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~zámára. Szállá,.án clsd, k-i a kátholikoszt üdvözölte, a kormányzó: 
Sen ásicz..: ,·olt. C:St\'c ki volt \'ilágitva a \'áros. 

Miniszteri jubileum. Az orosz közoktatástigyi miniszter, az 
örmény s?.Lil..:tésíí re l i á n o ff, valósz•nlíleg a déloroszországi vasúti 
szcrcncsétlenség hatása alatt álló czári család iránti tekintetből, 
egész csöndbe.; iiltc meg deczember hó s-én államszolgálati jubi-
bileumát. A jubilans grófi czimcl kapott. 

Az orosz csapatmozgalmak. Az angol kormány főorganuma: 
a ~St a n d a r d" az ujabb orosz csapatmozgalmak jelentőségéről el
mélked,•én, azt irja, hogy a katonai jelek arra mutatnak, miszerint 
Oroswrszág vagy biztos Törökország -;cmlcgcsségéröl egy monar
chiánkkal való háború .. esetére, vagy pedig a czár megváltoztatta 
katonai politikáját és ü rmény o r szágot n e m t ek inti többé 
a l e g köz c l c b b i és l c g k ö nn y c b b ú t n ak K o n s t a n t i
n á p o l y fc l é. 

A szultan tilalma. A szultán eltiltó •·cndeletc következtében 
a török birodalomban megjelenő mindazon lapok, röpiratok, idő
szaki folyóiratok, mclrck a sajtóiróda és a közol;tatásügyi ministc
rium felhatalmazása, n e 111 cs ás z á r i i r á d é a l a p j á n adatnak 
ki, - jö,·őre mcgszünnck. Ezen intézkedés folytán mintegy husz
rendbeli különbözö folyóirat szünik meg ; köz t ü k k ö r ü l b c l ö l 
t i z e n ö t ö r m é n y n y e l v ü. 

Téves irányú mozga.lom. Ha alapos a P o l i t i sc h c r C o r r es
po n d e n z starobuli értesülése, a keleti örményt:k egy részénél ismét 
némi hajlandóság kezd mutatkozni az örmény nemcgyesült egyház
nak az a n g l ik á n egyházzal való egyesülésére A kezdeményezés 
erre nézve az örmények egyik volt patriarkhájától indult ki annak 
idejében, a ki (elég hclytcnüll) csekélynek ítélte a kél egyházat 
elválasztó különbségct, s c fölötti elmélkedésében lassanként fölme
lcgedett az angol állam-egyházzal való fuzio eszméje irá nt. Terve 
ügyében érintkezésbe lépett a c a n t c r b u r i anglikán érsekkel is, 
ki azonban utalt a nehézségekre 1 valószinűleg poli tikai szempontból 
kiindulva), mclyek az egyesülésnek útjában állottak. Az ormény 
patriarkha közbejött halála után a megpendített tév-eszme már csak
nem egészen feledésbe merült Most különösen az angolok poli
tikai támogatásában reménykedő örmény fiatalság kezd ama tcrv
nek újra propagandát csinálni, - ha csakugyan e sajnos hir ko
moly alappal bir,*) ···· mindazáltal az örmény egyház szcrcncséjére, 
a mozgalom eddigelé kevés fi gye lm ct keltett. H a elfogu
latlanul vennék a dolgot keleti testvéreink, beláthatnák: hogy ősi 
nemzeti egyházuk lényeges hitelvci a katholikus vallás tanaihoz 
állanak legközelebb ! · 

• Új:lbban érkezett lud6>it.ások határozo\l:an megczifolj:ík azt, mintha u említelt 
mozgalom az örménység kürében legkevésbbé i~ t<:rt foglalt volnn ! Szerk ! 

Felelősszerkesztő és kiadó tulajdonos : SZONGOTT KRISTÓF. 
l:iaamoslijvár, Todorán J!;. .Aurora .. "ffiyvuyomtia. 

Szamosújvár első választott tisztik.ara. 
lrta: D r. MoLNÁR A NTAL. 

~{elet harc.·zi \'Íharainak egyik pusztító hullám.tlf:j ~erése által a tizenhetedik század utolsó felé
ben Erdéh· bér<.:zei közé sodort örmén)·séa . b 

két föcsoportj a jó távol egymástól, az ország egyik fontos 
északkeleti várerődjének tövében s az utolsó erdélyi feje
delmi család öszi fészke körül telepedett ugyan meg, de 
az összetartozás, a közösség érzete fennmaradt náluk azu
tán is hogy külön öná lló községi életnek vetették meg első 
alapjait. "Ürmény Compánia« volt az elnevezése a köte
léknek, mely összefúzte a szét,·ált két csoportot s az "Ör
mény Compánia föbirája « képviselte azt a közös köteléket. 
Még I 7 30 körül is találunk említést erról a tis7.tségről, 
sőt két évvel utóbb az örménység tekintél~·csebb képviselői 
gyülést tartván, egyezményt kiitöttek, Jllel~· szerint közös 
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kiadásaiknak, az ajándékozásoknak s más egyebeknek ter
hét három-ötöd részben a szamosújváriak, két-ötöd részben 
pedig az erzsébetvárosiak fogják viselni .. 

»Szamosújváriak .. és »erzsébet\·áros1ak« rendes köz
séui oruanismusnak voltak már alávetve ezen egyezmény 
m~ukötésekor. l\ l integy másfél évtizeddel előbb szervezték 
elsŐ ízben községi hatóságaikat s bizták külön-külön \'á· 
lasztott tiszt\·iseiŐkre birói s közigazgatási ügyeiknek inté
zését. Szamosújvár közönsége - • die ganze Gemeinde 
deren zu Szamosuijvár befindlichen Armenierc - 1713 
\'éuén az erdélyi fóhadparancsnokhoz, Steioviile birodalmi 
urÓfhoz és lovassá~i tábornokhoz intézett felteijesztésében 
o ~ k , . l elöadván, hogy az örmény nemzetne · szamos tagJa te e-
pedett le Szamosújvárt, miután ily közösség rendes igaz
sáuszoluáltatási szervezet nélkül nem állhat fenn, kéri, 

o b . l , l d" houy me(Yfe lelő tön ·énykezés1 felhata mazassa a Ja meg a 
~ b l 

főhadparancsnok Szamosújvárnak az engedélyt arra, 1ogy 
az igazságszolgáltatást saját kebelébe~ g7akor~lhassa1. 1

) 

17 14 febr. ro-éről keltez'-tt le1rataban 1elhata mazza 
Steioviile a róf a szamosújvári birót és esküdtjeit ítéletek 
hozására , Ógy a mint azt helyes nek fogják találni. S a vá
ros legrégibb hatósági j~gyzökönyve -:- az :o Örmény Pro
tocollum I 714-től 17 29-1g• - fenn lS tartotta még azon 
évből az emlékezetét egy birói ténykedésnek, a Jakab biró 
által két verekedő fölött 1714 május g-én hozott szigorú 
ítéletnek. 

Kiegészítette Steioviile gróf említettük felhatalmazását 
Szászsebesről. 17 I 5 febr. I 4-éről keltezett másik leiratában, 2) 

1) •> Gnadig hochgcbicttcndcr Herr Herr General der Cavaileric 
- így hangzik a felterjesztés. - Es ist dcroselben nicht unbc
kannt, dass cin nahrnilafter Anzahl der Armcnicrn, worunter die 
alteren diescr ~ation gczchlct, zu Szamosujvár sich niedergclasscn ; 
\Venn nun soleher Gernemde ohne ordcntlichcr Gcrcchtigkcits Ver
fassung, zubcstehcn, so soleher als ohnmöglich fahlen wird! Ge
langt daher an Euer Exzcllcnz unsscr demüthigc fussfahlendes 
Bitten, dieseibe geruhcn durch cin ordentliches gerichts- lnstrumcnt 
die gnadige Erlaubniss zu crtreibc1~, \Vomit \Nier intra g rcmium 
nostrum dic hcilsambc l usliz zu administriren berechliget werden 
mögcn. « 

') Ime a leirat szövcgc : '' Posteaquam Anncnorum Catholico
rum penes Arcern Szamos Wij Wariensem Colonia possessionata 
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mely hivatkozással a szamosújvári erőd melletti katholikus 
örm ény telepnek kérésére, feljogosítja a szamosújvári kö
zönséget arra, hogy a saját kebeléból birót válasszon meg
adandó levén a választott birónak az illó tisztelet, megbe
esültetés és tekintély addig is, míg a közönség részére ki
adandó császári királyi kiváltságle\·él ezt az ügyet is sza
bályozni fogja. 

Még e leirat kelte e lőtt, 17 14 deczember 14-én nagy 
szervező népgyűlést tartott Szamosújvár közönsége. Sza
bályrendelettel, melynek az akkori társadalmi viszonyokat 
is érdekesen megvilágító intézkedéseit ismertetni más al
kalomra tartjuk fenn magunknak, rendezte e népgyűlés a 
város beiigazgatásának egyes ágazatait, különösen pedig a 
törvénykezés és közrendészet gyakorlását és megalkotta az 
e lső rendes tisztviselői kart egy birónak s tizenkét »Öreg«
nek, más szóval tanácsbelinek személyében. " Megegyez
tünk, olvassuk az Ürmény Protocollum első lapján, mi 
szamosújvári örmények és más nemzetbeliek, hogy saját 
akaratunkkal és beleegyezésünkkel válasszuk meg biránkat 
és városun~ fejét. Felkértünk és megválasztottunk tizenkét 
öreget és Agopsa Kristóf birót s magunk fölé helyeztük 
őket, hogy a mi rendelet kijő a tanácsból, annak engedel
meskedjünk és alá vessük magunkat; és a ki ezt nem cse
lekedné és ellenszegülne, legyen hatalmuk itéletet mondani 
folötte vétségének nagyságához képest. c 

Szamosújvár első tisztviselö vála'iztása százhetvennégy 
évvel ezelőtt a következő eredménynyel ment végbe : 

competenter ac demisse me requJs1verit demonstrando, quod inter 
primas rerum gerendarum regulas deficiente quidem legitimo Magis
tralu constitutio unius inter ipsos Judicis, qui lites et dissensiones 
eorum impostcrum oriundas, ne Natio hac in primordio sua cultio
nis confunderetur, dirimere sciat sum nw necessaria csset; quorum 
honcsto petitioni tam vigore cum Fisco initi Contractus, et sacri Cae
sarco Reg ij Diplomatis more resolvendi, quam ex amore Justitiae, 
hiscc annucre, ct facultatem inter se ehgendi Judicem tribuere volui. 
Electo autern Judici omnern quam decet vencrcntiam, honorem et 
authoritatcm ut exhibeant, ct simiJem qui Negotiis inter illos occur
rcntibus, usque dum sacrum Caesarco Regium Diploma cjodem 
clementissimc impcrti tur, praeesse valet, instituanl, impono. « 
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Me~·álasztattak: 

Főbírónak: Ágopsa, 
Öregbirónak: Jakab, 
Egyházfelügyelőnek: Dzerig . 
Tanácsbelieknek: Blid István, Murádin Márk, T ó

dor i\liklós, Szákó Emanuel, Álexa Gergely, Lukács j{u1os, 
Salamon T ódot, Szefer Dániel, Dzerig Gergely és Chen
gánosz T ódor. 

Az órmények kereskedelmi viszonyai a XVII. 
és XVIII században Magyarországo(\. 

I. 

~z örményekról manapság is , mint par excellence 
kereskedő népról szoktak beszélni s Magyarországon a ke
reskedelem történetében különösen fontos szerep jut nekik 
az elm(lit két században. - Történetíróink egyhangú vé
leménye szerint ezen idöben ök képviselték eminen ter Ma
gyarország kereskedelmi érdekeit kifelé, különösen Kelet 
felé; azért bizonyára nem érdektelen visszapillantást vetni 
ezen időkben a kereskedelem viszonyaira. 

Tudjuk jól, hogy a XVII. és XVIII. század Magyar
ország történetében a stagnatio korszaka. A nemzet pro
duktiv tetterejét lenyügözik a rendiség szük korlátai, me
lyekböl nem tud kiem elkedni; a politikai közszellemen bi
zonyos lehangoltság, hogy ne mondjuk lethargia vesz erőt. 
Gazdasági életról szó sem lehet, az ipar szük körben mo
zog, s csak az északi megyékben és az erdélyi szászoknál 
lehet szólni iparról, amely csak a vászonkészítésre szo
ritkozik. · - A czéhek hatalmaskodnak s nem egyszer 
összeütközésbe jönnek a törvényhatóságokkaL - A keres
kedés ról csak kifejlett mezögazdasági és ipari viszonyokkal 
kapcsolatban lehet beszélni, már pedig ezen időben erről 
sz6 sem lehet. Pedig , ha a rossz politikai viszonyok nyo
mába józan gazdasági politika lép, akkor könnyen ki le
hetett volna heverni a török háborúk dulásait. - Helye-
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sen mondja Grünwald Béla 1), hogy Magyarország feladata 
lett volna, az állam rendelkezésére álló eszközökkel oda
hatni, hogy egy magyar iparos és kereskedő osztályt te
remtsen meg. pe a lakosság zöme, a nemesség lenézi a 
kereskedő _osztalyt s még az ellen is tiltakozik, hogy vele 
egy organtzmusnak vétessélc 

Ennek az idegenkedésnek az lett a következménye, 
hogy a keresked ő osztály ideffen elemekhól létesü lt s ezek 
között e lső helyre lehet azr-- örményeket tenni. Árúikkal 
uralták Magyarország kereskedelmi piaczait. A transito ke
reskedelemnek, mely Erdéh·en keresztül Kelettel Konstan
tinápolylyal állott összeköttetésben, ök a képviseÍói. A ke
reskedelmet szabad fejlődésében crátolták az árú meuállitási . k h . ,.., h JOgo , a armmczad s a fóldesúrak és városok által sze-
dett vámok. - De specialiter az örményekre nézve az 
alattvalói viszony okozott sok controversiát, s miután ők 
a, török por~ához tartoztak, az r 6 I 6-ki capitulatio megha
tarozta a v1szonyt, melyben a kt:t nemzet alattvalói álla
na~.· s melynél fog,·a a két ország kereskedői az ország 
tenlletén s azon kívül szabadon úru lhatják portékáikat. 

Az első törvényes intézkedés, mely reájok vonatkozik 
az 1655: 27 t. ez. A bécsi udvar tudja, hogy a transito 
kereskedelem Kelet felé, nagy haszonnal van az orszáo- köz
gazdasági viszonyaira s előnyös szabadalmakkal ~tja el 
őket. - De sót egyes keresked6ket is protektorátusa alá 
vesz. Igy pl. midőn I 70 3-ban hét ázsiai örmény kereskedő 
- köztük Hádzsi Kristofor János - angol és hollandi 
posztót akarnak Magyarországra vinni, I. Lipót I 703. julius 
3-án kelt levelé.ben igen nagy e lőnyöket biztosít nekik. 2) 

Azok a cztkkek melyek a forgalomban leginkább sze· 
repelnek, voltak a szarvasmarha, gabona. bór- és posztó
á rúk, bor, festék, só ~ stb., amelvek után a szokásos har
minczadot kellett fizetniök. - A;. iparágak közül leginkább 

1) Régi Magyarország. Bpest 1888. 275 l. 
~) Orsz. levéltár. L. Thallóczy L. A keleti keresk tört. 101 lap. 
·') Talán nem lesz fölösleges megemlíteni, hogy az a fontos 

gyógyás7.ati és iparczikk, mely szalamiasó néven ismeretes, tulajdon
képen az örményektől terjedt cl. Innen van neve is Salmiak = 
Sal armcniacum. 


