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újilú ill , me l y nemcsak az egyll:'tz ra, d<' az örmény lll üvclü
désrc is fonl o::;súggal bi1'l · cgyúllal helyrl is bizlosilotl 
neki. . az örmény nemzeli irodalomlörlénclbcn. Vn.lószin üleg 
c zsmalon - bár en e a ktWökbcn halúmzotl adat 
ninc: cn hoz ta fel Nersze z örmény imitk ('s énekek 
irúsúnak lcn•él, mely lcl'v meg i való úll s búr az imák 
é énekek sze rzöit nem i merj ük. \'alószin ü. hogy Ner ze z 
ki nagy cszc'vel minden kulluráli · üjil<'t \'Czclöjc. ezek 
~~1gyo?b ré zél maga it'La: így egészen jogosnak larlh nljuk 
folem~1lésé l az örmény irodalomlörlénclben. 

Allalúban Nersze z müködésc mü velüdéslörléneli 
fontossággal bi r . . \z .. ös kora lörlénclc'ben lényleg sziunos 
<Ulalot Lalitiunk ürményorszú,g müvelödéslörléncléhez. 
A kolostorok 1) fclúll ílitsitval a keresz lénység lerjcdésél 
mozdítja elő . A bcjöll zcrzcle. ck a gö rög kullura clöhar
czosai, kik n.zl sikercsen is Lerje zlik az orszúgban. A 
koldulá. l br lillolla :..: a nyomorullaknak szegényházal épil, 
a belegckel pedig a kMh;'tí:akban helyezi cl.1) 'z[uno J'érri 
örmény szokú l, melycknck ezéitalan vollill !álla, beszü~
lelell, úgy a haloltnak oktal an siralá úl, a rokonok káros 
összehúza oclásál. Kötelezi az or zág jobbmódú lako súgál, 
hogy a remetékel czeliáikban. a belegekcl, ·zenvedökel 
kórháza~kban fölkeresvc, nekik eledell nyújtsanak. Javítja 
az Ot'szag lamcndszerél, görög és asszyr minlára rendez
vén be azt. Kár. hogy eme nagy fontos áaú intézkedésnek 
e hábOJ'ÚS korszakban nem lehelcll a k~ llö eredménye. 
A ~1agy_ per~sa háborúk leljesen ellerellék a figyelmet 
az rskolalól. Ievékenységé1~ ek nagy lcrc nyiloll a szószéken, 
hol a felebarilli szcretel mell ell, kellönö ·cn a könyörüleles-
séget és az adakozást hangozlalla. Kiszely Kárcly. 

') A Ne1·szesz .alapilolla sok kolostorra vezetheljük vissza, 
a kolostorok ama h1heLellen na"Y 5zámál melyel több örmény 
kúlfönél találunk. o . ' 

~). Bizánczi. Fáus7.l köz! i Ners?.esz en e vonatkozó mondásál 
(I_Y .. ko~yv . .f. ~eJ_.): "Hárk iszk e, zi mi kárg áschárhieghczhi 
aJI .arzs.an ?• ;.1 amen~kheán ár hászárák oghormáczutheámb e~ 
erk1ugh1v l<u·eal noczha ezdáJ·mánszcn, ev ezpilojsz noezhá véesá
':es~c~hen " (sziikséges,. hogy a.z ország rendje meg ne zavarlassók 
es . Illo dolog, hogy mmclannyian l;önyörülellel és istenfélelemmel 
adJanak a belegeknek eleséget és szükségleleikel kielégilsék) . 
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Iparos viszonyok a mult két században 
Szamosújvártt. 

1. Fejezet . . l tanács iparosctink sz(ímcíra szabályrendeletet alkot. 

Az örmény az i p a r L már a külfö ldön nem tekinlelte 
kedve l'oglalkozú nak. Mcgcmlékez\'én ki\'úló crcdeléröl, 
zégycllc az iparüzé l. Jem voll ugyan ismerellen elöllc 

a közmond;h;, mely azllarlja., hogy "t'ckcle kézzel (durva, 
iparos kéz) fehér pénzl (ezüsl-pénz) lehel szerczni ;" 
dc az t i ludla la.pa ·ztalásból, hogy a kereskedés sárga 
pénzl is (arany-pénz) hoz a házhoz. Azé rt hajlam[tl is 
kövelve inkább kcrcskcdé~rc adta mag;il. 

Azon örmény családok közl, mclyck ezen v;'trosl alkollák, 
tiz iparos csalitel voll (csizmadia, szücs.. takács). A Limárság 
is ipar-ág; dc mivcl limáraink a híre· kordoványl és szallyánl 
nem sajál kezcikkel gyú rlollúk, hanem idegen munkások 
közrehalit a mcllcll ké zillellék, magukal iparo oknak nem 
tarlottitk: ezek is kcrcskcdök \'Oilak: merlleginkább a nyers 
anyag bcszeJ'zé ével és a kész ;irúczikk cladás.ával foglakoz~ak. 

l Labár az cl ö é\·ekbcn me 'lcrcmbcrcmk csak nehany 
ipar-ágal üzlck. mc'gi" a vál'O lako sága zük égel nem 
szem·cdcll : mcrl a züksége · tárgyakal (ékszer, ruha, 
edények, bulor . . . ) \'agy ké~zen vclLük, vagy megrendeltük 
más hel yről. Mi dön a ke1·c kcclö uljáról (Lipcse, Béc , Pest, 
Dcbrcczcn, Ka~:;a, Eger, Bra ::>ó. zebcn. 1\oloz vár . .. ) 
haza felé lérl. a sz l't k~égcsckkcl lele rakta szekerét. 

Dc késübl> clcgcntlii sziun mal olyan iparosok is jöllek 
közibénk lakoz ni , a kikel eddig nélkülözlünk. Azért a 
város, 1) ·zab;'tlyrcndclelcl adot l ki, . ~ n~l y l ~· c l n.tcst:r~~~1.~e
reinkcl iliTil kélty:-zerílctlc. hogy az uzoll 1par-agak ku lon
féleségéhcz képesl külön czéhekel alkos anak, válasz zanak 
maauknak czéhme terekeL c ináljanak vezelö szabályokat 
és ~·alaminl ezeket, ügy a czéhmesterek. választásáról sr:óló 
j egyzőkönyvekel megerö í lés végett ~: 1gyék . fel a lan~cs~ 
húzhoz. Iparosaink zámára alkotoll elso szabalyrendeletunk 
a kövelkezöleg hangzik : 

') A városi életnek és ezzel a kulluralis élel fejlödésének 
alapjál a~ ipar képezi. • G áll Jenő. 
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.. ~ l ij neme l3clsö zolnok Vúrmcgyrbcn az Örrnény
Vúro nak föbirája alamon Tódor (=. irnai Tódornak fia 
Salamon, imai alamon a T6tloré, imai alamon) és az 
cgé z Tanác adgyuk lucllitm rnindcncknck. az kiknek illik 
és lcvcli.i n knck reneliben. Quo cl in A(nn l o 17 :HJ dic vero 
S julii. Miclön mi bizonyos publicumoknak eligazilására 
az váro nak szokol lanácsházához egyben gyültünk Yolna, 
akkor adván elé magúl löb v;í.ros dolgai közölt az i , 
hogy midön az fel ·ég·es római c :tszitr Carotus \'L koronás 
királ y u runk c ö I<clségc kegyelmcs égébü l rnoslan nem 
régen speciali soli ciludo,·al. költséggel és f(tradságg<tl nea
ereala városunknak con ervaliojt'tra és slabili mcnlumára 
ö Felségétől kegyelmcs privilegiumunk collalioj (tl conseg
nálhalluk voln a, illendőnek iléllük minden rendbéli városunk 
tagjait, úgy kül öket is (Azon marhakereskcclök, kik a tavaszt, 
nyárt és őszt a magyarországi pusztákon. löllöllék, nevez
tetlek .,külsö·' lagoknak), kik itten laknak, maguk tatusihoz 
képest jó karban állilani, hogy annál is inkáb az jó rendet, 
minden dolgoknak legfőbb okát, kövelhelvén és állal vel
hessen megmaradá ának funclarn cnlumál szegény commu
nitásunk. i\fivel penig jó meslbremberek nélkül szükölködne 
városunk, arra nézve az mi cngcclclmünkböl rel ro ab hinc 
annis bejövén bizonyos szabo magyar és oláh mester
emberek, hogy ezek i illcn az váro ban j ó renelel és czéhbcli 
társaságnak modgya szerinl i l l end ő nonnál tarthas anak 
és ide alább megirt punctumoknak ob ervati ój t'tra acligál
tatnak. Primo, hogy minden e zlcnclöbcn és annak kezdetin 
magok közzül candidalván húmrn zernélyekcl , ezek közül 
az tanács ed gy et v;llaszt v ü n ezé h mcsternek con ri rmálja is, 
ki is per revolutionem unius anni ezen tár as;"tgol ugy és 
oly szargalmatos vigyázá alatt clirigúll ya, hogy kinck-kinek 
sine respeclu personarum minclenik me terernber igyekezze 
felfogadolt munkájál illenclö fizetésért végben vinni és 
megdolgozni, hogy pana z nélkül kezek alól az rnunka 
keljen ki. ha penig valamelyik valamely b. embernek quo
quomoelo az munkáját elveszlegetné és az pana z czéh
mesler eleiben menne, ezéhet gyüjtvén és jól megvizsgálván 
kár nélkül penig nem corrigálhalván, igy az czéh az il yen 
kártevö mcsterembert cclgy forintig megbüntethesse. Secundo. 

r 
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1 la idegen \'1\i 13iro ur é!; az h. 'ftt11úcs cngcdelnriiJü l czcn 
társasitgban be akama jüni, ümbúr czéhcshclyen lakolt is, 
6 forintokat az tanácsnak cleponúljon. ezen ki\'ül lartoz\'ún 
az ezéhnek eclgy ebédelel é~ :3 \'eder borral. Tertio. 
Ha valanrclyik i nasl akar az me ·terségr·e fogadni. az c-zéh
hirévcl légyen. tartozik pediglen egy pccscnyt;\'el és egy 
Yeder borral, ugy edgy kenyrrrel. Qua1to. l la legényt 
akar tartan i .... \ legényt egyik a mítsiklól cl ne hiteges c. 
Quin to. Enged lelcll facultas. hogy az kantarkodokal az 
városon nemcsak impediítllyák. süt totie!; quotie - Biro ur 
eleiben Yivén . oltan rrdcm szcrinl meg is bün lelhessék, 
ide érlelYén az mástul mcga\'allatol ~ szabatoll poszlonak 
s malcriak megcsinúlúsa. nisi az m·ato annak clöttc is 
károsan dolgozolt volna . .'cxto ?l l inthogy az embernek 
halála ulán liszteséges ellakari lús ki\'iintalik . tartozzék 
magok közzü l haloltakat cllemeln i · akkor az ki absen
tülná magitl, az czéh l forinlig megbLintcs~e . . ·cplimo. 
Ha conferiúllalnék, hogy parancsolatjúl az czéhmcsler nek 
valaki mcgvelné, ilyen ca u l megvizsf!áh·án, az czéh azon 
zemélyt edgy frlig megbi."tn les~e . Oclavo. .\ nno fini lo 

tartozik az czéhrne tcr elbuc uzni é' akkor nnlilá.lltü\·án 
<lZ lanács állal, absoluliol vegyen és maga ré zil is az 
lanács cxcinclállya. ~ono . ,\ ki mindezekbcn rel raclarius
koclnék és nem oblcmperúlna. vúrosunkból arno,·eállas:::ék 
és cxturbáltas ék. i\fely kiadolt rendltulá~ok modg~·á t 
ccnseálván, mincl az két ré zrül helyesnek és illcndök lenn i. 
Adgyuk rolla v~t rosunk pecsétj e alall köl l ezen le,·clünkel. 
Dalum Armenopoli. 1/11 "'/lf/111{ u,uu11rn·u 'l·ml./.f'/1 Ctutm;!J7,v út '"' llflll

t/tnut 1111/llibt,,w,l" (J ész birov .. zoghomon Toclerí imitjéncz jé,. 
im j érlvéál ághánero z : En i mai Tódornak na abmon 
[Simai alamon] és esküdt tanácsbeliim). Correcl. ct 
extradat per Georgium l llycfa.lvi Jural. ciY il. Armen Hung: 
Not. 1) B•tlról a váro pecsétje : kétfej ü a é a kél feJ 

1) A IlL Károly adta diploma rendelkezé -e é1·telmébcn v<l!·o
sunk tartozolt magyar jegyzöl ta1'lani; músodik magyar föjegyzónk : 
Illyefalvi György ; ez a fogalmazvány is az ö tollaból cred. !\leg
hagytam az ö hclyesirásá.t is. 
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küzl kere ·zt: cblwn ki'tlünbüzik az o~zlrítk czímcrtül. 
Ez örmény czimcr. 1) 1\örirala: .. 'igillum conventus Annc
nonun TransiiYaniac. '· ~) 

2 . FPjezet. Az ipco· uemeL 

Városunkban az iparnak czl a hitrom ncmét üzlék : 
gyáripar, kézmüipar, húziipar. 

a) A sz ally<'Ln és kordov;in gycí.rilag készült. 
A ~vm. században vúro unkban mintcgy hu z i lyen gyár 
( ptu'IJmnt'll: pándun) YOll: a .. Hegyalall" ta "1\Tajor:>or .. mögöll) 
l 127 voll kilencz, a Kaka Yál'Osban hal. a Fel övizútczában 
(a leányárvaház mögöll) egy és négy a nagyserház 
közelében. Az örmény cz l a mcsterségel múr a kü lfölclön 
üzte; tehát ezt az ipar-úgol nem ill a hazában tanulla el. 
"A váro ban levö szallyángyárakban évenként -W.OOO 
kecskebőrt dolgoznak fel. "'nyers anyagot (bör. zkumpia ... ) 
Bmssóból, zebenböl ... veszik.'· (Vár. lev. 1H07 év). 
A város 1192-ben ezekel irla a főkormányszékn e k (= fökor
mimyzó Tanács): ~A felséges fökormányzó Tanácsnak 
1792. dec·z. 31-én 9:39() sz. alatt kell s ezen helységben 
talállatható fábrikákról és manufákturákról beküldendö 
tudosilásunk iránt kell kegyelmes rendelelérc j elentjük 
és pedig 

l. lllen Szamosujvúrl vagy annak köm yékén csak 
kordovány készitö fábrika ,·agy alkolvány tal{tllalik. 

2. ~:zen fabrikában elf>öbbcn fehéren, azulún feketén, 
veresen ntgy sill'gán készü lni zokolt kordoványok vagy 
szaltyúnek neme ak elégségc ck c vc"li'Osiak részére. de öl 
azoknak legtöbb része ezen nemes hazáb:lll , részszcrinl 
Magyarországban. nagyobbímt szab. kir. Dcbreczen vámsá
ban a mondoll kordován yfabrika priv ilegiáll tár aság lagjai 
által szokoll eladatni. 

3. Ha több kecskét lat-tanitnak Erdélyben, a timárok 
nem hozatnának kecskcbörl l<1vülröl." (Vár. lev. 1792. év). 

1) L. ezen munka lll. kö l. . lllagyar-örmény melropolisz• 25. 1apjál. 
~) Ez a történelmi forrás arról lesz lanúságol, hogy Szamos

újvár clsö Iakosságál Erdély klilönbözö helyein szélszórlan élt 
örmények alkották. 

- ]:)5-

,\ tímúrlúr:-ulalol l 100-ban ma~a \'<· rz c rc~kul pi.bpük 
szcrvez tc. Ezen lítrsulal. mely a multban jelentékeny 
vagyonnal rcndclkczell, még ma is fennáll. Ülöll-kopoU 
zászlója is mcgvan. Ezt körmenelek alkalmával a piaczon 
a timárok körül ~zokták hordozni; azonban nehány é\' óta 
( ..J.-5) egyszer scm vellék ki a ládából. l\ ü \önben maga 
a l<'tr ulal is még csak né\'leg úll fenn: a gyárakal is, 
me l yckben hút·om évtized .óta nür nem dolgoznak, mind 
útaiakitották lakhúzakká. E így ez a jöYcdelmczö iparág, 
mil apáink a \·irágzás oly maga. fokára emellek, napjaink
ban szemlink láttúra pusztult cl ! Beh jól lenné a lán;ulal, 
ha még mcglcvö vagyonát, mclynck úgy sincs hatúrozo~t 
czélja, egykori alapitójítnak: Verzere s kt1 l nak ké sz l
l cnclö · zob r iLra adnill 

b) A kézmüipar különbözö úgait a városunkban le
lclcpcdell me tcremberek folytatl~Lk . Ezek a kényes örn1ény 
fiúkal nem akarták inasokul befogadni : azért az esküdt 
közönség a kövclkezö határozalot hozta: " L\.ény~zerilsc 
a biró az ill hel y ben lakó mús nemzeti. égü mestercmbcreket 
arra, hogy a mi fiaink közül is vegyenek fel ina okat 
és ezekel díj nélkül tanilsúk meg a mcsterségekre. A mely 
mcsterember ezen mélt~myos várakozásnak elegel nem 
tenne, menjen ki a ni.I'O bÓl." (Örm. prol. ll. köt. -!03 l. 
1751 é~. . 

A tímárok, szöcsök, szabók, csizmadiák és tansnya
készilök (lráisztádsi) a szárcszlál (föczéhmester) .~s vátáh-t 
(alczéhmesler) ök maguk válaszszák. (Vár. leY. Orm. prot. 
IL köt. 2 l. l 7 30 év). 

1736-ban nyolcz ács van a váro ban: ezek évenként 
15 napo t tartoznak fej szével dolgozni a vár~.snak, a czéh
mestemek pedig 5 napot - díjtalan ul. (Orm. prot. Il. 
köt. 590 l. l 7 36 év). 

A timárok a váro hoz benyujloll örmény panaszo 
iratukban az l mondják, hogy : "l\eYés a börl.ermelés 
e hazában; a jáprách (t""'''""'" = szkumpia. nöYény1 festék) 
pedig nem olyan jó, minl az, mit Törökország~? l hozn~k.'" 
A szöcsök is örményül irnak; ebben elpanaszolJak a lanac. 
nak azt, hogy mások (a nem-mesleremberek~ meg\·esztk 
elöl ük a bőrt ; kevés a határ, marhál nem tgen tarthat-
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nak. :-zilnl;t:: l-rel(•::; l nem folylathalttak. 
l IUl ll() :-:z.). 

(\'ÚJ'. lev. 

c) .\ z a~~zonyok a húzi ipar ezen itgail grakoro llúk : 
fonús. ~zö,·és . \'arrá!-'. ~lidön öscink bejöttek, ki,·Ncl tH%iil 
minden örmény asszony remekcll a házi ipar mondotl 
ágaibatJ. l c -1-.->-bcn holdogLtll édes anyúm: l)ono,·ák Hcbcka 
osztorálája alatt nem <'gyszer múszkúllam n(·grkézláb. 
Dc a gyáripar olesósága kiszorílotl;t a llil !-'znú l ~tlból a 
tarto!-' , szép hitzi !-'Zöllcsckcl. .\la alig csak eg\'-kN húznál 
fonnak-szönck. · · 

Dc a mit ill különöscn ki kell emelnem: azok a rilka
szép " örmény \'<llTOllns" -ok. LTgyanis az ÖJ'I1H'·ny lcún\', 
as~zony a többnyire sajál kezé\'el szöll szövelct 
ör~~tény. molivumokból arany-, czli sl-, \'agy se lyemszállal 
JI)U\'é ztl cg Oly C'SOcfálalOS<lll Va r rta ki , ho~ty lllindCll erryes 
elkészül t remek· darab ritkilolia p<ll'j(tl .. 'okan azl<'tn cz~ kcl 
a fölötle becses YatTOlLasokal templomi öltönyökké alaki-
19llúk ál és oda ajúndékozlák a szcnlcgyhúz ll a l~ . . Júl tellék! 
l'gy is a többi ~dü,·e l elkallódoll. ezek pedig illcn épen 
megmaradtak . .\l tnden darabon nüs-m ás molintm. Faclrusz 
János mCtrész egy feslő barátja lút·sa~ágúhan megnéz te 
azokat ~~z. ör1~1ény ,-,u·rollasokal. mclyekcl pl cbúniai templo
munk onz cs elragad talásában fülcink hallalúra ezekel 
a jc~enlöséglcljcs sza,·akal mondolta: ,, Lúllam a kalola
szcgt \'arrotlasokal és láttam a külföld il yenséggel (der
geslalt) alkotoll készilményeit is; épp azért határozoltan 
mondhalom. hogy i lyen több n incs - egész l~urópúban ~~~ 

Szongotl Kristóf. 

Kise bb k :özlemé nye lc. 
.. . !'-z -~rie nta!i~zti~a. körébő!. A franczia 1\özl(trsasú~ gyarmat
ugy• cs kozokt<~tas 1 mm1sztcrc az elnök elé egy lr•·vczctel, illetve 
prog•:ammot_ LCI'JCSzlcttek, amelynek értelmében K c J c L-.\ zs i ;i b a n 
1~kolal l?tcs•Lcnck l n d o-K h i n a régészeti, nycl1•észcli és füld•·ajzi 
~·! szonya1n~k. L~lnulm~~yozúsc'tra és a szomszéd-néprk czivi liútczió
~anak fcltarasara. .'\o1•endékeket egy éi'I'C forrnak fölvenni ezen 
mté.zclbc, .dc. a tanulmányi idö meg is hosszahl>ilható . Az intézet 
az mdó-khma1 kormanyzónak lesz alá1·el1'C. 
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A szent Unió. A római Szeniszék ujabb akcziój;í ról i·rlrsü
liink, a Zúgrál>han lllCI!jclc·nii , O b z o r" czimü horvitt lap állal. 
1~ lap ~zcrllll a •. ] ('ZUS szelll gycrmekségé" -rül nen:~zelt konrr•·e
gáczió f ü a p a lJ a a hon·at-szlal'on röváro~ban idozik; hol a 
sz~nlfcrcnczrt•ndlek lwlosloníba n szállt meg. A nc,·ezcll congrcgá
czlót L c ó p a p a azon <·zél ból SZ(;n·ezlr, hog1· illtala kisi•riNet 
tegy<> n a s c h i z m a l i k u so k n a k a ka l h o l i k u ~ l' l! l' h á z z a 1 
,. a l ó ú j h ó l i c g y cs i i l é~ é r e. E ezéiból a congre~racz1ó a 
1\clctrn kath. tem plomokal és iskolákat is fog cmeln1, :\laf.!laror
szCtgon és .\uszlri;llwn szemináriumokal fog lclcsi leni, a mciYek· 
ben oly papok nc,·cllclnénck. a liik mint missionCtriusok, a fen ti 
czél é1·dckéhcn milködnének . • \ kong1·cgCtczió f ö a p á t j a (Eutrchides 
Alexand i'O.sz) szitl'l.m~zásCu·a néz1·~ ?gyptomi ·- alexandriai - görög 
és az C'mlitclt vallasi tarsulat czélpu·a kegyes adományokat is I!Yliit. 

II. Rákóczy Ferencz erdélyi fejedelemnek, T h a l y l\ ál mán 
ú Ital közzélett Em l t' ki r a t a i lJ a n ( I7Ll3 ·Lól- 1711 -ig) Szamos
újvár és körny<·kc több helyen é•rintclik. Jgy a Rabut in ellen inté· 
zctt hadmozdulatoJ, c~yik fazis'tban azt írja Húkóczy: Szándckom 
nem I'Oi t cllenségesl;cdc::;t kezdeni Erdélyben; dc minlhogy Yéle
ménycm szc•·int az ellenség a kiküldött csapatok szá!llát n a~ryon 
feliilmulta, - fülöslegrsnek tartám megtiltani a lámadú~t. Az 
enyéim nagy bátorsúggal indullak el, s megtudYún a lakosoktól a 
túbor fek1·é~é·t. <~ süru k•id töl födöztctvc, oly ,·itézséggcl lámadák 
meg Sz am os- l· j v a r n ;'t l az ellenséget, hogy könnyen rendel· 
lcnségbc hoz1·an, mcf.!szalnsztották. s oly gyözcdelmcl nyertek, 
mclyct nem rcnwnylék c•s a mclynck több elnyert s hozz~un hozolt 
zúszló és rczdob 1·oll diadnljclc. - ;\lás helyen is cmliti a Yárat 
(:\á kócz y: illcgparancsolám, hogy clöször is a podgy;isz Szamos
Ujviu· nev ü kis crösst'g felé I'Onuljon; a h o l h c l y ö r s é g cm ,. o l t. 
Jlogy a nyilt s igen kellemcs SzamosYölgyébe szúllhassunk, még 
egy hcgylúnczon kellett úlkelnünk, amely nem voll ~cm igen magas, 
sem igen mcrcdck. Feljutvtm a hegytetőre, jó rendben felénk 
haladó lo1·assúgot, (a R á kóc z y á l l a l v á r t és J{ á r o l y i á l t a l 
k ü l d ö t l S c n n y e y·d a n d á r l) pillantáok meg a lá1·olban, azon 
az oldalon, a mcly fe lől bennünket az ellenség elvághatolt volna ... 
Estérc Sz am o s ú j v á r r a értem seregem maradYányaivat. E z 
i g c n h i l' cs "á r E r d é l y b e n, - különben föh·ettettem volna, 
oly hi tványnak és haszontatannak találtam. Aliott pedig egy ódon 
és rendkivül tömör kastélyból, a melyel öt· vagy hatszögü már 
nem emlékszem biztosan - bástyázat kerit; ez utóbl>i elég szabá
lyosan van épit1·e téglából, de csonka torony alakú l>áslyrti kicsinyek, 
szük oldalfalaikon egyetlen löréssct. Arldiban ,·ol t ugyan Yiz, de 
könnyen Ic lehelcll rsapolni; végre minden oly szük és szoros ''ala 
benne, hogy alig lehetett mozdulni. Egyszer_ü oláh paras.~tok 
képezék hclyör~égél . kikel egy clökelö szúrmazús.~, dc me~lc~1ctosen 
együgy ü i~Jú föm· (ba ró l\ emén y Péter) szedett ossz c, s kt F or~a~h 
kcdvezö ajánlat;ira n y;'u· pamncsnoka !ön. Daczam lábornokJann 


