-l'"jni.rt harminczh<tl .. önállóan vállalkozó polgár'· 
üztc a kereskedé ·nek ezt az úgát ncgy,·cnhárom scgéddel. 
Az orszúg különbözö viclékcin nagy puszlitkal béreltek, 
melyekrc ki.i lönö en Törökorsztíg-ból hajtolták az Au ·ztritiba 
l'zállilandó úllalokat. J\l cgjclcntck egyébként a szarva mar
húkkal Aug burgban. Ki.irnbcrgbcn, öt egy ideig Buccarin 
út a Yelcnczci l;utomitnyokban is. Egykori följegyzések 
lanú:;úga szerint az erdélyi örmények a .X\' llf. század 
folyamán é\'Cilként átlag -Hl. OOO darab szarvasmarhál 
szilllítotlak a ki.ilföldi piaczokra s kereskedésöknek csak 
ez az egy ága minlegy ötöd fél millió forintot - az 
akkori idöben óri<isi összeget -- hozolt be az orsútgba. 
Ez az iizletitg az ország legvagyonosabbjainak sorúba 
emelt egye~ ör111én y kereskcel ö c ·aládokal, a Karálsonyi· 
akat. GoroYé~al. lXtnielekct. stb.. kik a déli Yiclékekcn a 
török uralom alól Yisszakcrült, p<u·lagon hcvcrö fölcl lcrü
lctek egy ré zél mmhatcn y észtési czélokra kibérellék, majd 
fölölte olc::;O áron tula,jclonok lll i ~ rll cgszerezlék. A nagy 
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kiviteli kereskedéssci kapc olatban a bekültözött örmények 
közvclítellék a bchozatall is. föleg Bo1·o zlóból, Varsóból, 
L ipcséböl s má · ki.ilföldi piaczokról. Az erdélyi föurak, 
elkezdve a gubcrnú.loron é a pi.i pökön, az örmény ke
reskedökkcl vá ároitatlak be külföl tlön egyes czikkekel, s 
egyéb pénzbeli ügyciknek a rendezésérc is az ö közben
járásukat hasz nált~tk föl . 

A külföldön járó örmény kere ketlöket ki.ilönö oltal
mában részesítelle a bécsi kormány. lí() -ban példáúl az 
akkori konstantinápolyi csáslitri követ a szullántól fermán~ 
eszközölt ki, melynck értelmében Viu·tán János erdély1 
örmény kcrcskcclö, miután Kon lanlináp~l yban ,-~árolt 
portékái után már megfizette a rcn?cs Yamot, .. szar~zo1~ 
és vizen CO'yaránt bántatlanú l útazhat1k haza s tole barm1 
néven ncY~zendö vám kör etclése a szulláni rendelet elle
nérc történnék. Nagyobb akadályokat gördíletlek kereske
delmi tc,·ékeny éaük útjába benn az országban egyes 
hatósáai intézkedések s a má ncmzeliségü czéhek lenné
s~etsz~·ü ver cnvzé c. érelineik orvoslásáért több ízben 
voltak kénytelenek a kormány zékhez, öl magához az 
orszcí.ggyüléshez i folyamodni. .\ kormányszék és ·~~ o~·
szácmyülés orvosoltcik is minden egyes csctbc~1 az _onnc
nye0k0 jogo pana~zail. Pana z~s f~_lterjcszléS~IkCt _ugy a 
kormúnyszékhcz, minl az orszaggyuléshe_z mJnd_cn~o r __ \ 
ha zitba n lcvö örm é n y co mmuiula s-. 1_nt~ztc. A 
bevándorolt örményeknek ezen a néYen hos::;zu Jd ~_1g s_zé
leskörü autonomiújú közös szcrrczelük voll. .\ z .. ormc~~y 
compania" képvi clctc mindcn ~,~n~u.td i k. éYhcn .?~s~egg~ul.~ 
a négy örmény telep ( zamo -Cj\'ar_. ~lzsébclv.tiO~ . . G):• 
gyó- zcn t-illikl ó ·. Csík-. 'zépviz) eg_y1_k~b~n ~ ott .. cl n~lézle 
az önnérwsérr közö- c~yhúzi és nlagt ugyc1l. Folo~zt~_lla 
az évi adÓt, gondoskocloll a püspök dotaliój<'Lról, . a ku~dol~~ 
séack költ::;égciröl. és a szükséghez képe t az egesz et d_él~ 1 

ör~1énységr~ kötelezö erejü zab<ilyza.tokal dolgozolt kt. 

Az örménység azon han az l . az . aul~nom~ó.l. -~Hc_l_Y,~l 
\ . 11' r é. I Ll' po' t kiv;UlsúO']CYCICI bizlo ilollak sz.un.ll.l. 

r p,L ) ::; · 1:' • • ' l k'T 
nc111 jO'yekczett arra fölhaszn~tlni, hogy ncmzcti~C)ZI cg u ot~ 
:;zcn ·;zkcdjék. Ellcnkczölci!, rajta Yoll. hogy lel.]c:scn egygye 
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lrgyen a 111agyar 11crnzctlcl. nyelvben, érzlHethcn, joghan 
(• · :>zabad ·ú~han i:;. 

.\ kél ~rdélyi örmény \·[u·o ·, 'zarnos-Újvár é::; l•:rz::;é
bcl\·úr·o ·, l 191-ben egyl"rllcs kérTénynyel júrüll az ország
gyüléshcz, minl a fölterjeszté ·ben moncljúk, a .. Tekin
tete ~ Xeme · Jlazit" -hoz - a \'égell, hogy a magyar 
nemzelhez kapcsollas::;anak. a polgári ·zabad ·úggal meg
ajándékozlas ·anak s az or;::;zággyülé TC mcghÍ\·á::;l kapjanak. 
!\érésük lúmogalá::;úm fölsoroljük egy részél az orszitgban 
való meglelepedé:;ük rö\·id ideje al<lll a trón és a haza 
érdekében önként hozoll áldozalaiknak. Nevezetesen, hogy 
1 '0:3-barl hadügyi czélokra ötezer forintot, l 1:31-hcn ga
bon;í.l adlak, l l-l~-bcr 1 lovas és gyalog kalonasúgol [tll í
lollak ki, 11-IH-ban hadic-zélokra kélczcrölszúz, 17:i:3-ban 
három czcrnyolcz. l l() l -ben ~ l ária Terézia ktriUynénak négy
ezer arnnyal aj[tnloltak föl. stb. i\féll[ul sorol hn.ll[tk ezek 
mcllé azl a hazalia ' úldozalol is, a mclylycl 116!J-bcn 
egy magyar nyclnn(h·clö lár a úgnak létesítését kezclcmé
nyczlék. fölajánln"tn annak alapjára akkori iciökben lekin
télres ös zeget, :3HO forintot. melynck öl sz;'tzaléko ka
maljitl azonnal. a kö,·etkezö é\·ben pedig az egész összegel 
be is lizcllék a kin<"slitrha. 

.\ kél örm ény ,·áro.- kéré:-;ének lcljcsíté::;él mctegen 
ajánlotta a Hcndcknck az or::;úggyiilé ·hez intézcll királyi 
Iciral s _az 1191. é\"i LXI. lörvényczikk fö l is ruház ta 
:-:izamos-l 'j vúrl és Erz ébclvúro ·L a magyar szabad kir~Liyi 
váro::;ok jcllcgé,·cl. A katonatartás és clöf"ogalok kiszolgál
lalása ügyéhcr1 l"ölmerCrll nehézségek azonban clh(rzl~t k az 
idézcll lörv0ny ,·égTclwjlúsúl li-.;:3~J-ig, a mikor az örmér1yck 
kél \'itrosa éh•czclébc lépcll a szabad ki nU y i vúroso.kal 
mcgi llclö j ogoknak ::; kö,·ctci. ulóhb képvisclöi itilal meg-
jelent az orszúggyü léscker 1. ' 

:·zamos-l.'jviu· az or--zágnak majdnem egész éj ::;zak
kclcli r(~sz(ol fclölclö görög katkoliku ::; pl"r ·pökségnck a 
::;zék helye. 

'zabályo::; tiszta ütc·zúi. c ino · húzsomi, szép sélalcrc, 
fiú-. és leány-árvabúzai é· · egyéb köz- és j óléko r1y inlé
Z(' lci c·z orszúgTész lrgrcndczcllcbh kis v,'trosainak a soritba 
emelik. 1\özl'piile lci közi"rl a nagy örmény katholikus szé-

l 
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kc~cgyhúzon ki,·i"rl lllt'g"l'llllilé::'l érdcrncl , rnin t IJ<'c-:-e. (•pí
Lé~zc li l'tlMk r ~ , az ligy nc\'Czcll f-;alalltOIJ-lcnlplorn , 
rneh·et it rn cgt clepcdésnck clsö évlizedcibctl crucilek a 
\"i·tros alapítói; tonihbá az or,-zúgo · fcgyinlézcl. n tel y egy 
évszúzaddal czcliHl keletkezcll az erdélyi fcjcdclcrnség
kor::;zakúhan ::;okat cmlegctell _\l artinuzzi-\'úrka~télynak a 
helyén , részben a ka t élyfa lak é::; hástyúk fclhasznitlú:-ú\'al. 
.\ \'ttrosnak legt"rjahh monumcnlúli~ j ellegi"r épülelei: az 
;"tllarni fögymnasiumnak görög ·tylbcn épü l t palotúja é::; a 
nagy kiterjedé ·ü honvédhusziu·::;ági laklanya. 

. 'zamos-l 'jvitr szabad kiriti y i niros czímere kétfejí"r 
sas, a kél fej közül kicrn elkedö kere. zllel. l ~ r nlékjc l c ez a 
czimcr az örmények keleli ö hazüj;"tnak. 1\clcli szövcleken 
és érrnckt·n n1iu· a h;tlodik é::; hetedik szúzadbtul lalúlko
zunk a kél fcji"r sas:-;al. .\ kelrt-római birodalomhan hasz
náltük clii"zür c·zimcrcikcn a Byzanrz trónjúra juloll 
örmér1v <"súszúrok , :1111wk jeiéül. hog y K clt'l t;s 1\yugat 
fölött ~rralkodnak. 1\rimbc onnan Olúhorszitgba is llla
crukkal hozták az ,\ni Yáro ából kinindo rol t örmények 
~ . 
ezt a nemzeti cz ímcrt. Oláhorszúghan. ,\nl~e · Yúrosúbnn 
építcll templomukon s c Yáro nak a hukare::;li lc\·é_l~_úrban 
örzöll kél régi pecsétj én ma is láthaló a kélfeJU sas. 
mclybc a kereszlény ég föiYélcle utún illeszlellék be a 
hajdani örmény lll'ltlkodók a kere zlct. 

Néprajzi zcrnponlból különös figyelmct érdemelnrk 
azok a szabúlvzalok. mclvekcl a X\' 111. szúzad folyantúll 
az örmény co;npanicl kép~·i:-;c l öi it gyülés~i~cn hoztak ~-a 
rnclyckn ck nér11 clyikc na~yon érdeke~ vilag-ol \'cl_ az or~ 
rnényck régebbi szokúsaim és erköltserre rs. A szahalyzalok 
legt öbbje a vasiu·napok és ünnepek mcglarlú ·úról gon~los
kodik és szigorli intézkedésekkel igyck:::zik \"(•gel Yclnl az 
egyre jobban tct·jcdö fénvüzé·nck. A lcg"r~gihh sz<th:~lyzatok 
egyike példáúl clrcnclcl i, hogy a haló <~g ~- ·~ Yala_~ztol l 
képviselel \'a ·árnapokon és ünnepeken Lc~lt~lcltlcg ko~~l e:> 
a templomba menni s a templom pad.F~than rész~rkn~ 
föntartott helyekel enki más nem foglalhalJa cl. To,·;~hb:t 
hogy vasúmap és ünnepnapon a bol~okat he k_c ll zarnr_ 
l rayanc napokon meglill mindcn znJO · n lll n kal, c ·tr 
h: r:ang::;zó uli"tn a korcsmákban való idözé,;L rs hormérést. 
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.\ :\\'Lll. ~útzad lcgcl:..;ö P\'Cibül \'al ó má ·ik statu tu m a 
lakodalmi zoká 'Okul zabái)'Ozza. J övőre úgymond ne 
legyen a lakodalmakan több nyolcz ke zkenönél, a melyek
böl hármat a ná. znag-ynak. egyel a völegénynek ~ négyel 
a \'Ölegény apjának vagy l e [\·érének adjanak; ne legyen 
több tizennyolcz pám <iJ, a kik közii l halot a násznagy, 
halot a Yölcgény s hatol a menya zon y hh·hat meg; 
továbbá a ncí zlakomákon ezentúl ne ha ználjanak kupál, 
hanem poharakat. Ké öbbi . zabályzalok meglillják a lako
dalmi ünnepélyek alkalmüval drága öltözelek vi elé ét. 
Aranylánczot. fehér gyöngyöt. drága mclll iil. boglitrt, zóval 
emmiféle drága ék zcrt, annál kcvé bbé <í.lhajat ne mcrj cn 

viselni c nö, c férfi LL Tilo arany zövctü ruh át hordani 
úgy a \'á ro ban. minl a váro on ki \'CII : tilo az arany 
fonallal, újlá al ki,·arrl mcnlc. c: ipké :zoknyaöv vagy 
kötény ,.i elésc : aranyo é cz i.i stö · czipök és clycmhari -
nyák \'i clésc mindcnkinck meg van tiltva; a \'Öicgény 
incre e legyen selyemmel. vagy arany-, cz i.i l -szállal ki
,·ar-r,·a. a mil a mcnya szony ajúnclékozotl völcgényénck, 
hogy abban lépjen az oltár elé; a nöi hor.omitnyl scm 
·zabacl föl tenni az a zlalra, hogy az i dc~cnck lú side 

Xem kcvé bbé érdekes é jcll cmzö az erdélyi örmén yek 
egyházi és ' 'ilági képYi eletének zamos-lTj viut , l i n -ben 
<Ll ko lott slaluluma. a mclybcn egyhangú határozatlal ki
mondlák egyebek közöll. hogv a ki ,.a árnnpokon és 
ünnepeken templomba nem megy, fi zes ·cn az egyhitznak 
két fo nl Yia ·zgyerlyitl, a biráknak három nwgyar forin tot ; 
hogy a ki bo zorkún yságol va~y egyé h bi'r biljoss<'tgol i'rz. 
,·agy má nak erre lanác ol ad, bünlclé. iil fi ze:-se r1 az egy
hitznak hu zonnégy magyar forintot, rnelynek egy hannaela 
a liszl\·i elö ·égé : hogy c ak annak a l e~tn ynak j egygyüri.rjc 
úlda ék meg. a ki bclöllöllc a tizenkelledik 6\'el : a mcly 
pap ped ig fialalabb leány j cgygyl'll·i'rj ét itielanit meg, vagy 
pedil! ol y leúnyl c kelne meg, a ki még ncrn lépcll a 
tizenharmadik évbe, az cgv évig rüggc zles:ék föl ; hogy 
hcirom év múh·a nem lc:z szabad ék zerl és drágagyöri 
gyü l vi ·elni , s a ki mégi · vi ·eine, attól vegyék cl a Lcm
plorll j avúm ; hogy a kinek lcgal(tbb ölszúz magyar arany 
vagyana nincs, ne viseljen vékony po ·t: tó rul! ~tl. fele ·égc 

pedig d ama z t é sci y em köntö. l vagy sz ok n y ál é: ezi.isl ö\·et, 
s n. ki mégis készitlelne il y ru hál, fizessen bi.inlelésii l az egy
háznak tizenkél magyar forinlol , a biráknak pedig egy aranyaL 

Az új és változolt életkörülmények közepelle lassan
ként clmosódoll lrgnagyobb ré ze ezeknek a ~zoká!"oknak 
s állalában minclazoknak az in lézmenyeknek. mclrekel az 
örmények kelclröl hozlak magukkal. l~lelmódjuk n~osl már 
jóformán lelje cn megegyezik magyar polgárlársaikéYal. 

Annál sziYósabban ragaszkodik az erdély i örménység 
a vallit i élcl kLil ö forrnáihoz, a keleli öshazából magáYal 
hozolt egyház i szertarlú okhoz. Az örményekel jellemzö 
mély vallásos érzü lelen kid'rl mcgmag~·ar<izza ezt az a 
körülmény. hogy a rn ióla Örményor zág elvesztelle a :\1. 
százaciban állami függellenségénrk utolsó rnaradYányai l i ~, 
az egyház voll a nemzel szellemi életének menedéke, az 
a kötelék, mely az cgé z Yili'tgon ~zerleszórl örmény~égcl 
ö szclarlotla. A leg-régibb keresztény egybúzi liturgiák 
ecryike az örmény. ~ [ár a l\' . ~zúztul elején nyerte mai 
alakjáL zenl- \ 'az.ul és. zent-.\ lhanáz li turgiáinak minlájára 
alakült az örmény irodalom aranvkorában. Fönséges eszmék 

a nyel\'nek Ida ·szikus ~zépségc jellemzik az c lilu rgiáho~ 
ltutozó örmény egyhúz i énekekeL .\ z úgy ne,·czcll kelcll 
·zenl-mi c, nJclycl súlora i.in nepck<>n zaklak az örmény 
tcmplon1okhan tartan i. sokat megőrzölt az clsö kerc·ztény 
szúzadok i ·ten lisz telelének zerla rt úvaiból. \'édszen ljének 
s <lZ örmény nemzel hi l térilöjénck . \' ilúflOSiló-. zenl-Gcr
(rclynck cmlékezelél nagY ünucpélyev ·éggel i.ili meg az 
Örr;tény egyhúz a hú:Y6t szomhaljúl köYclö tizcnegycdi_k 
szombalon. ,\ négy erdélyi örmény hitköz égben ma Js 
az örmény az i slcnli~zlclel nyciYe. 1lr. )Yiotnár J{ntal. 

Egy e lfelejtett birodalom története. 

\~\ ll. 
J.R c h c lit k vacry k h e Ut k elöször ll ú d cs z-ben 
'~min l a Fúrúót' Yc rsenylúrsai mind húborúhau. 

mind pedig békében a U . dinit ztiú tól ,a ~ll-ig . -~l i~l ön 
..-\bmh~un tör t: ·fönök, a . zcntirús szcrénl. Egy1ptom foldJére 


