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A törvényt:k, a mcly<'k magukban véve igen jók, csak 
arra szolg<ilnak, hogy anu:\1 több nyomorúságot okozzanak 
a stegény örmcoyeknt!k fgy, l'gy killön adónem lett renrl
szercsítve a közoktatás szervczésérc; dc a jövedelern l<ir.á
rólag a mutulmán isi\Oláknak jutott, és gyak rabban, a'l. a:att 
az Oriigy alatt, hogy for radalmi szcllcmüek, az örmény is
kolák bezáratnak. A hivatalnokok, sőt maguk a kormányzók 
is csak baksis {ajándék) :irán foglalhatják el hdyilket, a 111clyot 
úgy scm tarthatdn meg sok:íig. hogy kiad:ísaikat fedezzék és 
kcsöbb '' ig élctet élhessenek Konstant.inápolyban. rérig sa
uyarga tják a szegény népet. 

Nem lehet kedvető itélethezjutni , a biník mcg>e ztegc
tése Hélkill. Képzelt összeeskiivésck iirt1gye alatt. felkutatj:ík 
a IHizakat, átn ézik a.z iratol<at, elrabolják a pénzt és igen 
sokau miodeu i t~let és ok nélkííl börtönbe hurczoltatnA.k. 
:\ Salyshury lordnak ;ítadott memorand um nch:í nyat név
szerint is fölemlít azok közü l, a !dk így önkénycsen börtönbe 
z:írattak. Az az egy tény, hogy >alald IIÍI akar mnradui 
örmény nemzetiQégéhcz, bííntényuek tekintetik. A központi 
kormáuy kétségkivül c tények legnagyoub részéről uem bir 
tudomással, 1nert a ki pau,tszkodni mcr6szkedik , vagy kér
vényt küldeni Konstantinápolyba, azt irga lom nél kül meg
bűn te tik a helyi hatós<igok. 

Az ember az t hinné, hogy a l<itilzött ezé! eltüntctni 
a keresztény lakosságot, hogy az egész ország a muzulmá
noknak szolgáltassék ki. 

Az egyetlen órószcr e rérlázitó helyzetben Örményor
szágnak is olyan közigazgatási önkormányzatot biztosítani, 
a milyen a Libanoubau jeles credméuyűnek bizonyult. Ar
meuiához tartoznék Erzerum, Yán és Diárbekir vilajet, az 
árgánszi és segerdi szandzsákokkal és a rizé-i kikötő a 
fekete tengeren. 

A portára nézve igen-ig<'n fontos, hogy ez a reform 
megvalósíttassék. Jól igazgatva Arnl<'nia, a mcly a termé
szettől gazdag segélyforrásokkal bir, Cl-3khnmar a jólét magas 
fokára emelkednék é::. közjövcdelmei rnegfelelö aráuyban 
növekednének. 

A kiclégitett örménység erős védelmül szolgálua az 
orosz terje!>zl<edés ellen, míg így elkinozva a <'Zfírhoz fognak 
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fordulni, miut szabaditóhoz Az orosz birodalomhoz csatolt 
örmény részek lakói hor:u oní bh nagyo hu jólanek ön•endenck 
és haladnak a polgáro ·odá <> tHj~ n Egycrll· ll tény L· légségcs 
ezt bizonyitani: irodaluli tevékcnységiik szá rnu khoz képest 
nagyobb. mint aldrmclyik ornsz kcrült>té. Szent-Pérerv;i rtt 
és ~l oszkvát kiréve. 

na TörölwrsZ<ig tnv:íubra is vonalwd ik megvalósítani a 
szükségc:. reformokat, egé ·z Annenia orosz kézbe jut. ~:1-
kerü l hetetlen ü l. 

lia Oroszorsz;íg '{U' Kisázsia közép síkságai t elfoglal 
hatja, Konstantinápoly, a sze11t föld. Szuez. megsz<ím l:ilha
tatlan csapatainak a z~:íkmá nytíúl lesz kiszolg:ílta tra. 

A közéJ>tellgcri hatalmass;ígok, A o glia, Fraucziaország, 
Olaszország és Ausztria-Magyarország vi lágosau első sor
ban vannak érdekelve, hogy az örméuyek a jó kormáily
zaL biztositék;~ihoz ju~:-anak, 1niut:ín kOlönben is a berlini 
szerzödést aláirt:U<. ~lPg lévén szilntetve a sau-stefa11ói szer
zödés, me ly az oroszob u ak kizürólagos ' éd nökséget biztosí
tott, a bea>atkozas kötelcs~ége a többi hatalmakra háramlott. 

Ha. erél .vesen lép11ek föl a szul tá11n:í l, meg lehet menteoi 
Törölwrszágot, a törökök ellenkezése dacz:tra is. 

Dr. EsTERHÁZY SÁNDOR. 

Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárbóL 

L 

lll. Károly király kiváltság! ~vele. 

'7 , , i VL Károly, Isten kegyelméből választott, min-flt ~· dig felséges, r~mai ~~ászá r, ~ér~1~tország, ~asz-
' tilia, Arragoma, mwdkét SICJita, Jeruzsalem, 

Magyarország, Cseh-, Dalmát- és Horv;i torsz;ígnak, Navarra, 
Granada, Toledo, Yale11cia, Galícia, Majorka, Se>illa, Sardi-
1:ia, Kordo,·a, Korsika. Murcia, Gicns, Algarbia, Algesiras, 
Gibraltár, Kauáriai-szigetck, valamiut az lndiák és az Ocze
án-teoger szigeteiuek királya i Ausztria fölterezege i Burgund, 
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Brabant, :\lil<ínó, Stajcr, Koroután, Krajna. Luxemburg, Wnr
teml>l'rg, Fcl::.ö- es :\lsó-:~ztlezia. .\th Pn és Necpat ria her
ezege; Erdély fl·jedclmc; ~chweirz őrgrófja; a sz. római bi
rodalom B111·gos, ;\lor\'aorsz:í.g, ,\ lsü- cs Felsö-Lansitz grófja, 
Habsburg. Flandria. Tu·ol. Barchinona. Fen·ctte, Kybu rg. 
Görcz, Ros iglto és Gl·rcti\Uia. határgrólj<t; El a ·z lándgró(ta: 
Oristano tn:irkgrófja é'> Gociano grófja; a sz lá'' J\larchena. 
Sla\"onia, B1scaya, Porto dc Naos . .\lol in<\ Salinarum. Tripo· 
lis és ;\lechelu úra.. - A királyok dicsősége és a fejedel
mek legfóbb érdeke kiv:i nja., hogy országaik és tartományaik 
leginkább olyan lakosokkal népesíttessenek be, kiknek élet
módja. a köz jó előmozdítására kétségtelen reményt nyujt; 
viszont ezeknek, úgy, mint m:i.s polgároknak is közjavát il
leti, hogy az ily gyarmatok uemcsat< állásuknak megfelelő 
ki vriltságokk,\1 cs szabadalmakkal ékesíttessenek fel, hogy 
ezen kegycsségtő l édesgetve többen meg többen kívánkoz
nak ily ur'ttlom oltalma. alá vonulni, - hanem gondoskodni 
kell arról is, hogy azok erkölcsös és rendes életmódra tö
rekedjenek; mert ezen intézmény a lakosokat igazságos és 
istenfélő életre s ezenkívnl - a henye élet veszélyeit szám
űzvén- kereskedés-, hasznot hajtó mesterségre, vagy más tisz
tességes élet1nódra tan i tra.; és így míg a lakosság szaporodása, 
a kereskedelemnek elterjedése, továbbá a mesterségeknek 
kimívelése a fáradságot bő jutalomban részelteti s a nép
nek nyugalmat, hasznot és édes boldogságet ád , addig az 
emberek aggodó gondjait oszlató, áldó Isten dicsőségét, úgy 
szintén az uralkodó király hirét-fényét naponta növeli. 

Mi tehát kedvelt örökös tartományuuk. Erdély fejede
lemsége iránt különö~ kegyes hajlamtól vezéreltetve s annak 
jólétén 14tyailag segíteni akarván, rniután számos örmény 
kath. hitű család, buzgó és hü alattvalónk a szépművészet, 
és bölcsészet, valalllint a hittuclomítny tudora Bárun :\1iuász 
által, ki ezelőtt az apostolt sz. széktöl renddt, azon fejedelem
ségUnkben lakó örmény nép hi tk tildére volt: hodolattal elő
adta, hogy ugyanazon erdélyi fejedelernségünl! ben állandóan 
letelepu lni s ott mühelyckct állí tani, továbbá kereskedést 
íizoi kivánnának; 1ni udvari hatóságunk előlege.; és ismé
tel~ összehivása s ta.nácsa folytán, a felhozott s nekiink elő
adott, császári-királyi akaratunkat megindító más okokból is, 
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Jegkegyelmesebben beleegyeztünk, hogy a kérelmezök csá
szári -királyi hajlamunk jeleOI a kövP. tkezö kiváltságok-, jo
gok- és szabadalmakkal birjanak Erd61yben, és pedg: 

l. LegkegyelmesebbPn megengedjük, hogy ama hely, 
mely euesfalvi kincsUri birtokunkon, Kokollö megyében fek
szik, a hol nevezett örmény családok maguknak lakóhelye
ket építettek, mcstantól fogva ezután önkormányzaltal biró 
város legyen, és latin nyel\"en: Elisabethopel is, uémetül 
Elisabetlistad t, magyarul pedig "r.rzsébetváros u -nak nevez
tessék s ezen engedély alapjáu a fönnemlített ebesfalvi 
uradalom többi reszétől, - mint már kiváltságos város -
elkülöoíttessék, és ha valaki jelenlegi uradalm i alattvalóink 
közül, a ki nem örmény nemzetiségű ezen, az örményeknek 
engedmén) ezett l!elyen lakik és házzal bir, miután a kö
zönség ezen ház igazságos becsértékét lefizettc , - kOlönöz
tessék el teljesen és ebesfalvi birtokunk nás részébe 
költözzék. 

2. Akarjuk, hogy az 1500 Rf összegnek másik fde. 
(me rt e l ső fele az átadáskor fizettetett le l 6 hóna pi i dó el
teltével uradalmunk azon pénztárába, mely e fejellelemség
ben van - fizettessék; azon rét, mely házaikkal st:o nszé
dos és a Küküllö folyó mellett terül el s tényleg az ebes
fal v i kinrstári uradalomhoz tartozik, miuden joghatósag. ha
szon vétel, adó és úrbér alól kivétetvén , azon közöuséguek 
adassék ki; és nehogy ru ost vagy a jövőben a telek jogánál 
fogva per és egyenetlenségek keletkezzenek, azon eikalOní
tett birtok, mely a nevezett örmény közön::.égnek az ebes
fah·i uradalom által engedméoyeztetik. mesgyek által l'á
lasztassék el; a határolás megtörtéute utan a telkek össze
irattak, és az egyik összeí rási okmány kamarai rgazgat~
ságunknak, a másik ped1g az örmény köt:önscguek fog kl
adatni. 

;3. Azon esetben, midön vagy az ebcsfalvi örrnéuy csa
ládok ezen, a nemzetnek kijelölt terü leteu új hát:akat emel
ni vagy tnás örmények tkirévc egyedül a st:amosujniriakat, 
kiket Szamosújvár közöuségénck háLráuya ra, ezen erzsébet
városi közönségbc bevonni semmikép sem sz<tbad, ez meg 
van til L va 1 c közönséghez csatlakoz ui , cs hnak:\t építeni 
akarnának, ezeket a magok községébe betogadni és a kö-

24 
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zönség, házak építésére ezeknek elegendő helyet jelölni tar
tozik, ha az új lakosok a helyi tanács ciött - a miut il
lik - magokat jámborság és más tekintetben igazolják j 
az igazolás megnyerése után tartozik ugyanezen hatóság 
gondoskodni arról, hogy az ilyen jövevény, akár ideiglenes('u 
tartózkodik itt, akár állandóan települt meg, az illetéket és ova
dékot megfizesse. 

4. Miután ezen közönségnek jóléte és gyarapodása 
mindenek fölött az Isten áldásától függ, azért szükséges, 
hogy először az istNli tiszteletre és a kath. sz. hitre, me
lyet a nefezett kö1.önség örmény szertar tás szerint vall, 
legyen gond fordítva; aztán nemcsak a lakosság számát be
fogadni képes tágas r.< m. kath. egyház építendő e városban 
a közönség költségén, vagy a már meglevő a további szel
lemi sznkséglethez képtst meguagyobbítandó, hanem gondos
kodni kell arról is, hogy a lelki szolgálat kö,·etelte szüksé
ges áldozárol<kal is birjon, kik lwll ő és megfelel ő miuösit
vényekkel legyenek ellátva és ugyauazon város illő javadal
mazásában részesnijenek És mivel ők az erdélyi latin szer
tartású róm. kath. megyés püspöktől függnek és filggui fog
nak, azért a pospöki hi vatainak is kötelessége őrköd ni a 
fölött, hogy a róm. kath. örmény szertartás kellőiL-g itt is 
fenntartassék és a keleti örmény s.t:akadárok, névleg Eu
tyches, Diosk urus .és mások kárhoztatott tévtanai ezen nemzct
tól eltávolittassanak. Ezenkivűl ugyanazon püspök gondot 
fordítson arra, hogy kevésbbé nyilvános, magán istenitisz
telet a nem·kath. örményeknek Erdély fejedelemségében 
valami módon meg ne engedtessék, vagy fenne,-ezctt té,•elyek 
követői be uc bocsáttassanak és itt meg ne töressenek; ki
''ételt azon egyesek képeznek, kik csak egyedal kereskedés 
végett mennek át a tartományon és azért rö,•id ideig it t 
kell időzniök. 

5. Miután az ily közönségnek haszná.t a jó reud szab
ványa nagyon növeli és előmozdítja, azért kegyeseu meg
hagyjuk. hogy a nevezett közönség polgári Ogyel,ben oda,·aló 
királyi kormányszékünktő l , a gazdaságial<bnn sziutén ottani 
l<amarai igazgatóságu.ll;tól fUggjöu . .'édclmct pl'd ig biztosabu 
itt maradásu k okáért , az oltaui ftjedclcmségbl'll ]e,·ij hadnir:k 
fővezérénél kerresseuek. 
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6. A mi a tisztviselöséget illeti: ez a város kebeléból 
a polgárság által igazságosan választandó föbiró és tizen
két tanáMcsnok?ól alakíttassék, ezekhez járul roég a köztük 
felmerOlo ügy1ratok vezetésérc képes jcgyzö j de -rigyázni 
kell arra, hogy a biróság- és tauác::.o::.ságra, c város egyházi 
~ztmé.l.yzete é~ az e?ész ~özönség által csak jámbor, alkalmas, 
Jólelkn~rueretu és J~azsagszeretó férfiak vála~ztassanak; a 
vá.lasztasról, mely mJUden évben történik. kamarai igazgató
ságunk előre értesíttessék; az új-biró \'ál asztás és tauács 
szervezése jánuár 2-ik napján megy véghez; a kamarai igaz
gatóságnak szabadságában áll, valaháuyszor azt C7.élszerünek 
látandja, a választásra bíztost kil>üldeni, ki a szervezéshez 
segédkezet nyujt, a szabadvkílasztás mindcn megszorítása 
nélkül. De vajjon ugyanezen város lakói az említett birót és 
a 12 tanácsost saját jövedelmt1kböl: a bérfizetés és adozás
ból akarják-e díjazni? Egyezkedjcnel< cgy111ásközt test,·éri 
szeretettel. A mi pedig a maguk közt c16forduló ügyek me
netét és rendjét illeti, ezekről a következő reud tartandó 
meg: hogy t. i. az ily ügyek ugyanazon város tanácsa, mint 
első hatóság elé vitessenek a panaszlők által, mely azokat 
kellő módou megrizsgálván, elintézi j ha azonban a dolug érdeme 
úgy kivánja, gazdasági ügyben ugyanottan i kamarai igazga
toságuukhoz, polgári ügyheu pedig itélö-t<i bilinkhoz for
duljanak j ellenben ugyanazon ügyre vonatliO.tó nézeteltérés 
érettebb megvizsgálása okáért a fellebbezés a királyi kor
mányszékhez történjék. ~I i rel c közöuség, mcl.r l1 gink:ibb 
kereskedéssei foglalkozik, a hazai törréuy~ket és törn!nyes 
szokást még nem ismeri, azért mint fenuebb is emlíl\'e ,·olt, 
folyton gondoskodni kell arról, hogy a r iszt,·iselok kö.tc 
mindig nyilvános jegyzöt vegyenek fel, ki Hlunkája cs fá
radságáért igazságos díjazást kapjon; l'Z azonbau n\111\~;\ra 
nézve katholikus, de ügyes, alkalmas, jámbor é::. Jgaz~ágsze
retö legyen. Ha pedig bűnügyek is clöforcluln:íuak ez t'Sdre 
reudeljük, hogy az íly bűn!lgyt·kbeu a rörréuy é:; a hazai 
törvényes eljárás szeriut, a t:írgy<illís és i télet 111iud ig az 
uradalmi széknél történjék j ide kell meghirui cs egybcgyüj
tcni - hazai szokás szerint - a megye (K!Iki\llö megye) 
a mclyhez ezen újonnan alapított öukorm:\ nyzattal bi ró vá
ros közel fekszik, - tisztjei t és ugyanazou város illendő 
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költségén birói szék tartassék ; aztán ezen gyű lésben vétesse
nek itélet alá a mondott ügyek és más haso nl ó bűnügyekhez 
képest a jogi szabványok s%erint döntesse nek el ; de jogában 
áll bárkinek, - mert hason esetekben, más kivá lts;ígolt vá
rosok is teszik ezt, - ügyét erdélyi táblánk vagy királyi 
kor mányszékünkhöz fellebezni. Sőt ha az el őbocsátott esetek 
minösége úgy kivánná, felfolyamodhatilf még felséges tró
nunkhoz is. Ha városinak l;:O i ső ember ellen van panasza 
és vele perelni akar, az i l lető hatósághoz fordulj on, mert a 
felperes az a lperes hatóságát tartozik követni. 

7. N evezett nemzetnek szabad kereskedése legyen, 
hogy megengedett árúczikkeiket, mind a:c erdélyi fejedelem
ség területén országos vásárok alkalmával mindenütt, árulás 
végett - szokásuk szerint - kirakhassá k, miud más örö
költ királyságunk és tartományainkban is a szokott császári
királyi adók, vámok, harminczadok letizetése mellett a nél
kül, hogy bár mi más törvénytel en zsa1·olás által ők zaklat
tassanak s így meggyőződve és biztosítva lehet e közöuség 
a fe lő l , hogy mi a műhelyek és kézművek ál land osítása és 
gyarapítása végett különös kiváltságokat akarunk neki ado
mányozni, valam int kereskedésök előmozdítása ~·égett egész 
erőn kből illő Sef!élyt fogunk nekik nyujtani. Elthc:r. képest: 

8. Megengedjük, hogy ezeu város minden szombaton 
heti és évenként hliromszor országos vásár t tartson , u. m. 
mártius 25-én Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Aldozó
csötör tök Onnepén, és Szen t-Máté evangelista ünnepén (szept. 
21 ), de minden vámolás és más ti Ios huzás-vonás nélkül 
oly módon, hogy se a heti, se az évi országos vá sárok a szomszéd 
helységek heti és országos vásáraival össze ne essellek; az 
ebesfa lvi urodalomnak pedig semmikép se1n szabad, heti, 
vagy évi országos vásárok alkalmáva l sem az ör ményeket, 
sem más oda jövő kereskedőt vagy :~l attYalót illeték és ki
rovással kino7.1li ; mert E rzsébetvá ros, mi nt előbb is monrlva 
volt, az ebesfalvi uradalomtól teljcst•ll cl van választva és 
mint olyau vá ros, mely annak joghatósága a lá nem tartozik, 
örökre szaba dd :t tétetett. 

9. Engedélyezzük ezen közönséguek az cb··sfalvi ura
dalom í'rdei nek haszonéh·ezetét tígy, mint azokat betelcpa
lésök idE>jétő l kezdve a többi ebes ra.Jvi alattva lókkal egyiitt 

- 373-

közösen haszná lták; hasonlóképen adunk az erzséb(;tvárosi 
közönség uek d rosul<ban mészárszéki és korc,mai jógot; 
e jog-é lr ezetért azo nlJan ércnkint 400 magyar forintot tar
toznak királyi kiu cstn run kba 6zetui ; kül önben főnmarad az 
ill etékes kincstárnak Euesfalva •nezövítrosában mészárszéki 
és korcs mai joga. 

l O. A közön ég, li a az ;ltl;:clés előnye úgy hozza ma
gá val, a ükiillő folyóu - saját telkén - hidat építhet, 
ezt saját kölbégen szabadon teheti és valamint az építés-, 
úg.\' a hi d fentar tásá ra is iugye u á.d fát az el.lesfalvi ura
dal om. Hogy lcgyeu 1niböl fedezni a liöltségeket, a vám-jö
Yedelem fele a közönségé, n1hsik fele pedig a kincstáré. 

ll. Ha az ör111 ény keresk edők szükség esetében, vagy 
cll enséges berohan:í s alkalmával, dniga portékáikat az ebes
fa lvi ka stélyba b1·h(' lyczn i és IIHgyobb biztonság okáért ott 
aka.1j:ík tartani , nekik a. nevezett kastélybau árúik őrizetére 
alkal mas hely fog jelö ltetni . 

1 '2. Az évi adó, melyct a mi · kamarai igazgatósá
gun kl\al kötöt t szcrződésn él fogva edd ig Ebesfah'án. most 
Erzsébl'td roson l evő örmény közönség határozott időben ál
larni pénztfiruukba, rnint fö ldbi rtokosnak fizetni tar tozik, 
kövt•tk ező kép vett.ctill: ld: a jelenleg meglevő házak után 
és ugyanott. a Nag_rútzában lakó csa ládok 8 frtot, a Kis
útczában lakó csa ládok ellenben 4 magyar for in tot, az újon 
l lali építendő házak uthn egyenkint 8 frt ta.ksát fizetnek 
azon feltétel alatt, hogy ki rá lyi kin cstárunkba, a korcsmai 
jog engedélyeért évenkint 400 magy. fo rintot fizetni tartoz
zanak ; az újon építendő házak közül ezen taksa alól 40 
ház va gy csal;\d - de nem több - vétessék ki. Ugyan
ozen közönség évenként a tartományi pénztárba b1zouyos 
illetéket fog fizetni, melynek összege az ottaui családok 
szá.máu,tl; növekeiésc-, vagy csökkenésétő l függ; nagyobb az 
évi illeték, ha. a <·saládok SZ<í.ma. uöv~kedett és kisebb, ha 
a csallidok szhma csökkent. Arr~ pedig figyel ni kell , hogy 
az előbb jelzett a.d .)-ki rová~ok . a fejedelemség szokása sze
ri nt a váro; aton la.kosa.ira o:;ztassclnak fel, kik vagyonnal 
birn ak; és a családok, mclyek az em lített adót fizeti k, minden 
évben lelkiismeretesen összeszámláltassanak. Egy családot 
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képez a. csalftdatya hozzátartozóival , l<ik vele csakugyan egy 
kenyéren él nek . 

A mi pedig a száll:í s-adásokat, előfogatokat és más ily ter
hek viselését illeti, méltóuak láttuk , ho:rr azoktól - kivé>e a 
szül\ség legnagyobb eseteit - c város mcnt, azok alól 
kiréve legyeu. 

A mondottakban említett és Erzsébetváros akár jelen
ben él ő, akár jövcnrlö róm. kath. hitű örmény lakóinak adott 
cs kir. fejedelmi ke::ryes eugedmények-, engedélyekre nézve 
ezen legkcgycln•esd.Jb akaratuukat nemcsak szivesen nyilvá
nítjuk, :5Ő t 1nég uektck is nagyságos, tisztelendő . tekintetes, 
méltó ·ágos, nemzctes, hires, nemes. derék, valamint a mi 
királyi kormányszékfiuk höh:s és megfontolással biró férfi
ainak. Erdély örökös tartományunk egyes karai és rcndeinek, 
111egyci fö- és alispánolwak. nemesi bíráknak, székely székek 
kapit;i nyai, a sz;ísz székek királybiníinak és minden. bármi 
módou, a mi joghatóságunk alá rendcltn elr tudomására ad
juk és megparanrsoljuk. hogy a mondott örmén.'' népet, mint 
jövenel ö va lód i ln ko. okat, nrmcsak eng(·djétel< be Erdélybe, 
hanem hag_rj:ítok, hogy a fennemlített engedményeinkkel él
hes<sent·k és megtarthass;) k mindenben és egyenkint nzt .. mi 
az előbb i czikkclyekbcn foglaltatik é.; tartsátol< meg a::okat 
ti is, kik oket C kidlts:íg mindenucmti megG;Í madói ellen 
védellllc:;n i és gy!ímolítaui kötelesek ragyrok. A mint két
ségtelen e lőttünk. hogy nevezett örményd> és ezek utódai 
is irántunk és fel séges házuuk ir:í.ut kellő tisztelettt>l. hűséggel 
és hódolattal fognak vise ltetm, úgy meg vagyunk győződve, 
hogy úgy fogják n1agukat riselni, hogy mind elöttünk, mind 
erdélyi többi kedvelt lakóink e lőtt l\edvcsel< és bl'Csilltek lesznek. 

A mely dolog emlékeül és állaudó t('tszésOuk jeleül, je
len jogi kivi\ltsiíglevelet a fenjelzett örméuy nemzetnek 
jövö biztositékúl szükségesfl(•k találtuk nag~·obb függőpec:.é
tOnk alatt kiadni és cugedélyezni. 

Kelt Bécs váro ·unkhan. Ausztriában , Úrunk 1733-ik, évé
uek :\ug. ha,·a ll-ik napján Uralkodásunk (mint római császá.r
Hal\ 22, spauyol :-Jo, magyar és cs<•h kirlilynak) 23-ik érében. 

KÁROLY s. k. B. B ORNEMISSZA jóZSEF jÁNOS s k. 
roNGÁRTZ GvöRGV s. k. 

Latinból forditotta: ÁVEDIK LuKÁCS. 
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Hogyan kell örményül olvasni? 

(Gyakorlali 6tmulatis) 

Kki betüinHel megismerkedett, az elrégezte az ör
•n ény nyel v tau e l ső leczkéjét: megtanult örmény al ?J vasni: 

Nyelvilul(beu az a szabály, eltekintve egy par rövJdí
téstől, hogy mincl en szót úgy iruuk ki, a mint olvassu.k. 

Ha telHit bárki is az örmény ol rasást a legröndebb 
idő alatt. mondhatni e rövid czikk keretében elsajátítnn i 
óhajtja, ezt a legnagyobb köunyűséggel , úgyszólván játszva 
elérheti. 

Van killön uemzeti alpilabetilnk (sőt számjegyeink is 
vanuak - mint ez e lapok olvasóközönsége elött már isme· 
retcs) ~ azonbau nyelvünk szelleme nem engedi, hogy az 
írásbtul több betüt használjunk, miut a mennyit tényleg han-
goztatu nk. 

~l:ís sz<i,•al mi n<'m követjük a frau czia nyelvet. mely 
azt köret l' li, hogy írjuk: B o r d e a u x, és olvassuk: Bordó, 
- vngy az angolt, mely irja: S h ak es p e a re és ol•assa: 
Sékszpir. 

Orményü l, ha azt <\karjuk irni: atya., irjuk: itiiJfl és 
mindt·n betiít kimond ra ÍI!Y ol ra suk: hájr. 

IT<L a?.t akarj nk, hogy örményül írjuk e szót: anya, írjuk: 
,,.,"J'' és itt is mind a négy betűnek hangoztatása mellett 
olvassuk: mái r. 

i\ jrl«z!Í tch:ít az: annyi betű az irásnál, ~ mennyi 
kimoudatik az olv:~si\sn ;í l. Se több, se kevesebb. b.'lvéve egy 
par - szok1íS által elfogadott - rö.vidít6st, mi~ egyszerü
~íté ' ok;í ért. itt Annyiral inkább mellozhetünk, m1nthogy az, 
ki uyelvünkk cl gmmmatice közelebbrő l is megismerkedni .óhajt, 
e nehány rö,·idít6 ·t utólagosan köuuyü szerrel pótolhatJa.. 

De ue ,.esztcgessnk a szót. A leczke óra halad, s mi 
még nem lflttuk sorba ~llíttv;t az örmény abr betüjegyeit. 

~:tözé!<cny nyouHll\szuuk szive.sségéböl, ki az örmény 
betüket épen folyóiratunk szÁmá ra. szerezte bt•, most azon 
ked\'ezö heirzetben \'agyunk, minóben tudtunkkal a. magyar 
korona ter(iletén egyetlen nyomda sincsen, hogy t. i. be
tüinl(et a helybeli nyomda-gép segélyével mintegy saját mű-


