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hát, a körülmények kedvezése folytán, a visszaesés veszé
lyének voltak kitéve. 

Azonban Isten nem en<Tedte, hO<T)' ann)'i fáradsáa b ~ . bJ 

!'Zenvedés és küzdelem gyümölcse egyszerre megsemmisüljön! 
Oxendius püspök halála után nemsokára III. Károly ki

rály vissza~J1ította az erdélyi róm. kath. püspökséget s 
17 16-ban kmevezte az első püspököt Mártonfi György sze
mélyében. Az újon kinevezett püspök, látván az ön;,ények 
á11apotát, kezébe vette az ügyet addig, míg a római szent
széktő_l új püspököt nyernek. Észrevevén tehát, hogy Bu
d:.tkovt~s Lázár helynök é_s szamosújvári plebános, ki egy
s_zersmmd az egész erdélyt örmények ügyeit vezette, erre a 
tisztre nem alkalmas; mert nauy en<Tedékenysé<Tével elő-

,. . . b b o 
se~t~t a htveknek vtsszaesését a szakadárságba, Theodorovics 
Mthalyt azonnal pappá szentette és az örmények közé kül
d~tte, hogy öket a helyes útra terelje. Ez meg tett ugyan 
mmdent, hogy a békét és rendet visszaállftsa, de czélt nem 
ér~ j mert_ a baj már sokkal nagyobb volt, hogysem azt 
Sajat tekmtélyével megszüntethette volna; azért Rómába 
m~nt, és ott jelentést tett az á11apotról. Erre a római szent
szék egy jegyzéket, mely az erdélyi örmények közt á llitólarr 
l é_~ez~.tt t_~velyek- és ~isszaélésekről szól - küldött az erdél)~ 
puspokho~ é~ felszólttotta e~t, hogy vizsgálja meg az ügyet. 

A puspok magához htvatott az örmény előkelők kö
z~) . 14. s.ze_mél>:'t, kik közt az ö rmény egyházak képviselő in 
ktv~l vtlagtak ts voltak. A képvis :Iók bebizony ították, hog-y 
a ttzenkét vádpont közül tiz minden alapot nélkülöz. l\<fá r
tonfi püspök erre kedvező felterjesztést tett a szentszékhez, 
melyet azonban ezen vizsgálat eredménye teljesen ki nem 
elégített; ezért a szentszék időközönként küldöttei által vizs
gáltatta meg az erdélyi örményeket. 
. De visszatért Theodorovics Mihály Rómából, ki rövid 
td,ő m~lva, az elhunyt B_udakovics helyébe szamosújvári ple
banossa valasztatott. l•, derék, tanult férfi volt az, ki az 
Oxendius által meg kezdett, s má r annyira elővitt uniót 
majdnem befejezte. 

A szakadást teljesen a jézustá rsasági atyák, két ízben, 
(17_29- és _174_8~ban) tartott, s majdnem egész Erdélyre ki
terJ edő mJs:-:z tÓJa szli ntette meg. A második misszió, mely 

i ' 
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17 4 8-ban Szamos ú jvártt tartatott, le folyásáról a következö
ket olvassuk a jézustársa::;ági atyák évkönyveiben..:): :.Sexta 
missionis statio Armenis obtig it, in civitate Szamosujvári
ensi, quam biennio diutius jam efflagitabant. Numerosus 
hic populus deg it; at si viros mercatui deditos demas, 
feminarum pa rs pa tior hungaricam lingvam ig norat. Com
madum accidit, ut id temporis omnes fere pereg re redii s
sent. Summa pompae celebritate obviam itum est Patribus 
ab Adrnocium R. D. loci plebano cum assistentibus qua
tor ali is subjectis ecclesiasticis, comitantibus quatuor Patri
bus Reformatis tribusve Conventualibus. Fructus ex mis
sione relatus est copiosus ; describi satis nequit populi ar
meni pietas , devotio, rigor in afflictatione sui , gemitus, la
crymae, sing ultum, quem quum alias tum praecipue in 
supplicatione de poenitentia, maxima pompa deduda, 
prodidit. 

Tribonalia sacra redundahant constanter poenitentibus, 
qui devotione plane singuiari inter lacrymas totius vitae 
superioris noxas recensuerunt. Detracta etiam haeresi spo
lia ; nam e Calvini castris 22, a schis mate 14, unus a 
Luthero sunt revocati. Ut porra missionis memoria in hac 
urbe perennet, elegans sacellum coneli coeptum, cui a mis
sionariis arnpiissimae indulgentiae sunt atributae. « 

Ezek voltak az uniónak utolsó mozzanatai, melyekkel 
az egyesülés szent ügye tényleg és örökre befejeztetett ! 

Kapatán Márton. 

Erzsébetváros hatósági határozataibóL 
- 1718 év.-

f!J I. ' 
1~ erryváltás alkalmával ne tartsanak olyan pompas 
~ v~ndérrséO"eket mint ezelőtt volt szokásban; hanem 

t-> D 
1 h ' ' h d menJen el ebédre L) a vőlegény a menyasszony aza oz; e 

*) L. N. Nilles S. J. Sym?_olac ad illu~tr. hist. Ecc. Orient. 
czimlí míívénck n. köt. 932 lapjat. 

1) ;.wu ntm/.LnL: hácz udelu. 



se a ,·ő lq~ény, se a menyasszony részér(>! ne hivjanak meg 
senkit. Zene ne legyen a háznál. 

:\ menyasszo~y atyja s i r a t 6 t ne tartasson, mint ez
előtt szokásban volt; de azért a s irat6estélyre leányokat 
hivhatnak, \'alamint jelen lehetnek a közeli rokonok is. A 
násznagy ne küldjön a s iratóba senkit, a vő legény pedig 
leafölebb néay ,·aav hat ifJ'út, kik ott timezolhatnak e~y-e, ~... ::-. J ..... 

két óráig, azonban ne vigyenek a menyasszonynak ajándékot, 
se a menyasszony ne adjon az ifjaknak virágcsokrokat. 

Se a násznagynak, se a papoknak kenelőt ne adjanak. 
Menyekzö napján a menyasszony apja, vagy az apa

helyettes csak hat pá r vendéget vihet a vőlegényhez lako
mára, a násznagy feleségé\'el megy. A házhoz a völegény 
sz\ilei hat párnál többet meg ne hívjanak. Kivételt képeznek 
az idegen<:k, a pa pok és a biró; mert ezek ott lel~etnek. 

A menyasszony a tyja házáná l a menyekzó napJán ne 
legyen se zene, se vendégség. 

Ylenyekzö utá n való másodnap a >őlegény megven
dégelheti azokat a legényeket, kik neki segitségére voltak; 
zene is lehet házáná l, csak idején menjen mindenki haza. 

Eddig szokásban volt, hogy menyekző utá n, a meny
asszony apja a vőlegényt és menyasszon) t »házba vitte « ') 
és ezen alkalommal olyan vendégséget csapott, mely ve
tekedett a menyekzökor adott asztallal; e költséges é:; ha
szontalan szokást ezennel megszüntetjük. Ültesse asztalához 
ezen ünnepély napján a vőlegényt, menyasszo nyt, nős fi a it 
és férjhez ment leányait; de mást senkit se h ivjon meg, 
még legközelebbi rokonait sem. Ajá ndékot se a vőlegény
nek, se a menyasszony nak ne adjanak. 

Nem engedjük meg , hogy ezután menyekzó alkalmá
val kalácsot, vagy chádájéghot 1hábakalács 1 süssenek; elé 
gecijenek meg a kenyér rel és másnem ü eledelek kel. ~' 

Ezelőtt szokásban volt, hogy a házassági szerzőclés (az 
az irás, melyben meg volt mondva, hogy m it kap a leány 
szüleitől) nyilvánosan felolvastatott menyegzö napjá n ebéd 

1
) Snt"b 't!' /nnfdl.fl : dun gi chothcr. 
) f'uft/Jf/ /,.fJIIIIIÍII f/I{Uf/lff{/() f., ll(/ ifii{IIÍfllllllllÍll/1 If/( illiifi /11111(111()' {JI /1111111111/hl/ 

If' ",.,,/,.,,, "'l'll"//1''' imf!"'/ '" "'''''l' ttlt11 ,,","l,,,",,,.,,,,,"u/: r\ szkicz indán árki
ládz c, or hársznészdáni ál sád cháláds jév cháclájégh cshi á n in ; 
oktévin háczov jév ozgá czhég h gérágurnérov. 

l 
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ala tt. E szokást eltiltjuk; készithetnek c.wtán i ~ irás t, mit 
aláír a biró és j egy1.ő. A mit a menyas'5zony s t.ülei ke
lengyeképen 1 l adni akarnak, azt mind feljegye1.hetik az irá t
ba (ezüst serleget, kanalat s. a. t.); szóval mindazt, mit 
tehetségükhez képes t adhatnak. .\Iindaz, mit szüleitől ka
pott, a menyasszonyi ládában ál l. 

Eredeti örmény kéziralból forditotta 

Sz_ K-

Tiridát k irá ly. 

tri VI. 

~~ ré lyes munkára volt szükség, hogy a régihez ra-
. -.J gaszkodó szivósabb keleti jellem legyőzésével az 

eaész országot a legdicsöbb szervezetbe átvinni lehessen. 
Miután e tekintetben minden ohajtása kivitellel találkozott, 
visszavonult é letet kezdett élni, hogy a zajt s a föld hiú 
raO"yoaványát kerüh·e, a természet szótalansága közepett a 
Jékk ~zende nyugalmában élhessen . De azért szikla ka m
rácskája tanszék ,·olt, hová minden ember bizaiummal 
fordulhatott, hogy bölcs itéleteiból és tanácsaiból ihletet mc
ritsen. Azonban e visszavonulás fájdalmasan hatott a nép 
minden rétecrére s arra6dva kérdezték, ki lép nyomába. ~~ i-b bt:> 

dön a közfiayelem e kérdés felé irány ul, egy, meglepő 
örömmel fo~adott hír merül fel, miszerint a hegyek és ma
gány kedve lŐjének két fia idegen földön, Cappadociában tar
tózkodik. Kilétök fölött hallgatagság uralkodott Caesat:e
ában, mely hely elég alkalmatos volt arra, hog.~ ~zép tért nyts
son ki szellemi kiképeztetésöknek. A leg hostbb erénygya
korlatok versenyében egész csendben !oglalatos ,sze.ré,ny 
munkások, dicsvágytól menten, a hallgatas leple a la ktvan
ták rejteni nevöket. - Méltó tehát a kegyeletes emlék, 
melyet a nerinet történetirója egy nehány szóval .a leg 
tisztább j ellemeknek emelt, midón ö.ket úgy m~ta~~a .. ~e. 
mint a kik »a bámulatos atyának mmden erényett orokol
ték. c A közegyetér tésnek egyhangú nyih·ánulása közt az 

1
) ''1/11,-,""J: birnáh. 
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foglalkoztak volna e kérdéssel, akkor az örmény színészek 
részvétele is elhatározott dolog lenne ! .... Későn kezdeni 
és nehezen elhatározódni - ez az, mi az előhaladás útjába 
akadályokat szokott görditeni. Mi azonban mégis reméljük, 
hogy bár az énekesek fel fognak lépni - Bécsben. 

Cselingárián Jakab. 

Erzsébetváros hatósági határózataiból. 

Il. 

~sébetváros•) egyházi fógondnoka, a biró és a 
I 2 esküdt öreg (tanácsos .. ) I 7 I 8 január 3-án 

(örmény időszámitás szerint II67-ben; II67+55 I ".-= I7I 8) 
a következő határozatokat hozták : 

Mivel mi más időket élünk, mint minőket őseink él
tek, azért kénytelenek vagyunk némely nemzeti szokást el
hagyni és a viszonyokhoz alkalmazkódni. Szamosújvár 
(Gérlá • ,.._) tisztelt tanácsa közölte velünk (a változott időviszo-

*) Midőn az örmények a Küküllő mellett Erzsébetvárosnak 
alapját megvetették, e város közvetlen közelében már megvolt Ebes
falva, melyben magyar és oláh jobbágyok laktak. Erzsébetváros 
az Oláhpatakon innen épült, míg a falu a patakon túl feküdt. De 
megvette ErzséLetváros örmény közönsége a városuk mellett 
fekvő Ebesfalvát. mint az .\paffy.féle kincstári birtokot, 1758-ban 
és azt az örmény városba olvasztotta ; az egyesített két helység a 
város nevét kapta : Erzsébetvárosnak neveztetett ; azonban néme
lyek még azután is használták, noha jogtalanul, az Ebesfalva nevet. 
Az itt szóban levő kézirat hibásan nemcsak az ,Ebesfalva' nevc>:zettel 
él, dc sőt falunak nevezi e csinos várost : • Zájsz keréczhákh vászén 
hásztádutheán kjughisz miéroh - Ezen határozatokat fa l u nk szá
mára hoztuk.« 

**) A mint a latinban a scnex (Öreg) szóból képzett senator 
szolgál a ,tanácsos' kifejezésére, úgy az örmény is a dzér (t>úp : öreg) 
szóból a lakitott dzerkh-nek mondja a tanácsot. 

.. *) Annak az elpusztult falunak, mely Szamosúivártt az úgy
nevezett •Szent-Antal réten« terült cl, ncvéröl az oláhság az 
1700-ban épült vá rost Gériá-nak nevezte cl; apáink azon~an vá
rosuknak örményül: Hájákhág hákh ( <tuJtuvu"1tuo) magyarút: Ürmény 
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nyakhoz alkalmazott) megállapodásait ... és mi nemcsak 
elfogadjuk a szamosújvári határozatokat hanem irásba is 
f~glalj~k, hogy, azok állandóan megmaradjanak; azokra pe
dig, k1k e hatarazatok ellen cselekednének 2 4 magyar frt 
büntetést szabunk. ' 

»Ha az ifjú jegyet v~ltott, erről tegyen jelentést a pap
nak, hogy ez gondoskodjék a háromszori kihirdetésről ki 
csak három vasárnap eltelte után áldhatja meg a jegy~se
ket. Ezen cselekményért fizet az elsőrendhez tartozó vőle
gény a papnak két magyar forintot, a második rendbe 
sorozott 4- és az, ki a harmadik rendhez tartozik 2 sustá
kat 1

) . A menyasszony is, ha az első rendhez tartozik, fizet 
staJában 3 pénzt, a második és harmadik rendhez tartozó 
2 · 2 sustákot (szemákl. A megáldás a templomban történt; 
a jegyesek megbizottjai a templomon kivűl várakoztak a 
papra; ez kint átvette az áldásdíj t és átadta a jegygyürúket. 

Az esketésért fizet az elsőrendhez tartozó a papnak 6, 
a második rendhez tartozó 4 és a harmadik rendhez tartozó 
2 magyar frtot. Azok az ifjak, kik más helyről hoznak 
menyasszonyt, az emlitett összegek felét fizetik. 

Egy keresztszentelésért adjanak a papnak 4 és keresz
telésért 3 sustákot. A szegény sorsú kereszt-apa csak 10 

pénzt fisessen. 
A mely ház menyekző alkalmával a szegényeket meg 

akarja vendégelni, ott terítsék meg az asztalt és rakják 
meg azt étkekkel addig, míg a násznép a templomban 
lesz ; a mádágh 2) után a pap kap 1 magyar frtot. 

Ha elsőrendhez tartozó ember hal el, a temetésért 
kap a pap 2 magyar frtot, a másodrendúért adnak 4 és 
a harmadrendúért 2 sustákot. Az ifjaknak sírásási díjban ad-

város, latinul-: Armenopolis, németül: Armenierstadt nevet adtak. 
A Ferdinánd-féle diploma azonban e várost a mellette elterülö 
Martinuzzi-vár nevéröl Szamosújvár-nak ne\•ezi; azóta ( 1838) e név 
alatt ismeretes. 

1) Susták : 6 kr . 
Y) Menyekzö napján a szegények számára teritett asztal ne

veztetett, ,mádákh'-nak ( l flfl/iJ qiUÚ fll/uiU(I Itt/ItUli t/_IIIUlJ UII/.I/IUUIUI6 UlllllflL. 

~nqb~IIIQ ) . 
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janak az elsőrendúért 3 horgost 1
), a másodrendl'1ért 2 hor

<YOSt és a harmadrendúért I horgost, de keszken6t nem 
~zabad venni~). Ha más társaság is segédkezne a sír-ásás
nál, akkor ennek adassék a keszkenö. Abban az esetben, ha 
sír-ásás alkalmával az ifjak nem lennének otthon a), akkor a 
többi társaságok ássanak sírt, de a díjt felezzék meg az 
ifjakkal. 

A beavatás 4 ) után kap a pap az elsőrendútól 8 ma
gyar frtot, a másodrendútól 6 és a harmadrendútól 4 ma
gyar frtot. 

A jegyváltáskor felmerülő költségek fedezéséhez hoz
zájárul az elsőrendhez tartozó ifjú 6, a másodrendhez tar
tozó 4 és a harmadrendhez tartozó 2 magyar f1ttal; ön
kényt adhat bárki többet is. 

A szattyán készítő timár-társaság szalgálatot tegyen a 
völegény me ll ett, míg ez a menyekzöről haza j őn. 

A vőlegény ne vezesse karon a templomba a meny
asszonyt, hanem ő menjen a férfiakkal és a menyasszo ny 
az asszonyokkal. A templomban a vőlegény és menyasszony 
le ne üljön; a menyasszony homlokát ne csókolják meg, 
hanem csak szerencsét kivánja nak neki. Estve a vendégség 
alkalmával a vőlegény le ne üljön az asszonyok asztalához, 
hanem vőfél i szolgálatot tegyen. 

Csak meghatározott számú vendégeket hivjanak a me
nyekzőre; de a lakomából a meg nem hivottak is részesül
hetnek. Ezek számára külön asztalt terítsenek; az asztalren
dező ·') az ifjakkal küldözgessen ezen ételekből; az e lsőrendhez 
tartozó ifjú e szalgálatért kapjon 4 és a másodrendű 3 s ustá 
kot. A vőlegénynek, ki mo::.t » királyc- nak 6 1 neveztetik, azt 
ne mondják meg sem kint az útczán, sem a menyekző 
alatt, sem az asztal tartama alatt. 

Intézkedés a kenyérsütés- és szövésről. Mindenki liszt
jét maga szitálja meg és süsse meg kenyerét. 

1
) Horgos : pénznem. 

2
) '·'"'"/11 1!1 t10m1J: láléch cs hi genáh. 

a) hanem vásárban, 
4

) -f?tllftll/lm,.tlp: khárászunkh (40 nap eltelte után t artandó ün
nepély.) 

~) UIIIJIIillf/t' ml.tttl: széghászin dere. 
6

) {i}lllqtliLIJfl : thákávor. 
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A vőlegény ruhájának megáldásáért a násznagy fizes
sen 3 sustákot. 

Menyekzó alatt 8 keszkenőnél több ne legyen; ebből 
aJjanak hármat a násznagynak, egyet a vőlegénynek, hár
mat a vőlegény apjának vagy testvérének ! ezek aztán ki
oszthatják a kendőket, a kik közt akarják) és egyet a timár
társulat czéhmesterének. Ha másfelé mennek menyekzöre, 
akkor mindenkinek adjanak kendőt, még a hivogatóknak is. 

Menyekzöre I 8 párnál többet nem szabad híni; 6 
pá rt hivjon a násznagy, 6 párt a vőlegény és 6 párt a 
menyasszony. Ha más helyről hoznak menyasszonyt, akkor 
9 párt hívjon a násznagy és 9 párt a vőlegény. 

A vőfelek, lakomáján jelen legyen a násznagy is 3 pár 
emberrel (ezek közt legyen a menyasszony apja két leg
jobb barátjával). 

A rókát l bőr ) az a biró kapja, a hovavaló a leány, 
és a kendőt az a czéhmester, a hol a menyekzö tartatik. 

Esküvő után tartandó lakoma alatt minden vendég 
elejébe külön pohár tétessék. 

A vőlegény, menyekző előtt, a násznagygyal, pappal, 
a vátáhval 1) és más társaival (összesen tizenkét személy) 
menjen a borbélyhoz borotválkozni; azután menjenek el mind 
a tizenketten fürdeni; valamint a borotfálásért, úgy a für
désért járó díjt is (egy-egy magyar frt.) a násznagy fizesse. 

Ha tüz ütne ki valamely háznál, úgy tartozik min
den ház egy-egy embert kártyussal vagy cseberrel kikül
deni az oltáshoz; az, ki ez ellen vét, I 2 magyar frt büntetést 
fizet. 

Tartozik mindenki telkét bekeriteni, hogy a szomszéd 
kárt ne szenvedjen. c 

E redeti örmény kéziratból forditotta 
Sz. K. 

1) t[llllllll): vátáh (alczéhmester). 


