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Erzsébetváros hatósági rendeleteiböl. 

I. 

@ 
~z .,Armeniac: jelen év ápril havi füzete említést 

tesz azon fényes ruhákról is, melyeket az erzsébet
városi örmények a mult században magukra öltöttek. És 
előhoz eseteket is, melyekből kitünik, hogy akkor némelyek 
állásukhoz nem illő, igen drága, vagy tulságos czifra ruha 
viseléseért pénzbirsággal büntettettek. 

Az »Armeniac állítása igaz, - egykorú oklevélből 
beszélt. De miért történt e bírságolás? Elmondom. 

Á n i elpusztulása után a legjobb és legvagyonosabb 
családok közül sokan elhacryván a barbár ellenség által elő
idézett nyomor színhelyét, h Európa felé ~ették .. útjo~at. Ott 
mHadt a földbirtok, ott hagyták pompas épuletetket; de 
vittek magukkal aranyot, ezüstöt, drágakövet böven. Meg
telepedtek idő folytán Krimiában, Lengyelországban, Moldo
vában, Bukovinában, de édes otthonukat csak e hazában 
lelték fel. - Habár apáink nem éltek készből, hanem er
nyedetlen munkásságuk mindig tudott szerezni: mégis a 
hosszas vándorlás, annak a földnek megvásárlása, melyre 
letelepedtek, szép városok és fönséges templomok épitése 
sok pénzükbe került. Azért a magyar földön történt vég
Jeeres meaállapodásuk után e hazában már nem folytathat
tak olyanb fényes életet, milyenhez addig szokva volta. Előre 
látJ apáink tehát, hogy útját á llják a beállható elszegénye-

• désnek, a fényüzés korlátozását czélzó helyes rendszabá~yok 
megteremtéséről kezdettek gondosk6dn i. . . és ~zok~~· ktk e 
szükséaes szabályok ellen cselekedtek, meg IS buntették. 
Mivel ~z »Armeniac eseteket hozott elő, keresni kezdettem 
a rendszabályokat. 

Hosszabb kutatásaim szerenesés eredményhez vezettek; 
megtaláltam a mult század dső felében kelt é_s - ~éze
tem szerint - a legelső rendeletet, mely a nó1 ruhavtselet 
szabályozásáról szol. 11 A törvényhatóság az indokokat is fel· 

•) Erzséb~tváros derék polg~rme~terénok: Lengyel .Márlon ~r· 
nak szive~ségeert, mcly rcncll"lkeze!!emre bocsatotta a város level: 
tárát - itt a nyilvánosság elótt is hálás köszönetet mondan1 

l 
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sorolja, melyek szükségessé tették ezen rendelet közrebocsá
tását. » Mert látjuk - mondja többek közt - hogy napról 
napra újabbnál újabb, fölösleges öltözetek jönnek divatba 
és használatba; mert kis városunkból ki akarjuk irtani 
a szegénységnek okozóját: a kevélységet, a nagyravágyást c. 
- »Az idegen uraktól hallottuk : M ily gazdagok lehetnek 
ezek az örmények, hogy olyan drága ruhákba öltözkődnek.c 

»Nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik a gazdag 
és melyik a szegénye. 

Hogy a fényüzést valósággal nagy mértékben gyako
rolták az örmények akkortájban, az indokolásból és rende
l etekből tisztán kitünik. Ennek pusztításait és tovább ter
jedését akarta a hatóság megakadályozni. 

Nem lesz talán felesleges 1
) az ide vágó - I 7 38 

jánuár hó 30-án kibocsátott - első rendeletet egész ter
jedelmében közzé tenni : "A tekintetes tanácsos urak ta
nácsot tartottak és miután látják, hogy napról napra új 
meg új felesleges és tulságosan sok ruhanemü hozatik di
vatba és használatba - elrendelték. hogy a válisz-féle fő 
kötöt senki se használja; mert a mely asszonyság ("'""'u;) 
fején olyan főkötő találtatik, az a fejéről levétetik és egyszer
smind 12 magyar forintig megbirságoltatik. c 

Tizenkét évvel később 17 50 június I 6-án ú jabb törvény
hatósági intézkedéssei találkozunk, mely megengedi ugyan 
a főkötő viselését, de valamint a nőket, ugy a férfiakat 
is többféle ruhanemü és különbözó ékszerek használatától 
szigorúan eltiltja. 

Ezen rendelet -· magyar fordításban - sz{•ról s:tóra 
következőleg hangzik : 

"Mivel látja a város tek. tanácsa, hogy napról napra 
egyik a másikat felülhaladja a különféle ruhák használatá
ban, azért jónak találta a sok ruha közül az alulirottaknak 
kitiltását. Olyan ruhát tehát ezután senki se ne viseljen, 
se gyermekét olyanokba ne öltöztesse; mert arról, a ki e 

kötcl~sségemnek tartom. - Lengyel Árpád levéltárnok ur pedig 
nagy előzékenységgel ké1.be~ített nek<!m több rendbeli - a mult 
században a város által kibocsátott reudcletet és örmény nyelven 
szerkesztett törvényhatósági jegyzőkönyvet. 

•) A fölötte érc;lekeq oklevelet l::r.ives készséggel adjuk ~özre. 
J(üldjön az err.sébetvárosi ga1.d.1g levéltárból minél többet l Szerk. 

JS* 
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parancsot átháo-ni merészelné, emberek közt, vagy az útczán, 
vagy akár hotlegyen, levétetik az, ~ ~i ~agy ~zégyen lenne 
reája nézve - ezen kivül pénLbeh b1rsagot IS fizet. ' 

,. Ennek okáért tehát megtiltatik, hogy senki gyerme
kének fején ne találtassék hajpor, lánczocska, gyöngy, b?.g
lár vaay másnemú főrevaló ékesség; azonban ha a szuk
ség okvetlen megkívánja, akkor meg van -~.ngedve, hogy 
rézból vaay kerti virágokból tehessenek a feJokre ékessége
ket; de k

0
oszorút, koronát, a mit fejre. szo~tak tenni, még 

ha rézból is volnának, nem szabad VISelni. Hasonlóképen 
a karkötő viselése is, melylyel az inget a karra szokták 
erősíteni - t ilos. Mindenki elégedjék meg az lstentól 
adott hajjal és ne kössön homlokára feles~eges dolgokat. 
A ki ezen parancsnak nem engedelmesk~cilk, 24 m::tgyar 
forintig fog ~egbirságoltatni. ~ .. - .. »tS m1vel a leány?knak 
nem engedtetik meg, hogy feJokon ékességel<e~ .~1ordJa~a~, 
annál inkább tiltatik, hogy az asszonyok a feJkotőn kiVul 
semmiféle arany, ezüst, gyöngy, vagy másféle ékességeket 
ne viseljenek a megjegyzett feltétel~k és birs~g melle~_t. 
Ezen rendelet végrehajtásával a te~mtetes tanacs . Otvos 
János felügyelö urat bizta . meg és JOgot .. adott nek1 arra, 
hogy azon, ki ról megtudJa, hogy a torvé~y , ellen cse-
lekszik a birsá.,.ot azonnal ve!!ye fel. Ezen b1rsagnak egy 

, 1::> " d d" harmad része a feliigyelő urat, a két harma rész pe •g a 
tanácsot illeti. « 

Mint említém, er.en rendelet 1750 június hó 16-án 
bocsáttatott közre. De - a mint látszik - vagy a rendelet 
nem volt egészen nyilvános, vagy a felügyelő nem. vo~t 
képes személyesen fel~gyeln i és a rendele_t;t végrehaJtani, 
vagy pedig a keresztülvitel több nehézséggel J art; ar.ér.~ ugyan
azon év deczemb. 28-án a mondott rendelet a kovetkező 
modosftásokkal bocsáttatott ki : 

Az Ur segitségével l•:rzHébetvárosa a k~vetkezö hatá_roz~
tokat hozta. A tekint. tanács felkérte fót1szt. dr. Chenga
nosz Mennász apostoli misszionárius-kanonok urat, ki a 
méltó ágos káptalano~~ apostoli pronotari~~m, ~speres, az 
örmény nemzet arch1d1akonusa, egysz~rsmmd varos~nknak 
érderndús plebánosa, hogy vegyen ö 1s részt a gyulésen, 
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melynek tagjai a város tek. tanácsa és a tek. polgárok 
akarata szerint a ruházatviselésre vonatkozólag az alább 
irt határozatokat hozták; az indokok közül azonban itten 
röviden csak egy nehányat sorolunk elő: 

1. Miután arra törekszünk, hogy megállapodott várost 
alapítsunk és azt kellően igazgassuk, melyre már - Isten 
kegyelméből - engedélyünk is van és sok kiváltságokat 
kaptunk ; azért úgy vélekedünk, hogy azt más módon nem 
leszünk képesek kormányozni, hacsak nem igyekszünk a 
takarékosságat városunkban meghonosítani. 

2. Azt akarjuk, hogy a mi kis városunkból kiirtsuk 
a kevélységet, a nagyravágyást, a szegénységnek okozóit: 
a rendetlen öltözeteket; mert napjainkban oly nagyra nött 
a kevélység , hogy nem is tudjuk megkülönböztetni a sze
gényt a gazdagtól ; mivel a szegény i~ ugy öltözködik, mint 
a gazdag. 

3· Arnbár ezelőtt elhatározták a tekint. tanácsos urak 
és elrendelték, hogy mikép öltözzék a szegény és mikép 
a gazdag ; de a mi nemzetlink engede_tle~ lev~n~. ~lront?t
ták a határozatot, ugy hogy most egy•k ugy oltoz1k mmt 
a másik. Azért jónak látta a tek. tanács, hogy mostan
tól fogva úgy legyen, a hogy itt leirva van. 

4· Mivel minden zavart ki akarunk kerülni; ~ért ~ 
tek. tanács elhatározta, hogy az alulirt _pontok~ak mmden~ 
tartozik engedelmeskedni, legyen az b1ró, tanacsos, várost 
polgár \'agy nemes, ha e váro~ban él: ~z ellenkező avval 
a birsággal fog megbüntettetm, a m1 ttt lenn meg van 
határozva. 

5· Azért is akarjuk, hogy ezen szükséges határozataink 
érvényesüljenek, mert luiságosan kevély. ruhák levén hasz
nálatban e városban, az 01 szág előkel 61 \ tJ"I("/1"11 'lllllfl11"~~1111111e) 
naay bajt hozhatnak fejünknek. Mert sokan közülünk saját 
fül~inkkel hallottuk és most is halljuk ezt a mondást : •Az 
örmények kimondhatatlan gazdagok kell hogy legye~e~, 
különben nem viselnének ilyen (fényes) ruhát.« Azt mt ts 
látjuk hogy ezen ruhaneműek nem a mi állásunkhoz va
lók, ~zért a tek. tanács egyhangúlag jónak v~lte, hogy 
ezen felesleges öltözetek a mi kis városunkból kurtassanak 
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és a polgárok se ezen v{trosban se a környéken, se más 
országban az alább jegyzett és megtiltott öltözeteket ne 
viseljék; mert ha valaki a parancs ellen merészelne csele
kedni, az meg fog büntettetni . 

- A hcfejl"lii kii:dcwimy kiivl'lkl·?.íi tiizctllnkben. -

Tiridát király. 
- 2 'Ó-342.-

Govrik Gergely. 

~z ifjúság fogékony korában egy alak emelkedik ki 
a reménytelen helyzetből azon magasztos hivatás

sal, hogy nemzete ügyeiben döntőleg befolyva azt szellemi
leg megujbodni segélje. T ávol a hazától idegen fóldön 
Caesáreában hagytuk volt a sok rossz napokat túl-élt Tiri
dátot, a meggyilkolt <..:hoszrov fiát, kivel a kegyelet lelké
től vezéreltetett gyámnok később Rómába költözött, hogy 
növendéke jogos igényeinek megvalósítására a legkisebb 
reménysugár folvillanását fölhasználja. Ha az e korbeli 
nemzeti foltámadásnak könyvét kezünkbe veszszük: annak 
több éviapjaira a fegyverforgatác;ban kitünő ifjú Tiridát 
hősies tulajdonairól meglepő dolgokat kezdett irni Rómá
ban a krónikás. hol eszétyes magatartása által igen ked
veltté tette magát a felsőbb körökben. - Nem lesz érdek
tel~~ ;olemlíteni, hogy az olympiai játékokon ereje és a 
b~JVlvasban ,való gyakorlottsága a legnagyobb megkülön
boztetések targyát képezé, mely körülmény jövőjére elha
tározó s a viszonyok a lakulásában új irányt adott. T ávol 
legy~n, tőlünk, hogy _ennek bebizonyítása végett a nagyitás 
szótarahoz folyamodJunk. Eay lófuttatás alkalmával sebes 
iramat közben vetélytársának fortélyos mozdulata á ltal sze
keréról kifordulván, oly szilárd kezet vetett ellenfelének ko
csijára, hogy a négy tüzesvérú tátos egy lépést sem tehe
tett s így bukásából még nagyobb fénynyel emelkedett ki. 

Rendkivüli ereje még kézzelfoghatóbb kifejezést nyert 
azon tényében, mely szerint két szilaj bikával folytatott via
dalban azoknak szarvait megragadván, ugy megrázta, hogy 
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~;- alig lihegő állatok összezuzott nyakokkal terültek Je. Hacl
Jaratok ~lkal~ával a legnagyobb akadályok nem voltak ké
pesek k1mérm ténykedésének határait. M időn Probus csá
szár a go~hok el_l;n indult, hogy azokat békére kényszerítse, 
a t_aka•·many h1anya oly fergeteget idézett elő a zavart 
ohaJtÓ lovasok részéről, hogy az éktelen Jármába és szit
kokba kitört n~u_gt~lan~o_d~k neki indaltak a csapatvezérek
nek. Ekkor Tmdat L•cm•usnak, mint szives házi aazdájá
nak sátra nyilásán{tl állva lebilincselő hatású ellenállása s 
tekintélyének varázsával mén;éki'etre kárhoztatta a legott 
szétoszlott hetvenkedő tömeget. 

De eljött az i dő, hogy ő, ki a honszeretet érdekelt
sé~ével lesi az alkalmat, törzse leggyűlöltebb ellenfelével 
~nntkezésbe jöhessen. Az igazsftgos Probus a császárok 
Irtózatos sorsának esvén áldozatul, a testőrsc::reg főnöke : 
Carus választatott meg. A perzsának jelentékeny hadserge volt 
Mesopotamiában . Carus hadat indit ellene és Tiridát Seleucia 
és Ctesiphon elfoglalásában tevékeny részt vett. (284 Kr. u.) 
A hadsere!! örömzaJ·a csakhamar acrcrodalmas csenddé váJ-

~~ h~ 

tozott; mert a császárt - mint mondák - a villám suj-
totta agyon, és ez a romlásnak biztos jeleként vétetvén, a 
St.ájasok visszavonulást lármáznak. A vad bögés Tiridát 
kilátásait messze távolba taszítja. Numeriánussal, a császár 
fiával paczkáz6 csapatok Eufrátnak már tulsó partjára to
lattak_ elő, fötörekvésök lévén Tig t·is határairól is, ezen a 
rómatakra nézve izzó talajról tova haladni. Tiridátot fontos 
véletlen akadályozza az előhaladásban ; lova t. i. a kalan
dozó ellenségtől megsebesítetvén, máihát és fegyven:etet 
fö lkapván a folyamnak tartva beleugrik s mint olyan, kinek 
elszántságán az események semmi fordulata nem változtat
hat. uszva s mindnyájak meglepetésére partra jutva bámu
latos feltűnést okozott. E visszavonulás alkalmával Nume
rianus, ugy szintén azután fivére Carinus meggyilkoltatván 
a házi testőrsergek főnöke, a dalmacziai születésú Diocle
tián kiáltatott ki császárnak. - Tiridát, kinek ifjú életében 
sok volt a ragyogó pont, kedves egyéniség volt a császár 
előtt is s befolyását akkép tudá érvényesíteni, hogy minden
felől részvétre talált ; ennélfogva Diocletián - értesülvén 
királyi eredetéről , országlásának harmadik évében (286-ban) 
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sénél minden idegen befolyást kiz&.rtnak tekinteni. Hang
súly nincs rajtuk éppen azért, mert e nk l i t ik u m ok. 

E lege t akarunk tenni Kuun gróf a kérdés megvita
tását czélzó ohajtá ::;ának (A IV r oo)» még pedi~r tokintettel 
11/ iinncin ,. nre117 t •p i.s. • 

Jfa ~n/ó. l>irloko.<~ S7.1• tJHj~vragok. miní a 7. r~j-ptJrY.stiban, 
ma~: l'lll'l)lw stb. a?. új- iirnHi11,1·úen i.s v w1nak: ;I"Jt' · " h tr:) r- sz 
atyá· m, ;"IJt'·'t h á j r- t at:·á-d , (/!'"''' irjen ) ;"IJtl· fl h á j r- é aty·jtt. 

Ez azonban megi nt nincs se mmi összefüggésbe n az 
új-perzsával. .-\ z ör m ény k ü l ö n b e n se m i r á n i n y e l v, 
hanem büszkén so r akoz ik az árja n y elv -ág 
1-..ind, iráni) m ellé az in dogermán nyel\'ek so
rában. 1) 

Dr. Patrubány Lukács. 

-~~~'H~-

~rzsébet város hatósági rendeleteibőL 

II. 

'"y 
iz öltözeteket illetőleg a férfiak ug.'·· mint a nök, 

a fiata lok ugy, mint a leányok, kik e városban 
ta rtozkódnak, az alulirt pontoknak engedelmeskedjenek és 
azok szerint cselekedjenek. 

1. . Semmifé le arany szövetú öltözet ne legyen a m• 
polgáramkon, se eze n városban, se ennek környékén, se 
ezen országban, se más országba n. Ne készítsenek e szö
vetból se mentét, se szoknyát, se kötényt, se örmény, se 
magyar viselethez tartozó mellényt, se vállfüzót. 

1) V. ö. H ü bs c hm a n n, Über die Stellung des Armeni
schen im Kreise der indogermanischen Sprachen (Kuhn, Zeitschrift 
ftir dic verglcichende Sprachfo~schung XXlll 5 s köv. ok.) továbbá 
B r u. g m a n n Grundriss der vcrglcichcndcn Grammatik d er indoger
man•schc n Sprachen. Kurzgcfasstc Darstellung der Geschichte des 
Altindischen, Altira nischen ( Avcstischen und Altpersischen), Alt
armenischen. Altgricchischen, Latcinischen, Umbrisch-Samniti· 
schcn, Altirischen, G otischen, Althochdeutschen, Litauischen und 
Altkirchcnslavischen. l. Einleitung und Lautlehre. Strassburg, 1886 
p. 3, Brugmann Károly az újgrammaticusok egyik föképviselöje, a 
hires Curtius György utódja a lipcsei egyetemen. 

l 

l 

r: 

' 
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l. S emmiféle ruhancmi'ln ne legyen et.üst vagy arany 
ékszer, se kötés, se csipke, se pasz.omany, se rojt, se bármi 
névvel nevezendő arany vagy ezüst czifraság, se a men
tén, se a szoknyán, se a kötényen, se az örmény, se a 
magyar divatt't mellényen, se a vállfuzőn j de meg van en
gedve az arany vagy ezüst zsinor és szarkaláb viselése; 
a zsino'it azonban t'tgy viseljék, mint a hogy most szo
kásban van. A zsinorból készü lt és megfelelő rojttal ellá
tott szarkaláb, melyen vitézkötés nem lehet, lehet az eddig inél 
valamivel hosszabb is. Ezt is csak az asszonyok viselhetik, 
de a férfiaknak nem szabad ezt viselniök j mivel a lejkötó
ról kell megismerni, hogy szabadok. 1

) 

3· Az aranynyal és ezüsttel hímzett vólegényi zseb
kendők és nyakkendők használata tiltva van, ezeket tehát 
nem szabad használni. Hasonlólag nem szabad arany vagy 
ezüst hímzéssei ellátott abroszokat, párnahéjakat, lepedő
ket használni. 

4 · Valamint a nők, t'•gy a leányok sem viselhetnek 
aranyos és ezüstös topánkákat , vagy selyem harisnyákat. 

5· Hasonlóképen se a férfiak, se a nők ruháján ne 
talá ltassék se arany, se ezüst , se selyem krepin j mert 
tiltva van még az e...:üst , a rany, vagy selyem szállal való varrás ir. 

6. Sodronymívú és aranyszálból kötött go mbokat 
az öltönyökre sem a férfiak, sem a nök nem tehetnek j 
arany vagy ezüst zsina ros csizmákat sem szabad viseln i. 

7· Mindenki azt a fehérnemút, mi már készletben 
van, használhatja békével, míg azok dszakadnak. De mos
tantól fogva nem szabad az inggallérokat arany fonallal 
csinálni ; awnban az ing-előt és ing-fod01t lehet arany 
szállal hímezni. 

8. Mindenki azt a paplant használhatja békével, mi
lyene van ; de mától fogva nem szabad arany szövetból, 
bársonyból, damaszból, brokátból ~l és gázból papiant ké-

•) Ugy látom, hO!fY. ne~ a. határozat. hiányos, hanem a 
jegyzökönyvi másolat a hrbas. Velcmen~em szenot a rendele~ ezen 
részének ertelme következo: A szarkalabot az a~szonyok v1selhe· 
tik, dc a leányok nem; mivcl a fejkötőröl lehet felismerni azt, 
hogy kik a !iZilbadok. .. . . . 

•) Hímzett szovet, arany-ezust IfJragu kelme. 
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st.ittetni. ll asonlóképen a völeg~nyi tng se lt:gyen etust 
vagy arany st.állal varrva. Ha megtudódik, hogy valaki a 
fennirt szövetek valamelyikéból magának paplant varra
tott, meg fog birságoltatni. 

g. Elhatároztatott, hogy a mai naptól kezdve a z asz
talon se mmiféle menyasszonyi hozomány o'l. 'I.'L ne legyen. 
Ezentúl se a vőlegény a menyasszonynak, se a menyasz
szony a vőlegénynek asztali ajándékot ne küldjön. A vö
legény t=gyedul öltözzék fd és ne öltöztessék őt a fi atalok. 

Ez a tekintetes város hatá rozata, a mit leirt kilencz 
pontban ; és kivánja, hogy e pontokat - Is ten segedel
mével - meg tartsa mindenki ; remélli is, hogy a boldog
ságo~ Szuz-Márja közbenjárása meJJett mindenki e ponto
kat megta rtja. 

De ha talá ltét.tnék olyan kemény fejű tekintetes úr, 
vagy polgár, különösön azon urak közt, a kik ezen hatá
rozat hozatalná l jelen voltak - a ki lábbal akarná ezen 
pontokat tapatn-i és engedetlenségből vagy ellenzésből ezen 
határozatot megsemmisíteni, az olyant a tek. tanács Jézus 
Krisztus rettenetes itéletére bizza, hogy számoljon vele ; 
de ezen lelki büntetéstól 6 maga az Úr Krisztus mentsen 
meg mindnyaj unkat. Az olyan azonban, ki ezen iszonyatos 
ité lettől nem fé lne és az ó megkövesedett szive után jár
ván, a közönségnek kárát kivánná, testi büntetéssel is meg 
fog b.ü ntettetni ~ huszonnégy (241 a ranyat fog birságképen 
fizetm, mely b!l'sá~ négy részre fog osztatni ; az egyik rész 
az egyházé, a mástk a tek. tanácsé, a harmadik a tekint. 
társulat ládájáé, a negyedik az alább j egyzett igazgatóságé 
lesz. Ezen ügyre nézve felügyelökül a tek. város kinevezte 
tekint. Ötvös János urat, lssekutz Vártá n fiát Auxendet, 
U nánián Th orosz urat, Issekutz Vártán fiát Ghendánoszt 
és kezökbe tette a fentirt hatalmat, hogy azokat, kik ezen 
határozat ellen cselekednének, bírságolják meO' a fenn em-
litett összegig. b 

. ~i utá n a t ek ... tanács látja, hogy - ugy hamarjában 
és ktvaltképen az unnepnapok előtt - a tisztelt polgárok 
nem képesek - mert nincs idejök sem a férfiaknak, sem 
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az ;:sszonyoknak, sem a fiataloknak, sem a leá nyoknak _ 
ruh~tkat ezen _megállapított szabályok szerint elkészíttetni 
~s atváltoztatnt ; azért a tek. taná<:sosok a közönségnek 
~dőhal~dékot adnak még_ a beköve~kezó farsang i napokra 
ts: t . t. hamvazó szeredátg, hogy mtndenki öltözetét a tek. 
varos ~ara?cs?latja szerint elkészithesse úgy, a hogy az 
őt megtlletJ. Ezen a farsanO'on tehát mindenki ruhanemüt't 
' l ' Ih . t> ugy 1aszna atja, a mint vannak, azonban köteles mi nden 
cs~ládfő sajá~ ház~~~n .. mi ndenféle ruhanemúről , legyen az 
akar férfi, akar nőt oltozet - az aranyat, ezüstöt lebontani · 
sz6,·al ~- megálla~ított határidőn túl se Ctj, se régi ruhá~ 
a~·any-~zust ne talaltassék. Arról az engedetlenkedőről pe
cltg , kt a parancs ellenére a farsang ideje alatt ruháit át 
nem változtatván a jövő ham vazó szerdán eti.is t és arany 
ékességekkel menne templomba, a tekint. feli.i rryelő urak 
a tek. ta nács álta l nt~kiök adott hatalomnál fo".;a a kiálli
tott. város szolgák által az ilyen ékes ruhát Ic ~gják huzni. 
Az tlyen te!1á~ nemc~a~ szég~·enl fog- vallani, hanem még 
meg fog btrsagoltatnt ts a lent meghatározott összegig. 
L_ehe.t, hogy lesz a polgárság közölt olyan is, ki azt fogja 
hmn t, hogy ha engedetlenségéért eg-yszer merrbi.intctte
tett, akkor szabad neki bármilyen ruhitt viselnie n- azért 
kijelentji.ik, hogy az engedetlen an nyist.or log ' megbirsá
goltatnt, a hány ízben vét e határozat ellen. Ezért érté
sökre adják ezt a tekintetes tanácsosok a tisztelt pol<Yárok
~ak, hogy senki se menlel{ethessc magitt avval, hog; nem 
tsmerte a határozatot. 

~agyobb megerősítés végett alá itt itk : föt. P. Chén
gáno:;z .\l ennász, a tekint. biró ur és a tek. tanácsos urak, 
a tek. társulat fónökje és tagjai: egyszersmind a tek. vá
ros pecsétjével is elláttatott, hogy mindig változatlanul 
maradjon. 

Kelt iidvösségiink 1 7 5 r-ik évében deczem b. 28-án, 
Erdélyben, Erzsébet örmények városában. 

Azt, hogy a felügyelőség miként és milycn súgorral 
járt el tisztjében, a tisztelt olvasó liüta már az • Armeniác
ban 1189 1. évfolyam, 123 lap). Ott folyóiratunk 16 esetet 
hozott fel és nemcsak a megbirságolt egyének neveiről 
tett említést, hanem szólott a büntetés mennyiségéről is; 

21) 
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midőn mé•,. azt J'eo-}•zem me<r hovu a felüayelösé" azok eo · b b , b .' h ' t"~ ,. 

közül, kik nem tartották meg a rendeletet, egyet c;e m bün-
tetet t meg 24 aranynyal, - kiegészítem a közölt né\·sort 
még öt eset felemlitésével, miket Dániel Ámirá tanácsos 
jegyzeteiból (pro futura memoria ad Archívum 1 veszek át: 

1. Thorosz Szárkisz felesége, mi vel aranysdtlla l hím
zett kézelőt viselt, 3 frt. büntetést fizetett. 

2. ~éhai Ámirá Lukács feleség e selyemmel \·a rrt 
kézelőért 3 frttal bírságoltatott. 

3· Néhai \'hengánosz Hánkó felesége , ki selyem fo
nallal hímzett kesztyüt használt, 2 frt 38 kr. büntetést fi
zetett. 

4· Néhai Chéngá nosz Luszig csalá dja - Thorosz 
L ukács urékhoz küldött nászsüteményért fií'.etett 2 frt 38 krt. 

5· Lázár ur fia, ki arany sujtásos nadrágot viselt , ha
bár a sujtás megfordítva volt) 2 frt. 38 kr. bírságot fizetett. 

Govrlk Gergely. 

-~~~-

Aszvádur .... J 

(J.:IIJeszélés az crMJri iirmilnr lilc thijl. ) 

I. .. ~ ,~: lk' ~ ::P\,;, ·1s e mb er haragos volt. 
i •' ...:J Félig délre járt az idö és mindössze csak 
.. ~ egynehány mustra-néző paraszt állitott be a 
~ Püspöksüveg -?e. Pedig hetivásár volt és a 
'~ ~:>üspöksüveg az Aszvád u r boltja. S ez sokat 
~ l '· Jelentett. 

A hetivásáros parasztok nagy része nála hagyogatta 
összekuporgatott filléreit, kiknek csak ugy ontotta a sok 
apróságot, mi konyhához, czi fraságra vagy háztűzhez kel
lett. A l<icsike polczok gazdagon megrakva, egyik holmi 
a másik hátát lapitotta. De 1\ szvádur ügyes volt és ugy 

*) Szerr.i)nck C7. elbeszélése. kllzelebbriil jelenik meg a kon· 
<;tantinápolyi "Á r c v c lk<< czimií lnpban, C" c l i n g- á r i ú n ör
mény lon.litásáuan. 

l 
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bánt az összedugott portékával mint egy mester a k' ko" k r . ' . , , , l ny-
nyen eze~ szerszamJat. A falusi oláhok ·hárnyik Ászvá-
durc-nak h1vták, míg a városi nép ördöngös kezűnek ne
vezte el, szapora mun kája miatt. 

. Még ur i , nép is járta a P üspöksüveg-et, holott 
altg volt egypar lépés az egész lyuk. 

T~·éfából aztán azt mondogatták, hogy Ászvádurnát 
még "J 6 ke d v e tc is árulnak. 

Nem is volt annyi kávészem a boltjában, mint a hány 
irigye volt. 

Ászvádur nem nyugtalankodott m iattuk. 

Ha azonban ugy egyedül volt a boltban odament az 
ajtó.szöglet mellett álló kis iróasztalhoz, eJŐhuzta annak 
egy1k rekeszéből a berámáwtt szent Antal-képet, meucsó
kolta párszor az áhitatos arczú s zentet s a mint ho;szan 
nézte, - köszönte, újra kérte segitő malasztját. 

Il. 

Gyereknyi kis ember volt. 
Slirü fekete haja fél homlol<át eltakarta, m itő l alia 

választotta el valami szétágazó, nagy szemöldökeit. Piro;, 
élénk arczát benötte a buja fekete szakáll, mit üres ülté
ben kékes-vöröses kezeivel borzolgatott. Szemeiből becsü
letes jóság nézett ki; mikor nevetett, csu nya arcza eaészen 
átváltozott s fénylő szemei egy nyugodt lélek tiszt~sáaát 
tükrözték vissza. t> 

Apjáról, anyjáról csak az öreg Mánusá~ nénitől hal
lott valam it, ki könyörületből vette magához árvaságában 
s ho~szú napok alatt nehéz vesződéssei varrogatott pipere
holm ikkal ki.ildözgette lutrizni házröl-házra a városban, hogy 
megérdemelje a szükös falatokat, miket az öreg :\lánuság 
összeszerezhetett. Egy alkonyattájban aztán az öreo- Má-.t> 
nuság leesett a füstös házpadlás lajtorjájáról és Aszvádur 
. . . . sorba járta az öreg asszony ismerőseit és a zok lutri
számok helyett temetési költségre adtak össze pár forintot, 
miér~ aztán ráhantolták Mánuságra az agyagos földet és 
- Aszvádur egyedül állott a világban .... 

2Q• 
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