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van még; ez a ritkaság a Jeideni egyetem éremgyüjtemé
nyében látható. *) 

Az örmény község egyik oszlopa volt Apostolo di 
Bau l o is, aki I 77 4--ben halt el. En nek halála nagy veszte
ség volt az örm énységre nézve . . . Ezután a családok 
száma lassanként kezdett apadni ; mert Keletrő l nagyon 
kevés kereskedő jött és még kevesebb telepedett le Am
sterdámban. De az örmény község pusztulásának utolsó 
?rája még nem ütött; mert azon örmény gyermekek, kik 
1tt ház~s?dott szülőktől származtak, daczára annak, hogy 
holland1a1 nevelésben részesültek, hívek maradtak egyhá
zukhoz. Azonban a fiúk lassanként idegen országokba ván
doroltak, a leányok pedig, akik hollandiaiak után mentek 
férjhez, egyházuk iránt nem érdeklődtek . .Midőn 1774-bcn 
Dániel választatott lelkészszé, az örmén)' közséo- már nao-yon 

' h o 
gyenge allapotban volt. Ezután az elpusztulás már nem 
volt messze. 1806-ban az örmény gyarmat annyira leapadt, 
hogy a lelkész, - mivel nem volt miból mea-élnie - kény-
telen volt a fővárosból eltávozni. o 

GovRIK ]. GERGE L Y. 
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Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból. 

IV. 
fif{;: - Első kOzlemény. -

fl,! i II. József az isteni kegyelem kedvezése folytán 
-' választott örökös róm. császár Német- Magyar

Cseh-, Dalmátország, Horvát-, Tótors~ág Galiczia é~ Lo~ 
domeria királya stb. ' ' 

Valamint gondos igyekezetünk a leo-főbb H atalomtól 
~eánk bi~ott országok és tartományok ja~át előmozdította, 
JÓI~~ét novelte és a közjóval együtt az egyesek vagyonát 
és Jovedelmét napról napra gyarapította : úgy kötelességünk-

. *) ~étszer is meglátogat~am. - mondja egy örmény utazó -
~ letdena egy~te.met azon szandekkal, hogy megnézzem ezt az 
ermet. Az elso az be~ nem volt ott. az i~azgató; a második alka
lommal azt mondottak, hogy ezen erem Jelenleg máshova vitetett. 
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nek ismertük figyelmünket arra fordítani, ho~y a mi erdélyi 
kedves és örökös nagyfejedelemségünk lakóinak hasznára, 
az ország és egyesek előnyére legyünk nagyobb kereske
delmi piaczok megn~·itása és a kereskedés előmozdítása 
által. Innen van, hogy miután Erzsébetváros, kiváltságolt 
városunk részéról s 'hiveink: ,-endes birája és tanácsosai 
Dániel Péter, mint helyettes biró, lssekutz Antal, Dániel 
Lukács, Csiky Emanuel, Török János, Issekutz Gergely, 
P átruhán Márton, Zakariás Zakar, Csiky :\Iihály, Otves 
Lukács, a másik Lengyel Lukács és Szeotpéteri Domok_os 
s a többi városi esküdt polgár személyében kérés m
téztetett fölséglikhez az iránt, hogy fennemlített várost 
emelj ük a szab. kir. kereskedő városok sorába és ~lagyar
orszáo-unk s erdélyi nagyfejedelemségünk ilyenreodú vá-

~ o 'k rosai közé befoaadni és bekebelezni méltóztatnánk ; m1 ·e-
gyes tekintettel n lévén nevezett város lakóinak és lakósainak 
húségére s azon hú szolgálatokra , miket azok irántunk s 
uralkodó házunk iránt állandó húséggel és szorgalom mal 
végeztek; jó emlékünkben van ezenkívül azon készség és ~csé
retreméltó igyekezet, a mit a közjó előmozdítása czéljából 
mind máskor mind a leo-utóbbi háború alkalmával hadser-

' o o-ünk számára szükséo-es lovak gvors kiállításában tanusí-
rottak ; és így mind ~zekkel, mind huségök sok más jelé,·el 
elóttünk és elődeink előtt arról tettek tanuságot, hogy ha
zájoknak hasznos polgárai és buzgó elómozditói ; s mivel 
pedio- reméljük hogy jö"óben is hu és szorgalmas alatt
való~k lesznek, csá'sz~ri, királyi, fejedelmi kegyünket és jó
tékonyságunkat arra indították, hogy le_galázatosa?,b kér~
söket teljesítjük; . ke~prességünk r_és~ese.J\·é. te~~szuk teha~ 
ezen város polgáralt s 1gy maradékatk 1S latot fogJak, hogy hu 
szolgálataikat fonségünk elismer_te_ és me~~tal';'azt~.; s -~~~')· 
ezáltal a jövőben azok ivadékat lS annal mkabb oszton~z
tessenek arra, hogy fönségünk és uralkodóhá~u~_k . ug): szm
tén hazájok és a köz jó körül érdemet szc~reznt :or~k~dJe.nek ; 
elhatároztuk hogy ezen Küküllómegyében le,·o ktvaltsagolt 
várost, mel; latin nyelven Elisabethopolis, németül Eli~a
bethstadt, magyarul pedig Erzséb7tvár~~nak _neveztettk, 
csász. kir. fejedelmi hatalmunk és tekmtélyunk telJénél fogva 
minden alább megnevezendő joggal, kiváltsággal és szabada-

l 

l 
----------~----~~--~----------~----~ 
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lommal ellátva szab. kir. kereskedő várossá emeljük, ki
tüntetjük, ttg-y szintén Magyarországunk s erdélyi fejedelem
ségünk hasonszerü városai s kir. uradalmaink sorába és 
rendjébe befogadjuk, felveszszük, számláljuk és beírjuk i 
biztos tudomást nk folytán megfontolt akarattal kegyesen be· 
leegyezvén abba, hogy 

I -ször ezen város: Erzsébetváros mostantól fo.,.va jö
vőre mindazon általános és különleges jogok-, előjogok-, 
szabac!almak- .és kiváltságokkal, mikkel Magyarországunk s 
erdélyt nagyfeJedelemségünk más szab. kir. városai - ré
szint az ország törvénye szerint, részint a többi szab. kir. 
kereskedő városaink általános szabályzatánál fogva, - él
nek, azokat élvezik és bírják, - azokkal élhessen, azokat 
élvezhesse és birhassa s a bevett szokás szerint a jövő 
országgyűlésen a törvényezikkek közé bevezettessék s ezu
tán is minden időben az általános orszá.,.O'vt''tlésekre is szo
ká~os kir. levél által meghivassék s a R;~dek gyülésébe a 
szukséges szavazattal és üléssei bemenjen, úgyszintén kir. 
uradalmában erdélyi törvényes fejedeimén kívül mást tóleli 
urának el ne ismerj(>n i uradalmától - semmiféle szerző
désnél fogva sem el nem válhat, sem azt el nem ide.,.enít-
heti és el nem zálogosíthatja. t> 

2. A város tanácsa s gyüjtőnéwel mondva, minden 
polgára a törvény értelmében az orszáe- i<razi és kétsé.,.be-

h 
. ~ 1:1 t> 

von atlan nemesnek tekmtetessék, miért is a többi nemesi 
ki~áltságok mellett - kivévén azon jogokat, mik tulajdon 
szukségletül más . örökös országaink és tartományainkból 
hozatnak, a valódt nemeseket megillető harminczadi szaba
dalommal is együttesen maga a város is élhessen i - ma
g~k yedig az egyes polgárok, más szabad kir. városok pol
garaJhoz képest a város szokásos útleveleivel ellátva a vá
mok és adók fizetése alól. de nem a harminczad alól is 
kivéve és mentek legyenek ; ~zintugy a város által törvé~ 
nyesen kiállított s a város használatában levő viasz· pe
csét alatt az utazó polgároknak kiadott útlevelek bárhol 
elfogad~assanak s érvényt nyerjenek. 

.. 3· A nyilvános adozást s bármely más nyilvános 
kozterhet csupán a többi szabad kir. városok szokása sze
rint tartozik kiszolgáltatni s viselni, következöleg mind-

- Uí fJ -

nyájan és egyesek - tartozzan~k . bár.mely rendhe?: és 
álláshoz - kiknek ugyanott polgán folclbtrtokuk van, ugy· 
szintén a világi javadalmakkal. biró sz.emétr~k .-: e_J
tekintve azoknak nemesi, katona• vagy kmcstán kJValtsa
gukt61, fi)ldb irtokuk és más világi. javadalmaik .~tán tar
toznak a város javára adót fizetm, s e~yéb kozterh.e~e~ 
viselni, úgy szintén kötelesek az ily fól~trtoko~ és vtlagJ 
javadalmak a polgári joghatóságot is ehsmerm; ellen.ben 
sét tetlentil meg kell tartani azt a szokást, mely elödemk
töl nyert és általunk is 1785-ik év jánuár 27-én m~s 
levelünk erejénél fo.,.va nekik kiadott s megerősített kt
váltsá.,.okról szól, -"'hol azok, mint folytonos kereskedéssei 
fo.,.lalkozók a katonai szállásoktól, beszállásolások, elófo
p;tok s más ezekhez hasonl6 terhek viselése alól ki vann~k 
véve és menteknek tekintetnek, a miben őket továbbra JS 
fenn akarjuk tartani. 

4· A város fóldteriiletét illetőleg az ~~szes ~óldbirtokot ! 
melyet annak lakói a város teriil7tén be~ ul - tgaz .. és öst 
határok között - mindez idei()' btrtak, ktvé,·e egyedul azon 
nemesi telket (curia), mel.v ug~ranazon ~á:os közönségének 
c' ;cső emlckezetü elődeink által nemest JOgon adatott -
i ~az és ősi határok és mesgyék között, azo.k bármi . né,·~~ 
nevezendő összes járulé\:aik-, javadalmaikkal, Jlletőség~tk·, J~
vedelmeikkel és hasznával együtt u. m.: ~árhol e .. foldteru
leten a városon belül vacr,· kívül , de a varos teruletén be
lül fólálHtott va.,.y fólállitható vámházak-, korcsmákkal és 
mészárszékekkel, 

0 
sör- és pálinkafőzéssel , ~égla- és c~erép

készitéssel, a piacz és dsárok jövedehnetvel, . az?n tll~ték 
fizetésével, melyet azon lakosok tartoznak flzetm, kik a .~aros 
polgársához ugyan nem tartoznak, de ~ v,ár~s teru~e~én 
időznek, gyógyszertá rak és ve~déglők felal!í~sa~al, az ~l) en 
városokat megillető minden Joggal és ktvaltsaggal aten-
gedjük. 

5· Megengedjük, ~o~y e~en sza~. kir .. városunk kö
zönsé<re a biró és többt ttsztvJselők valasztásában más sz. 

b ' 'l ód ' kir. városok szerint járhasson el, s az. J y ~1 .. on megva-
lasztattak és megerősítettek azon tanacsbelt ugyek felett, 
mik a szab. kir: városok biróságát illetik, a közönséges 
gyakorlat és a hazai törvényeknek megfelelő módon fog nak 
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itélni, a náluk perlekedő feleknek meg fogják engedn i, hogy 
azok el6bbi határozataink értelmében, a per komolyabb át
vizsgálása tekintetéból az erdélyi királyi ité l ő táb lához feleb
bezhessenek. hová az li~·et egész folyamatával átteszi!<. 

Hasonlóképen ellátjuk 6-szor ezen szab. kir. kereskedő 
városunkat a kardjogáv~ l és azon joghatósággal, melyet 
más szab. kir. városaink szokása szerint mindazon gonosz
tevők felett gyakorolhat, kik saját teri.iletén elfogatnak; 
adunk hatalmat a gyalázat-oszlo;), vagyis az akasztófa felállí
tására, úgy szintén arra, hogy a városnak külsó állását, a 
személyeket és polgári földbirtokosokat illető s a városi ta
nács joghatóságához tartozó ügyekben itélhessen, azon fel
tétel alatt, hogy azon általános rendeletekhez alkalmazkodjék, 
melyek e pontot illetőleg más szab. kir. városokra nézve 
behozattak, vagy jövőben be fognak hozatni. 

Latinból: ÁveotK L u KÁCS. 

Dádián pasa. Egy párisi lapb_;~n (>>Matin«) ezeket olvassuk : 
~onst~ntináp?ly.bó l tudatják, hogy Arthin (Háruthiun) efendi vezír
seget ~s mus1rsegct kap.ott. Ezt a nagy kitüntetést egy kihallgatás 
alkalmaval nyert.:. Igy JUtalmazta meg Abd- ul- Hamid szultán lccr
kitünobb .:mb?reinck_ egyi~ét. ~ I?ádiá~ név két század óta fény~ 
szerepet Jatsz1k T orokorszag tortenclmebcn ; c család az ezelőtt• 
szultánok alatt is a legnagyobb kegyben állott. Árthin pasa récri is
merősünk Saint-Barb-ban tanult. A párisi társaság nagyra be~slilte 
azon években, miclön - mint oszmán követségi első titkár - kö
zöttünk lakott. Tizenöt év óta a török klilügyministeriumban taná
csosi állást vi~cl. melyben képességével és modorával az öss1.es 
külf~ldi .kövct: k . ro~onszcnvét_ 1~1cgnycrtc. Az érdem ezen jutalmát 
nz ormeny kozonseg nagy orom me l fogadta; mert c kitüntetés 
mclybcn az ~rménység e jele!'i tagja részesült, arröl tanuskodik: 
hogy a szultan figrclcmmcl van azon alattvalók iránt is kik nem 
vallják az islamot. ' 

r 
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A patriarkha esküje. Múlt év végén iktatták be ünnepélycsen 
az új patriarkhát székébe. A szép ünnepélyből csak az esküform~t 
írom ide: ,) Esküszöm lsten é3 a nemzdi gyűlés előtt, hogy ezutan 
is hiv leszek az uralomhoz és nemzetemhez és igaz:tn örködni fogok, 
hogy a nemzeti alkotmány sérülést ne szenvedjen.<' Nem tehetem, 
hogy a patriarkha gyonyörü beszéeléból b~r egy pár mondat?t ne 
idézzek : »Eddig szerzetes életet éltem ; m111dcn perezemct a h1~nck. 
a tudománynak és az egyháznak szcnt~:!tem -:- ~agy terh;t val.lal
tam magamra. Vajjon képes leszek-c koteless~gc1m1~Ck telJeS .merv
ben megfelelni? De midön választök úgy, mmt valasztott IS azt 
hiszik, hogy a választásnál lsten ujja mükódött . köz~e, a~kor ne 
kérdczősködj a képességről; mcrt lsten a gyengek_et c:s erotlenck7t 
hívja a tisztségre és nem az erőseket é~. eze1~ gyong~ken .. mu~aqa 
az ö nagyságát « .. Közvetlen előde: ':'a.r.uth1u1~ Veha~d1an Ie~u
zsálcmi patriarkha iktatta be Choren Asck1ant, k1hcz a tobbek kozott 
igy szölott: ~A multba~ ez a szokás . di~~~t ~s én követve a hagy~
mányos szokast, lsten es a nemzet reszcrol atadom sze~t atya, ezt 
a pálczát, mely alatt sok tövis és nyugtalan kellemetlenseg van« .. · 

-~-

Uj viczináüs ·:asut. A szamosv?lgyi vaspál.Y?''onalból ki~~azó 
dcés-szilágysági új, helyi érdckű ~.a~utvonal k1ep~~ese al~po~ k1lat~st 
nyujt arra nézve, ho~y . Szamo~~J~a~ k:reskedo p~lgarsaga ~~ot.t 
is a fvrgalom és üzlet1 eletnek UJ u-an~al fognak azalt~l megn) •.lm. 

Elómunkálatiengedely. Dr. Mo .lnarAntal, ?rszagg )~· ~ep
v i s e 1 ö nknek és társainak, - mmt a budapesti lapok kozhk, 
a kir. közlekedésügyi minisztcr egy. a Budapcs~.-jó~efvárosi ~á1yau.d · 
varböJ kiindulö és Halassagyannath1g vezetendo gozmozdonru vasut
vonaira elömunkálati engedély ado~t. . . _ . . . _ .. 

A dohánytermelés. M us c h, onneny varos kornyeken k1tu~o 
minőségű dohány termesztet l~; ~c~rezetesen .az Eufrat ~o~yam egy.1k 
mellék-folyöjának, a Kara-Szu v1ze1~ek ~ermeke~y. part~a1~. Az _ttt 
termelt dohány-levelek állitólag egesz K?,1~stantm~pt>ly1g 1s e~s-:al 
lit tatnak az ö r m é n y földról, s lesz heloluk azutan finom -.. torok« 
dohány. 
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n e t é n ek« szerzője társ ú!. - E múveknek írója Sz á h á k 
Sz á h {L k i á n plébános. (Megjelentek T iflisben 1 888.) 

Mielőtt ezek ismertetésébe bocsátkoznánk legyen sza
bad megemlítenünk, hogy Száhák Száhákián , örmény ple
bános tanulmányait Németországban végezte. T öbb évig 
volt a Zillerféle lipcsei seminarium munkás tagja és mint 
a H erbart-féle paedagogiának alapos ismerője tért vissza 
hazájába. Rajongó szeretete, melylyel szülóföldje iránt csün
gött, új hivatásában is érvényesült azokkal szemben , kik
nek fiatal kedélyére tanainak terjesztésével akart hatást 
gyakorolni. 

A fennemlített könyveiről azt lehetne hinni, hogy azok 
Staude ismert paedagogus ,. Praeparatioi « utá n készültek ; 
ámde a látszat után alig ha fogunk helyes itéletet alkot
hatni m agunknak. 

Szerző első könyvének (»Jegyzetek« s tb.) bevezetésében 
mindjárt a nevelés-oktatás czéljairól emlékezik meg; ezután 
a vallásos irányú oktatásnak különleges czéljaira tér át. 
Itt az utóbbinak rövid előadása után feltünteti Ziller érde
meit a nevelés terén és utasítja a zokat, kik Herbart elveit 
nem ismerik a Mán d i n i á n és Báhádrián m úveire. Ezután 
hangsúlyozza a szerző, hogy munkája hosszú fáradozás 
e~edménye és a ddig nem is kivánt a nyilvánosság elé lép
m, míg annak czélszerúségét a tiflisi örmény seminarium
ban gyakorlatilag ki nem próbálta. - És itt így folytatja: 
• Egyedüli vigaszom az élet zajos folyásán kere:;ztül csak 
az volt, hogy az általam elhintett mag jó talajra talált. 
Azok, kik munkásságomat figyelemmel kisérték, tanúim le
hetnek arra, hogy én az igazságnak határai iránt tiszte
lettel viseltettem. « 

Végül megjegyzi, m iszerint soha sem gondolt arra, hogy 
m úvét oly korán az érdeklődök rendelkezésére bocsáthassa · . ' - a m1 azonban csak barátai és ismerősei támogatása 
mellett vált lehetövé. 

A bevezetés második részében szerzőnk az »alaki fo
kok « tárgyalásáról értekezik. 

A mi Száh ákián másik könyvét , az »Ó-testamentum 
bibliai történeteit «. illeti. ez már sokkal szabadabb és füg
ge~enebb Staude Irányától. Itt a bevezetésben a bibliai 

,.. 

r 
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tÖlténetek tankönyvéről szólva azt jegyzi meg, hogy tulajdo~
képen ily könyvet szükségtelen a tanulónak kezéb~ adm, 
miután legjobb tankönyv maga . a szentírás. Mmthogy 
azonban ez utóbbit pl. nyelvezett nehézkességek és más 
körülmények miatt, oly könnyen, a tanuló meg nem 
értheti : azért válik szükségessé a ezét elérhetése szempont
jából az, hogy magából az eredeti szövegből a vallási. és 
ethikai tételek, majd a velős mondatok levezettessenek. Mmd
ezt azonban csak úgy lehetett k~resztüh·inni , ~ogy ~ ere
deti szövegen nagy gonddal s kt váló óvatossaggal ttt-ott 
felvilágosító pótlásokat tett. 

DR. GoPCSA LÁSZLÓ. 

Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból. 

IV. 

- - Befejező kotlem&ly. -

7) Nemkülöuben 7-szer adunk e váro~nak kegyuri 
joaot, minél fogva más városok szokása szenot választhat 
lelkészt, de azon nyilván kijelentett kötelezettséggel, hogy 
azon lelkész és segéd-káplánjai kellő és illő eltartá~áról -
a mint ez más megerősített kiváltságleveleink által. tS szen
tesíttetett - ugyanazon város köteles g_ondoskodm. . 

8) Minthogy ez a város nem eródttett s arra a J~!~n 
körülmények között nem is lesz szükség, megengedjuk, 
hogy az falakkal körülvétessék, biztonság tekintetéből. a 
város őrizetére annyi szolgát , közönséges s~ólás~ód szennt 
darabantot, vagy hajdt'tt tartsanak, . menn~t szukségesn~~ 
látnak, ugy szintén dobosokat is , kl~ a htrdetéseket eszko
zölj ék, vagy túzvész esetében a polgarokat figyelmeztessék; 
e szolgák, kik mindig a tanács keb~éből_vá!asz~ndók! ne
kik való fegyverrel ellátva kötelesek éJnek Jdején, ugyszmt~n 
t örvénykezések és vásárok alkalmával a más szab. kir. 
városokban bevett szokás szerint a rossz szándékú és za
vargó ember~ket elfogni, vigyá~a~. -~ ~ármely . kihá~s el
háritása czéljából a városban korulJarm s Ort állam. 



g) Megengedjük e városnak azt is, hogy minden, örö
kös nélkül való polgári joszág, lettek legyen akár személyi, 
akár birtokok és a polgárok vagyonából fenmaradó örök
ségek, a városi kincstárra szálljon s az ilyen gazdátlan ja
vak birtoklás alá vehetők s a városi közönség hasznára 
fordíthatók. 

A magvaszakadt vagy végrendelet nélkül elhalt neme
sek, úgy szintén a polgári fóldterületen lakó, adót nem 
fizető személyek ingó javait, nem különben e város birtokán 
és területén levó örökös ingó és ingatlan javakat, melyek 
olyan nemesek, vagy szabad személyek birtokát képezték, 
kikre reábizonyították a hűtlenség, vagy felségsértési bűnt 
- az állami kincstár örökölje, s az ilyen polgári öröksé
gek azonnal a kir. kincstárnak adassanak ; mindazonáltal 
azok, kik azt perrel támadják meg, a polgári jog szerint 
azt bírhatják. 

xo) Megengedjük e városnak, hogy az ö és a szom
széd helységek közjava és haszna tekintetéből, más kivált
ságleveleink erejénél fogva, minden héten két heti és éven
ként n~gy országos vásárt tarthasson, mindazon jog- és 
kiváltsággal, melyekkel azokat más szab. kir. városok is 
megtartják, s mindazon jövedelmekkel és dijakkal, a mi a 
heti és az országos vásárok után törvény szerint bejön. 

I I) Említett polgárok a fennevezett szabadalmakkal és 
mentességekkel, melyek más s·~ab. kir. városainkkal is kö
zösek és az ország törvényei- és rendeleteiben foglalt ki
váltságokkal egész nyugton, bizton és háboritlanul élhet
nek, élveztetik, használhatják azokat, hogy így minden aka
dály s bármely egyenetlenkedésre való alkalom eltávolit
tassék. 

12) Hogy pedig az önkormányzat és a polgári jog
hatóság sértetlenül fenmaradjon s ne háborgattassék, vagy 
meg ne zavartassék, nyilván azt akarjuk és kijelentjük, hogy 
ugy a katonai, mint a kincstári hivatalnokok e városban 
vagy ennek területén a polgárok felett joghatóságot gya
korolni, vagy más joghatósági dolgokban ellenök fóllépni, 
ily dolgokba avatkozni ne merészzljenek. Ugy a politikai, 
mint ~ gazdasági kö~igazgatás feletti legfőbb felügyeletet 
- mmt más szab. ktr. városokban, úgy ebben is kir. biz-

r. 
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tosunk vagy annak helyettese vezetése alatt a megye alis
pánjára bízzunk. 

I 3\ Minthogy az igazak hamisaknak, az. ártatl~nok 
búnösöknek nem tekinthetök s e czimen dolgatk- és Java
ikban nem zavarhatók. nem akadáh·ozhatók, gondoskodni 
akarunk arról, hogy a fennemlített ~~áros polgárai. és .lakói 
mások adósságai m iatt saját személyökben vagy Javatkban 
bárhol s bármi módon be ne börtönöztessenek vagy le ne 
tartóztassanak azon nyilt kijelentéssel, hogy ezen engedé: 
Iyek, jogok és kiváltságok nem másoknak,. hanem. a ~~ 
igazi alattvalóinknak, fennemlitett városunk Jelenlegt s JO-
vendő polgárainak szolgáljanak és kedvezzenek. .. .. .. 

I 4) De mind azt, ami előbb felhozatott azon kulon~s 
feltétel alatt rendeljük el, hogy elóbb említett ~olgárok~ aktk 
különben is, fennálló legmagasabb határozatatok szen~t, ~ 
haza iaazi fiai számába g)'ülekezetébe felvétettek s tgazt 

b ' . d és kétséukívi.ili hazafiaknak nyilvánittattak, magukat mm en-
ben má; szab. kir. városokhoz alkalmazzák, s a hálátlan
ság és hútlem;ég bélyegétól, sze~nyétól ezen és más ál~
lános kiváltsáaaik és szabadalmatk elvesztése, megsemmt
sítése s más e.törvényszerú büntetés terhe alatt szüntelen 
6vják magukats ezen j6téteményt és irántuki hajla~~?s.~g~nk 
e nem közönsé~es jeiét, fónségiink, törvényes orokosetnk 
és utódaink iránti teljes hűséggel, szilárdsággal és feddhetet
lenséggel kiérdemli szüntelen igyekezzen:k. 

Miért is nektek méltósáe-osok, tekmtetesek, nagysá
gosok, nemzetesek, jelesek, ·ne'?esek, ügye~ek, bölcsek, 
s bármely állású, élekorú, állapotu egyes és mm~en ember
nek, joghatóságok- és hivataloknak, melyek a mt ur~dalma· 
inkban fel vannak állítva, nyilvánossá, közzé teszszuk, pa
rancsoljuk és elrendeljük, hogy ti mostant61 fogva ~arto~
tok ezt a várost szab. kir. kereskedő városnak tekmtem, 
mely mindazon kiváltságokkal, mentességekkel és haszonnal 
él, azokat birja, a mikkel más hasonmódú városok élnek 
s ugyanazt jogaiban védnetek, oltalmaznotok kell. 

A mely dolognak örök emlékezete és érvényess~ge 
tekintetéből elhatároztuk, hogy külön nagyobb pecsétunk 
megerősítésével ellátott levelünket nevezett szab. kir. keres
kédő városunk, Etzsébetváros polgárai- és lakóinak adjuk, 
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átengedjük, a mi rájok, ivadékaik- és utódaikra nézve örök
r~ érvén~es leend, s mely a jogok jövőbeli teljes biztoo
saga tekmtetéből szükséges 

. K.elt Ausztria fóherczegi városunkban, Bécsben J 786-
d1k év1 deczember h6 27-én. Római uralkodásunk 22-ik 
örökölt királyságunk 7-ik évében. ' 

JózsEf> s. k. GRóF PÁLFY KÁROLY s. k. DoNATB JózsEF s. k. 

La tinból : ÁVEDIK L uKÁCs. 

--{:3~~t~8t--

Az örmények Hollandiában. 
IV. 

- Befejező közlem~oy. -

~z örmény lelkész eltávozása után a község tagjai 
halálozás és kivándorlás által annyira leapadtak, 

~ogy már 1822-ben a két gondookon kívül még csak egy 
ormény volt Amsterdámban. E három: Di Massa Sándor 
és Mihály testvérek és Di Gábor István. De eltávozott a 
két testvér i ~ és csak Gábor István maradt egyedül. Ez 
I76_?-?an sz~letett Smyrnában és életének alkonyát Birmer 
~hnshna neJével együtt a templom épületében töltötte, itt 
IS halt el r 835-ben magzat nélkül. Ez az ember csak is 
~ 6 sz~mélyét tartotta az egyház és egyházi vagyon jogos 
•gazgat?J~.n~k; . v~grendeletében az egyházat és az egyházi 
vagyon. o~ok 1dokre . Amsterdám város örmény ajkú ke
reszt~ny kozsége tulaJdonának nevezi ; ehhez - úgymond 
- mncs semmi joga sem a pátriarkhának, sem más köz
ségnek. Ez~nkívül intézkedett még arról is, :. hogy özvegye 
a templom•. épületben lakjék, és ennek gondozására éven
ként I?~ k1ltert (400 frank) költhessen, mely összeg az 
egyházi Javadalmak jövedelméből fedeztessék. c 

De utolsó akarata nem tartatott tiszteletben· mert az 
örmény P.atriarkha jogot formált e vagyonhoz .. : Ugyanis 
a .. s myrna1 ~rsek az ~msterdámi gyarmatot a smyrnai anya
koz~ég fiókJána~ tekmtete és az egyházi kánonok sze t int, 
fel IS lépett, mmt törvényes örökös. Ezért Engelberto az 
érsek ügynöke, - miután a Gábor István végrend~lete 

, 

l 
r 
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ellen fellebbezetf, - az egyházi épületet és annak minden 
birtokát, az érsek nevében le is foglaltatta. Engelbertanak 
ezen hivatalos müködése egy esztendeig tartott ; azalatt a 
törvényszék A. J . Luhlikn-et nevezte ki gondnoknak az ör
mény község birtokaira nézve. Gondookra azért volt szük
ség, mert 184o-ben Eganoff Anna di Kirákosz, ki leánya volt 
az I 8o8-ban elhalt Eganoff Kirákosz Jánosnak, mint e község 
elfelejtett tagja, segélyt követelt az egyház birtokainak jö
vedelméből. De a törvényszék követelését figyelmére nem 
méltatta. Lupnikn után G. H . Reuver lett a gondnok; 
ennek I 856-ban történt halála után a gondnokság L. H. 
Kühn kezére ment át. - Kühnnek e lső dolga az volt, hogy a 
dijkstraateni házat (0. 25 sz.) eladja. A Boarnslod útczá
ban fekvő templom különbözö ezétokra használtatott fel ; 
végre T. Schwartz vette bérbe azt az evángelisták részére 
500 kitter t I OOO frank) évi bér rnellett. 

Minden, mi az örmények ájtatosságához és az isteni 
szolgálathoz tartozott és arra emlékeztetett, a templomból 
kivitetett és a gondnok közvetlen felügyelete alá tétetett. 
A templom ékességei, az egyházi ezüst-edények, gyertya
tartók és perselyek (ttllt"llóruliru")· papi ruhák, örmény nyelven 
irott könyvek, imádságos könyvek, a melyek ki voltak 
czifrázva szerafin-fejekkel és a Szent-Lélek mysticus jelei
vel, a templomból kivitettek. Csak egynehány kép maradt 
benn emlékeül annak, hogy itt egy községnek csinos 
temploma volt. 

I 87 3-ban lett vége a pernek, mely az ecsrniádzini 
patriarkha javára dölt el. Ezután Kühn gondnok, ki a fele~ 
löség alól törvényileg felmentetett az egész birtokot át
adta IV. György patriarkha, az ecsmiádzini katholikosz 
ügyvivőjének:. J Wertheim-nak. 

Clausing közjegyző I 87 4· martius g-én nyilvános ·ár
verés mellett eladta az épületetet a r6m. kath. községnek 
oly feltétel rnellett, hogy az emlékkövek az eladási szerzö
désbe be ne foglaltassanak. 

Tehát örökre ott maradnak azok és tanuskódni fog
nak arról, hogy élt Amsterdámban egy keleti keresztény 
község, mely fényszakában világhírű kereskedést folytatott ... 

GoVRJx. J. GaaGBLY. ··
---t::~'f#li#i3liilf:a:;io:t--


