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A mondónak hall~atóra van szi.iksége. - Ászo~hin 
leszogh. 

Görbe lyukhoz, görbe csap. - Dzur dzágin, dzur csép. 

Lukutz kutyája Lipcsében járt és mint kutya jött 
vissza. - Lukutzin suné Lipslkán khálile, u jéd énder sun 
tárczile. 

* 
Nem akarok úgy járni, mint Biáthá kut~·ája. 1

) - Cshu
Zim ámbesz khálelu, endér Biáthájin suné. 

Akármelyik ujjamat vágjam el az öt közi.i! , egyformán 
fáj. - Ezvor mádesz ál gédrim, ná ámene gi czhávi. 

Összegyüjtöttc : 
Dr. Gopcsa László. 

Erzsébet város polgármestereL 

~z erdélyi örmények lelke, intézője bejövetelök al-
kalmával Dániel Tivadar volt, kinek halála után 

Apaffy Mihály az erdélyi örmények főbirájává: Geruelyfi 
Miklóst, albirákká e kipróbált hüségú férfiakat: Zakariás 
Endrét, Czifra Lukácsot és Várteresz Lukácsot rendelte, 
kik köz ül Zakariás Endre Ebesfalván székeit; utána idő
rendben ezek a birák és polgármcsterek következtek : 

1727-17 32 Zakariás János, 
1732- 1736 lssekutz Miklós, 
1736-17 37 (ismét) Zakariás János, 
1737-1740 Dániel Imre, 
1740-1742 Lázár János, 
1742- I 743 lssekutz Emanuel, 
1743- I745 Dániel János, 

1) Hiában járt, minl kulya tért vissza. 

- a:l7 -

1746- 1747 Dániel Imre, 
I 7 4 7- l 7 49 Lukács Tódor, 
I749-I75I Lázár János, 
I751 - I753 Otves János, 
I754-I755 lssekutz Auxent 
I755- I757 Gáspár Melkho~ . ' 
I757- I76o Issekutz Auoston 

t> ' 
1760 - I 762 Zakariás Tamás 
I762- 1763 Kosotán .Márton' 

' 
l 76 3- 1764 Issekutz Auxent 
I764-1766 Zakariás Tamás: 
I766-I768 Dániel Eugen, 
I 768- 1770 Issekutz Antal, 
I no- I 77 I Csiki Tivadar, 
I 77 I - I 772 V i kol Boadán 

b ' 
I772 - I773 Csiki Emánuel 
I 773- I 774 Dániel Eugen, ' 
I 774- I 77 5 lssekutz Auxtnt, 
I 77 5- I 776 Dán ie l Lukács, 
I776-- I 777 Dániel Euo-en t> l 

I777-I779 Csiki Emánuel, 
I 779- I 780 Dániel Eugen, 
I780-1781 Jssekutz Antal, 
1781 - I782 Csiki Emánuel 
I782-I784 Issekutz Antal,' 
I 784- I 789 ('sik i Emanuel, 
I789-1790 T örök János, 
I 790 - 1792 Issekutz Auxent, ' J 

I 792 r 793 Lengyel Lukács, 
I 793- 1 79~ Csiki Mihály, 
1794- 1795 Patrubány Vártán, 
I 795-1796 Issekutz Antal, 
I7g6- I 798 Usiki Mihály, 
1798-1799 Török János, 
1799 - I 8oo Dániel Gergely, 
I8oo-180 1 Csiki Mihály, 
1 8o 1 -I 8o2 T örök jános 

o ' 

_. ').lssckut r. :\u~enl jelen "<;>lt a1.. 1791 · iki ors~ággyüléscn, mcly 
az otmen~ekct hon fiu~ttolta s varosatnkat az erdelyi szab. kir vá
rosok soraba felvctk. 



18oz- r8o3 Csiki Mihály, 
I s03_ 1 8o4 Zakariás Zakariás, 
t 8o4- - r8os Csiki Mihály, 
18vs- r8 t o t;siki Lázár, 
I8 ro- r8 13 Dániel Gergely, 
t 8 I3-1814 Dániel Imre, 
I8 14- 1832 Dániel Gergely, 
1s3z- r839 Lengyel i\ lárton , 
r83g- 185o Dániel Eugen, 
1Sso- r8s r Fark j ános, 
r8s r-r 8ss Dr. \Volff j ózsef, 
I8ss-r86o Bikz József, 
r86o- r86 1 Nuridsán Bogdán, 
1861- I 87 5 Ka rácsony János, 
1s7s-1877 Csiki Lá·~ár, 
I 877- I 882 Tompos Gergely, 
t88z-t88 ') Joseffi József, 
r 88~ óta Lengyel Márton. 1

) • 

A mult ;agyjai emlékeik r~eg~lk?tásában él~~k, a Je
enleai pola 'trme.;ter bölc; m unk-l ssagaban él, s a JOVÓ el öl-

o r> • \6 , , , b árói éljenek reményetk me~va 51 tasa an. 

Aszvádur ... , 
(Elbeszél~ :u; erdélyi örmcny élcthöl.) 

Avedik Lukacs. 

Mányi 
hozzá, 

' ) 1 58 év alatt, 62 í1.beo válas1.tntt Erzsébetvár?s el~ljárót 
· 1 Tá ók között cs·tk ccry volt ( r8ss - t86o Rtlcz Jozsef), 
e~ ezen ~ o J, r . . • '"' Szerk. 
ki nem ormeny. 

• 
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hogy Nánikót doktomévá akarja Ászvádur tenni és azért 
költ Pári doktorra. 

Az urias Pári doktor pedig nagyot nevetett rajta, 
mikor az urak a kávéházban elbeszélték ezt neki. 

Pedig ugy volt minden, a hogy Peránav Mányi man
ciotta 

A szegény Aszvádurnak, - a mint ő magában hitte, 
- m a l as z t o t a d o t t a Sz e n t l é l e k s a hogy észre 
vette, miért jár Pári doktor annyit a P ü sp ök s ü v e g-be, 
és azon keresztül (hogy sokan ne lássák l be a szobába, 
lemondott magáról egészen. Visszanyomta szivébe a két
ségbeesést; a gyülöletet, mit Pári doktor iránt érzett, 
szeretetté ám ította magában s Nánikóban csak testvérét 
nézte, hogy boldoggá tehesse. 

S hogy meg is si rassa, mint elveszett üdvösségét. 
Egyik nap még egyszer igazat adott Peránav i\l ányinak. 
Ászváclur este későn fáradtan tért be a boltból Ná-

nikóhoz. Ez s irva térdelt a szent Anna képe előtt, mely
nek két oldalán igazi kérlelésnek miatta két szentdt gyertya 
volt gyujtva. 

Odarohant s fo lemelte a reszkető leányt. 
- Mi bánt? 

Oh, bár meghaln ék! fuidokotta sírástól elfojtott 
hangon. 

~a ne best.élj igr, nehogy at. lsten meghallgassa. 
- Nekem csak megmondhatod? 

Nánikö odatá molygott az asztalig s mikor már Asz
vádur a divánig segítette, kebeléből egy levelet vett eló és 
két karjára zökkentve fejét, tovább sirt keservesen. 

Ászvádur magáho!. vette a levelet s vitte a szobájába. 
H irtelen véaiu pörcrette olvasóiát és aztán - elol-

b "' t-t J 

vasta a levelet. 
Egész éjjel nem aludt. 
Kora hajnalban belopódzott a boltba és egy nehéz 

pénzeslevelet csomagolt be. 
Kesen·es munka becsületes gyümölcsének nagy részét. 
S megczimezte - P{tri doktornak. 

Ez volt az dső. 
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v. 
Rossz hirnek szélsebes a szárnya, míg a jónak sokan 

lassitják futását. 
Ha valakit felkap a szerencse, emberi gyarlóság szi

vesen hall arról rosszat. 
Hirét vehette bárki is, hogy Pári doktort városi or

vosnak választották és hogy milyen fogyatékos lett benne 
eleinte a fiaye lem Ászvádurék iránt. De csakhamar s li-o . . 
rűbben kezdett a Püsp öksüveg-be eljárnt, mert az un 
ismerősei furcsán kezdtek róla gondolkozn i. 

Ritkultak a szives me<Ybivások és csak ugy elvétve 
akadt egy-egy nagykanalas t> ebéd, vagy zajos mulatság, 
hol közfigyelem tárgya legyen. 

Mintha a tudományát se m méltányolták volna eléggé. 
Hálátlan uri barátai ugy vélekedtek, hogy legényebb ko
rában jó volt czimborának, hogy az időt elöljék vele, de 
most köszönje meg ö. hogy kenyérhe1. juttattál<. Kevés 
háznál lett házi-doktor és a tervezgetett jó partik is kezd
tek eltünedezni. 

t\ p ró, jelentéktelen figyelmetlenségek egymást érték, 
alapját vetve meg annak, a mi lassan öl, miből kinövi 
ma"'át ev)· láthatatlan csapás·, mikor nem vest.ik számba {") t> 

az embert .... 
Ha valaki okát kérdezte, azt felelték rá: Pári doktor

nak a P í.i s p ök süveg-nél vannak kötelezettségc:i. A há
Jától nem illik senkit se visszatartani .... 

Ászvádur - látszólag - együtt örült Nánikóval a 
Pári doktor visszatértén s dolgozott napestig. 

Olyan volt, mint egy szenes rab. Tűrte szótlanul, de 
még elő is l'egitette a Pári doktor bizalmaskodásait s a 
mit eddig a sokpecsétes level~k tettek meg, azt most 
négyszem közt intézte el. . . . ! Aszvádur sógor.« 

Egy őszi vasárnapon, végrt: ki is hirdették az öreg 
templomban Nánikót Pá ri doktorraL 

A menyegzón a régi uri barátok mind ott voltak, 
hogy megadják a kegyelemdöfést az »Ászvádur sógorának. c 

A lakomán megtánczoltatták sorba a menyasszonyt, 
elég jónak találták a Püspöksüveg . tokaiját és mulat-

T 
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tak a vergődő Ászvádur erőltetett tréfáin, ki örmény nó
tákat is énekelt a vend<fgségnek. 

Mikor megtisztult tőlük a két kis szoba s hárman 
együtt ':1aradtak, Ászvádur ugy bucs(1zott el Nánikótól, 
hogy p1tymallatkor a szentpéteri vásárra indul, a hol 
dolga akadt. 

- A boltban a szomszéd zsidó szatócs foO' viayázni 
kl. h l b b , 

o nap, a szombatért ugy sem nyithat magának boltot. 
:\Jár át is adta neki a kulcsokat, hogy kivülról nyissa 

fel kora reggel az ajtókat ... 

VI. 

~z Ászvádur szekerese harmadnap egyedül jött vissza. 
Aszvádur egy korcsma szénás híjján elveszitette magát. 
A ze~éjé~en hordott pisztolylyal kétszer Jött magára. 
Falus1 olahok nem engedték, hogy hazahozzák a ha-

tárukon, mert a jég elver minden vetést .... 
?'Jánikó nagyon megsiratta. 
Pári doktor pedig másnap eladta a boltot a szomszéd 

zsidó szatócsnak. 
Peránav Mányi azt mondta erre, hogy még nem lá

tott zsidót püspöksüveg alá bujni. 
Tőrös Tivadar. 

_._-=:e> .l~ ....... 

Örmények az ötödik világrészben, 

~ marseiile-i »Armeniac 18g1. máj. 23-án kelt 75· 
számából veszszük át ezt az érdekes czikket, mit 

Jeruántuni nevű örmény irt Melbourne-ból: 
~ világrészjelenéról irok, Áusztrália *) több részre oszlik: 

Déli-Uj-Wales (New-South-Wales), fővárosa Sidney; Victoria, 
fóváro,·a ~1elburn 1Melbou rne); Déli-Áusztrália (South-A.) 
fővárosa Acielejel (Adelaide); Khuinszlend (Queenslandel fő
városa Brizben t Brizbane l és végre Nyugati-Ausztrália 

Australia röviditett alakja az Austral-Asia szónak, jelentése: 
Déli-Ázsia ( austra lis, latin szó: déli). 


