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A D A T OK. 
A SZAMOSÚjVARI vAR ÉS A_ liAZAl ORMÉ.NYEI< T ÖRTÉ

NET EHEZ. 

Il. 

E, rdekc:; feljegyzésckl'l ol\·asunk Szamos.~tjvárról, ... l~rzsé
hcl\'árosról és n hazai örmény ck torténelét ol: De 

(;c r a n d o ,\aost franczia i ró ., La T r a n sy l v n_ n t e c l 
IL , bit·l~ s·· czimi't l'árisban L ' ..1,,)-bcn franewt nyel-

s c ,t ' · ) l' d · z crdél,·i Ycn mecrjclcnl mü,·éh{'n. h~l l c • C ~:an o a - . . ! 
örtnétwekct a többi nemzeltségc~kcl ~~ szehas?nlt lJa, es 
kiemeli jú tulajdonsúgaikn t, erén yctkct, tsmer~~lt .~lct~1ód 
·ukal é- mind\'é"'ic:r igen rokonszenvcsen 11 toluk. A 
~nagyar-~rmcny kÖzGn8ég elölt celdig .. ism cJ:c~lcnek _voltak 
ezek a feljegyzések. mclyckct mo ·t h t t fo~dJtasbnn _1tt -~e~ 
mulatunk. ,\ De Geramlo köny\'énck egytk armcmsz!Lkat 
,·onatkozá8Ú fejezele a kü,·ctkczö: 

A kl'tlönféle ncn1zctekhez, a mclyck miu~ ~rd él~ben 
laktak', járult még néhit_ny ~:cr örm.~_ny :. -~ ~-~~ sz~za~l 
foh·amán. Ennek az cmtgralwn_ak a l~ov~~kezok ' otta~ az 
okái. Harmadik L e o örmény kmi.ly kel [tul h_agyo ll _ hatr~, 
ezek harczba kereredtek a trónérl. _Az cgyll~ . scg_tlségu~ 
hida a perz:;ákal és a törököket, a ktk clpuszltlollak .. A_~H 
Yárosúl és megöllék a legelökc:lübb lt\kósokal. A kgyoz~l
tck ki\'ltndorollak. Egyideig Krimiitban tartózkodtak, az lan 
megjelenlek ~l olclo\'tlban és elhali~ro~litk.' hogy ~ll f.??nak 
letelepedni. _\zonban a türükük tll ts let?y~gcllck. oket s 
ja ,· Erdéh•IJe mcncküllek l. Apalfy ~lthal y feJedelem 
idejében . ·lll kifogytak minclcn élclfentar_lási forrásul~bó l , ' ) 
de a fejetlelem védelme alall kereskedökké leltek , nem
sokára az egész országban elterjedtek, ~ogy, keresk~dést 
üzzenek. Leopold rsa,..zár álc ngcd lc nekt_k l'.!lCSfal~at, a 
mcly Apalfy fejedelem halála ulitn ri ~alt ~ b_trlokka l~l;. 
lll és egy másik városban, a mcl yct sz tnten alcngedlek ) 

•) Annyi aranyat hoztak magukkal, hogy még Apaffynak ís 
adhatlak kölcsön - böven. Szerk. . 

2) Szamosújvár területe, melyérl apái~~ 25000 frtot _fizettek, 
szántóföld volt a letelepedés előtt. Az ősök epttették azt alapjából. · · 
Azért nem engedtek át nekünk semn11t! S..:crk. 
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nekik, legnagyobb számban gyiillek össze Ez a kél város 
nemsokára fontos kereskedelmi közpon tlit vál l. 

Eredelileg az örmények Eulychcs szakadár hitét 
vallollák. Néhányan állérlek a katholikus vallásra· de 
eleinte az állérések ritkák voltak. l 6 -l--ben egy örmény, ~év
szerint Verzereski Oxendius tizennégy évi római tartóz
kodás ulán visszalért Erdélyhc avval a czéllal, hogy 
honfltá rsai l mcglérilse. Ezek egész váratlanul ellenállást 
fejtetlek ki a téritö ellen. Pli pökük izgatására törvény 
elé állitották a római papot, a kinek még élele is veszély
ben forgott. Dc Oxendius nem veszlelte el bátorságát. 
Egye nesen a sch ismatikus pCtspököl támadta meg, aztán 
elvezette Palluvicini bíbornok, az akko ri lengyelországi 
nuncius elé. Lengyelországba küldött még egy örmény 
papot és nyolcz főembert. a kik nemzetük ne,'ében arra 
kötelezlék magukat, hogy felveszik a kathol ikus vallást 
és arra kérlék a pápát, hogy emelje Oxendiust püspöki 
méllóságra. A római udvar leljesitelle kérésöket; de a 
püspök nem sokáig élvezhelle za,·artalanu l méltoságát. A 
törökök elfogták és há rom évig börtönben tartották. 
Kiválóságainak a hire Bécsig is eljutolt és neki köszö n
hellék az örmény ek, hogy a császár jóindulattal Yisel!etell 
irántuk. 

Oxendius halála után visszahatás következell az új 
megtérlek közöll. A károlyfché!Tári püspök küldöll nekik 
egy papot: TheodoroY ic Mihályt, a kit azonban nem 
akarlak elfogadni és aki Hómába menl. Két é\' mulva 
visszalért é.s újra megkezdte az örmények mcglérilésél, 1) 

azóta az örm ények változa tlanul hivei maradlak a római 
egyháznak. Templomaik ban azonban a misél nem latinul , 
hanem örm ény nyelven mondják. 

') Nem a károlyfehérvári plispök küldötle Theodorovicsot 
hozzánk ; mert nemcsak szamost'tjvári születésü, de szamosújvári 
plé bános is volt. Ezen kivlit apostoli főjegyző (protonotarius apos
tolicus) és az erdélyi örmények föesperese (archidiaconus armeno
rum Transi lvaniae) volt. Mária Terézia nevezte öt erdélyi örmény 
kath. püspökké; de a pápa Dániel Tódor áskálodásai mia!t nem 
erősitette meg ... és haláláig Szamosújvár~ maradt. A ha~a1. nem
egyesült örményeket mind Verzereskul léntette meg; lehat trónak 
ezen állitása sem felel meg a valóságnak. Szerk. 

s· 
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EbesfalY<in Yan e~y örmény kolostor ; ide ~eko~og
tallam. Elmondtam. hogy meg szerelném tekmtem a 
kolostort é a portú ·, a ki aJtót nyiloll, eh·ezctell a~ 
udvarba, a hol megvúrlam a ht'tzfön~köt. ~:z . utóbb1 
különben ecryedül i lakója a kolostomak. !•.bben a pillanal
ban arra ht;sználla az édes pihenést, a melyböl eleget 
juttatott neki egyszeríi foglalkozása, . ho.~y ablaki~n át 
vizsatil l a mi történik az utczán. lllmdJart meglatlam, 
hog~ s~ép keleli tipusú a feje és szü .. rk~ a szakidla. 
Portásomtól örömmel hallottam, hogy a fonok ur azonnal 
fogadni fog. \'alóban azonnal kijött mél_lóságos lépésekkel 
az udYarba, szemeivel az alkalmatlan Jelegen t keresve, a 
ki ecry réai harana vizsaálódásába merült cl. A barát 
mag~arul "zóli tott ~n eg, de talán me rt kissé el_fcl ejtette 
ezt a nyeh·et a távoli országokban, vagy talan mert 
különös kiejtéssel be zél te, lehet kü lönbcn, hogy én 
vagyok a hibás, elég az hozzú, nehez_en é~tellem meg .~s 
megkértem, hogy más nyeh·en be zélJ en. Ekkor egy e ~o t
tem teljesen ismerellen nyelven szólalt meg, a mely ugy 
látszik az ö anyanyelve ,·ol l. 

A leajobh barátokkít IPllünk. Eibe zéllc kolostorának 
történetét~ a mely körülbelöl egy év zúzad óta áll és a 
velenezei zen l· Lázár-kolostorlói függ. Megmutatta a 
kápolnát, a mely az olasz templomok módjára van 
disz i l ve. 

Kem tudom igaz-e, a miröl a szászok folyton pa
naszkodnak, hogy t. i. a dunai gőz h ajózás valóban ártolt 
némel y erdélyi kereskedő városnak; annyi bizonyos, 
hogy az örmények sokat panaszkodnak. Ebesfalva lakóssága 
megfogyoll, úgy monclják. Sokan elvándorolnak máshqvá 
szerenesél próbálni. Azt hiszem, hogy ezek a panaszok 
túl zottak, dc annyi tény, hogy az elszegényedés egyre nö. 

Az örmények tevékenyek, okosak és az üzletekben 

becsületesek .. okkal lehet találkozni az olyan utakon, a 
melyek egyik vásárról a másikra visznek; bécsi szöveteket 
hoznak magukkal. .Meg lehel öket ism em i arczukról , a 
mely megő riz te a keleti jellegeL Néhány év óta azonban 
már nemcsak kizárólag a kereskedésnek adj ák magukat. 
~Ianapsúg a fl a tal örmény ek már Orvostudomán y l r ugy 
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jogot tanul~ ta!'• . ~·entéll t clült·;! ez ,.,j foglalkozásokban is 
ha znosakka fOgJak tenni magukat. 

. M(·g ke~ l adni az ör!)1énycknek, hogy Erdélyben jó pol
garokkónt n s.clkednek. Ok megérlelték, mily nagy szükség 
v_an az ?~·szagban lakó népek egyezségérc és nem táp
lalnak elo! téletc ket, . a mel y ck ezt az egye z éget lehetct
l~nné _teszt~\ .. \ hód1Lús j oga a mag~·aroknak adta e magyar 
fold_ I)IJ'lokat. A l egyőzölt népeke l, a me l y ek sokáig sz ol· 
gasagban éltek, maguk a magyarok ernanczipállák és ma 
már nem kin\nnak löl iik egychcl, minlho.cry Yelök err\·séaes 
néppé egyesüljenek. . . . ,., o. o 

'zamoslljvúr iínnény \'itro: kö\'clei, a kik elöször 
j elen lek meg Erdély dictitjún, hangosan.j elenlelték ki, ho11y 
ragaszkodnak a kiizö hazithoz és biztositották a ayülébsl 
honfitár aik érz?lmciröl, a melyek oda irányulnak~ hogy 
a magyarokkal .JÓ egyelé t-Lésben éljenek. Beszédüket nagy 
tapssa l fogadtúk. Az örm ények bár meatarlotlúk anva-

' 5 ... ' nyel~i.ike l , mindnyújan tökélelesen birjúk a magyar nyeh·et 
és mmdcn ellenkezés nélkül. szi,·esen is beszélik a magyart. 

E nép a szonyai j ellegzetes arc;~vonásokkal bírnak. 
Jéhány nagyon zépet i<illam közöltük. Egyel véletlenül 

énekelni i · hallottam: oly ~rzé el énekelt. a mely élénken 
vésödti lt emlékezetem be. E pen A pa Iri félig lerombolt pa
lotájának egy ablakánál volt ez. C ak egy pát' leomló 
fekete hajfürtöt láthaltam és valam i fehér mhaszövetet és 
egy ideig. m í g é!:'zrc nem \'ellem, hogy honnan zármaznak 
ezek a hangok, éde rnelankholiába sülyedtem, a mely 
hangulat épen ill ett az elöllern elterülő történelmi rontokhoz. 
Talán Ppen ez a dal idézte elö azt a szomorú hangulatot, 
a rnely elfogott, a mikor elbuc uztam Erdély utolsó feje
delmének utolsó lakától. 

* 
., lia Dé "lől a nyugati Szamos-ágon haladunk toYa, 

nemsokára egy ki · Yá rosba érünk, a mely némi fontos
sággal bir az országban. Ez SzamosújYár. L"gy látszik. 
hogy itt római épü letek romjaira találtak, merl több iró a 
legrégibb coloniák közé sorolja. Ne,•é t ellenben, mely 
újabbkori eredetre val l. attól a kastélytól nyerte, a melyct 
i\lartinuzzi emelt l .'l-!2-ben. Hogy ez új épületet emelje. 
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lerontalla a ré"i húlní.nyos-váralja- i vúml, a. lllcly inne n 
nincs mes,zc :,.... ez el:{yikc YOIL a húrom vúmak, a mcty
ben a kcreszlény'écr utol ó ellenségei védlék \'allásukal. 
Szamosújvár \'árába 

0 

rejlelle cl i\Iarlinuzzi. ':l inclen . kin esél. 
Dobol, a Ferdinúnd-púrli parancsnokol, a kt tele clzat·kozotl, 
mecrtámadtiik a másik párton Yoll magyarok és megadásm 
kén°yszeritelték. Foglyul tartolták vissza; ~c :i k?r~ll meg
menekülnie : köteleken mászo lt le. Baralat elokc ztlelték a 
toYakat és ezeken szerene ésen el érle a császá t i ak táborát. 
1609-ben zamosújvárl fiscalis birtoknak jelenlellék ki; 
de a diéta kénytelen voll eladni és a véletúrt a töröknek 
küldeni, a ki valami külön adót követcl L 

Leopold császár megengedte az örményeknek, ho~y 
ide lelepedjenek; nemsokára fel is épült a város. Elég Jól 
van építve, van benne néhány új épü lel is . 

SzamosújYár melletl Ya n az úl szélén egy ásvimy
vizforrás (Kéröi fü rdö), a mely az évad idején kélezer
nyi lálogalót is von oda. 

Dr. Bányai E lemér. 

NEVEZETES ÉVFORDULÓ. 

- ,\ z Institutum 1\arátsonyianum száz éve. 

A törléneli évfordulók kullusza nálunk nen1 igen oko
zolt sok gondol a hiYeknek . A beköltözés kétszáz 

éves emlékün nepél észrevétlen ül engedtük tovasuhan ni , a 
kétszázhuszonötödik dátum is elmult és a Szarnosúj v~u· 
alapitásának kélszázadi k évfordulója sem ludla az évtize
des közön yl legalább ideig-óráig a lokalpalrio lizm us köz
vellenebb szi mpaliájában felolvaszla ni. Ugyanez a közöny 
temelle el a Lukácsi, Gábrus, Verzár Oxendius, a város 
ala pilók, régi kormányzók és kiválóságo k cmlékét s talán 
má r régesrégen hírmondó sem maradt volna felölük, ha 
e la p érdemes szerke:;zlöjének meg ne m illeli szivét a 
kegyelet, melylyel a mul l nemes hagyományai irúnl min
denkor viselkedelL Ez úllal is egy nevezetes évforduló 

küzclcdé·sN kP ll Jl'l<·nl<·n i'llt k s rni<.lijn ('le!,!<:l lf'~zjj 11k lur
lapir6i küle l cs~égiink twk, <·gyszcr:;mind a jú ;:zt'ulMk azon 
czélzatúxal hii'Cl elJi.,k a küszö bün lc\·ij <'H:mrnyl, hogy 
annak emléke fcltúnta;:z tan i fo{l'ja a "ZÍ\'Ck szunnyadú 
kegyelelél oly mcrlé·k hen, amint az illő is, idöszerii is 
mindann yiszor, midön a nHIIL értékes alkol:Lsai f'Zemei nk 
elölt ünnepi rnivoltul<lmn fcllárullak. 

. ·zamost'tj\·úr liirl&nrlében az J 'iO.)-iki eszlendül ne
vezelessé· Lelle C'gy olya n inl(~zmény. melynek rnegalakilá
sál a legnemcsebb embcr:.:zerclcl és a legl iszlúhb önzel
lenség sugall ln. Jel. 1\ar iL l >'onyi ~:mal1llel és neje 
l HO.)-bcn velcllék ugyanis meg alapjiLl a szegé nyek háza 
és a v;·u·osi kórhúz inlé~zmé·nyé~nck s ezzel <t neme!;. cse
Ickedeltel olyan lllOillllnenlutnúl állilollúk az it·galon111ak. 
mely halúsál azóta ~cm szi'ml meg érczlelni s egy 
hosszú <·v~zúzado n kcr<·szli'l l az cmbe r:.:zerclel szolgúlalá
ba n a kün yöri'tl<-l és viga"zlalú:; ez ern y i áldús;H ;'t raszlolln. 
A 1Jagylelki'1 alapil\·:·tlly hi re· elhatolt mcssze a vúros ha
tárán s nC'llH'sak az í·rclekPilck, hatH'llt a hirlapok is lu
domt'tsl \'Cllck róla (•,; ot nemes c~eh·kedel jelcnlöségébez 
mérlen cmlékezlek mrg az alapilök hazafias elhatározá
sáról. A .. B é l s i ~l a g y a r K u r i r,.. l '10{}-ig a magyar 
zsurnali~ztik;'uwk lcgnc\·ezelcsebb lapJCL, 22-ik ~ziunában, 
1, 0:). szcpl. 1 :klll péllli'tu l a kiivelkeziikcl irja: 

Sz a 111 os ü j v á r r ú l, A u g u s z t us 22- é n. A~o n. hazai és 
feleba;áti szerclctlel buzgó hazánk fiai kiizötl, a' k1k JÓ czélra 
intézcit hagyomány<~il< <illal, nc!n !sal< a jelen. valók közüti be
csessé és lisztessé teszik llCVCikct, hogy az altal magoknak a 
jövenJö világ clötl is örök em lékezelel szcrezni kivánnak : vagyo~
nyához és Nemes Familiájához méltóképcn. megkíilö.nbözletle magat 
rgyik nemes polgárja, idöseb~ Tilt. K ~ ~ a. l s o n Y. 1 E 111 ma n u e l 
ur, k i is lsten dicsöségérc es felebaratJa~l!ak .. elomen~tele~ re, az 
Ispotály számára 22 ezer, a Károly FeJervan szemmanumb?~ 
tanuló két Klerikusok számára 8 ezer, hasonlóképen a Kolozsvan 
Nemes Convictusban tanuló hat ifjaknak számokra 7 ezer R. 
Fori ntokat fundált és már valóságg1l is letcll önnön vagyon
nyából·" 

A rih·id hirlapi közlt's az alapítók szúndékál és rcn
delkezé:;él nagyjában ismerlelte a száz é\· elötti magya~· 
közö n ·ég-1-{cl s ez a Lény i:; mulalja, hogy az akk.or Jélcz_o 
ntagyar hi rl api sajló ezen egyetlen organuma ts mélta-


