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- A bünök minden nemeirc magának á listeneket alkotó 
s ,·ad látványokat nyujtó soki-;tenhit ugyanitt áuguszt. 16-fl n 
Venus tiszteletének is sze repet juttatott.') 

A szarvas futtatilssal élénkitett 5 nagy körben széthul
lámzó vigas ág közepette V ág hárs nem maradott közönyös 
azon eseményekkel szemben, melyek a két római vetély
társ Severus és Albinus kiizt végbementek . E zek Kr. u. 
197-ben Galliában Lyon körül farkas-szemet váltanak, Al
binus legyőzetik s vt:télytársának tetemeit sátra küszöbé
nél ebek faldosták fel. E győzelem által Severus dühe és 
birvágya újabb tápot nyervén Brundusiumból keletre in
dult, hogy Niger hivein boszút álljon. A visszatorlástól 
tartó pártbus makacsú l daczolva az idő intéseivel, erős ál
lást foglalt Mesopotamiában; de visszanyomatván a pusz
tító rohamot fentartan i képes nem volt, a főváros Ctes i
phon ostrommal bevétetett I g8-ban. 

Vághárs fedezetlenül állott; de a közvetett figyelmez
tetésre hallgatva mielőtt tusára kerülne a dolog, nem meg
vetendő ajándékokkal kisért békeajánlatokat tesz, melyek 
termékeny talajra találtak. E mozgalmak lezajlása után 
mindenki megnyugvással haj thatta le fejét a béke párnáira 
213-ig. Ugyanis 212-ben a parthus király elhalálozván a 
folyvást rabló kalandokra járó és a káspitengerpart észak
nyugati vidékein lakó kozárok 2) azon merész lépésre ha
tározzák el magukat, hogy Armeniát és Parthiát fóldulják. 
Evégett a básikok ~ egyesült csapataival a kásp i kapúk 

1) Az új-év első napja áuguszt. I I-én ünnepeltetett »Ná\>á· 
szárt• név alatt; ez neve a naptár e.lsö ha\·ának is. A jelzett nap
nak istenét a pogány ösök • Tik h Amánorá« néven tisztelték, az 
az : újév istene s ez nem mác;, mint Váhákén, Vánádur, vagyis az 
örmény Hercules Hospitalis. 

1) Az ó-világ hellen és latin történelme kazár nevű magyar
ajkú népet Kaukasiában nem ismer az ötödik század előtt; ekkor 
is a kétes ,Akáthir' és ,Akáczir' néven jőnek elő; Chazár néven 
csak a VII· ik században kezdenek ismeretesek lenni Heraklius tá
borában. • Turcos orientales, quos Chasaros vocant. ad belli socie
tatem allexit. « lm a kazárokra von<~tkozó legkorábbi emléket örmény 
kútföben olvassuk: Chorenei M. 11. k. 62 f. - Lukácsi I) A magya
rok öselei • r 3 l l. 

=•) Eze n idegen alakú név a görögöktől ruháztatott a magyar 
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egyikén az lzur 1Izura1 szarosan átrohanva a Kur vizén 
átkelnek s Vágbársot megtámadják A zsákmányolva pusz
tító vágy ki nem tombolhatta magát; mert cseles for
dulataik daczára oly veszteségeket szenvedtek, hogy kény
telenek voltak a szaroson túlra elhátrá lni. 

A törzsfő Szurhág Venászep nem akarta meghallani, 
mit a véren szerzctt tapasztalat fülébe kiáltott, hanem a 
támadási mozgalmak ama góczpontján újra st.ervezi magát. 
A duló vihar vérbe borítá a csatatért. Vághárs a kitartás 
és vas-akaratnak gyümölcsét nem élvezhette, mert egy nyíl 
halálos sebet ejtett rajta. A kozárok ugy számitottak, hogy 
a sereg felhagy a küzdelem mel; holott a bal-eset fokozta 
még annak tevékenységéL Ugy lőn, hogy a vérszemre 
kapott ellenség egész táborával futásra kényszerülvén ré
mülést vitt vissza övéi közé. Nem túloz, nem rajong Cho
renei a jeles király érdemei fölött, midön oly bensőleg em
lékezik meg róla. 1

) 

Markayich Jakab. 

Az örmények honfiúsítása. 

ll. 

,.,a közülök némelyik , IL József rendeléséból pol-
. gárjogot nyert s ennélfogva örökös jogon örök

séghez jutott, az olyantól az örökséget, rokonok, szomszé
dok, vagy a közönség polgárai is visszavehetik. Ha pedig 
ezután valakit rendes úton egy város polgárai közé felvesz, 
ezen felvétel csakis a kereskedés űzésére ,·onatkozzék s 
ennél több júsa ne legyen, ha szintén házat is szerez idő
vel. A városokban mindennemú haszonvétel azoknak tös-

faj ezen néptörzsére. Bizonyára mcrt királyi hatalom alatt voltak, 
ezért Basilevi : királyiaknak neveztettek. Igy voltak királyi (reg ii) 
Scythák, Sarmaták és Chorenei szerint királyi Húnok. Chor. ll. 
k. 82 fej. Lukácsy 135 L a Basiliu"okról. 

1) »Ego vero, siquis ullus vivit, eum prae ig navis regibus 
etiam post obitum o b bo nam farnam vivere d i co. • L. ll. C. 42. 
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gyökeres lakosait illetvén, a kercskedési jog mint eddig, 
úgy ezután is bizonyos váltságdíj lefizetése mellett enged
tessék meg s a portékáikat oly áron kötelesek eladni, mint 
az idegen kereskedők«. 

A székely és a szab. kir. városok képviselőinek nyi
latkozatát az országgyűlés 179 1. évi Sz. Jakabhavának 26 
és zg, áugusztus hó 16 és Kisasszonyhava 2. napján vette 
tüzetes tárgyalás alá s az 179 1 évi 61. czikkben a követ
kező érdekes hatá rozatot hozta: » Mivel az ország nép~se
dése annak boldogságát érezh~tőképen eszközli, erejét gya
rapítja, ha oly tagokkal szaporódik, melyek eddig is vise
letök által a hazának kárára nem voltak, sót jövőre is 
húséges hazafiságukról biztos reményt nyujtottak; meggyő
ződve levén, hogy valamint a multban kérelmezőket hűte
lenségben soha sem találtuk, hűségöket e hazához annak 
terhes körülményei között bebizonyították, annak szüksé
geit katonákkal, élelemmel enyhítették, e mellett e század 
elején az egyik befogadott vallást felvették s abban állan
dóan megmaradtak. Ezen okokhoz járult felséges fejedel
münknek mult Szent-Ivánhava 18. napján kelt királyi leirata, 
melyben a két város kérelmét melegen ajánlja; ezen indo
kokból a felajánlott 4000 arany letétele mellett Szamos
újvár és Erzsébetváros közönségét a szabad kir. városok 
sorába, az országgyűlésen ülési és szavazati joggal felru
házva s a taxális helyek l<özt Gyulafehérvár után beosztva 
- felveszszük a nélkül, hogy különös negyedik nemzetet 
képezzenek, a többi vá rosok törvényes intézményeinek s 
kiváltságainak sérelmet okozzanak; miért is a nemes szé
kely nemzet s a szabad. kir. városok képviselőinek véle
ményét tekintetbe nem vehettük, mert az előadott kivá
nalmakról a haza törvényei, a taxális helyek szabadsága s 
különösen a következő feltételeink biztositanak : 

I. Szamosújvár s Erzsébetváros, a szabad kir. magyar 
városok jellegével felruháztatnak 

2. E városok a közügyek terén a magyar nyelvet 
használják, a magyar kir városok szabadságával éljenek, 
magyar iskolákat tartsanak, bármily nemzet lakhassék kö
zöttlik s ezeket szabadságukban, örökségükben ne gátolják 
és semmivel se túl ne terheljék. 
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. 3; Hogy az emlitett két közönség a többi szabad 
ktr. varos szabadságán felül többet ne tulajdonítson ma
gának; hüségét a haza, fejedelem s az unióhoz mindig 
épségben tarts~: . a közügyet v~ll vetett erővel emelje; s ha 
e feltételek telJeSttésétól a legktsebb mérvben is eltávoznék, 
az Approbata törvény szerint minden kiváltsáuát és szabad
s~gát e~veszi~se s ezen feltételek megtartás; végett a két 
varos btztosat .az országgyűlés el6tt esküt tegyenek .« 

A katonat elszállásolás s e lőfogatok szolgáltatása alóli 
mentességet az országgyűlés, támaszkóelva a hármas tör
v~n;rkönyv II. része, 1 1 fejezetére - elvetette; • me rt oly 
ktvaltság, mely másnak sérelmet okoz - fenn nem állhat ; 
sót ak i ily privilegiumot nyert, az én·ényt annak soha se 
szerezhessen, mivel ha a kérelmező városokat e terhektól 
fölmentjük, azokkal más helységeket nyomunk alá.« 

»A nemesség megszerzésére, hazai törvényeink szerint, 
hazafiság kívántatik, s minthogy az emlitett közönség tör
vényes úton kivül nyert nemességet, azt el nem ismerjük 
annyival inkább, mert Mária T erézia leirata szerint az 
edd i~ adott. nemességek nem gyökeres, hanem csak tisz
teleti nemes J·elle!!!!el bírnak. Ennélfoava valóeli nemesi 

<'.J (.-7 ~ 

szabadságot nem Í!!én)•elhetnek · azonban meo-enuedJ. ük (..-, , . .. b h , 

hogy armalis leveleiket a következő országgyülésnek be
mutassák, úgyszintén kiváltságleveleiket is; hocry 6 Felsé
gének új adománylevelek kiádása végett felajáJhassuk. « 

De ezzel sem lett befejezve a honfiúsítás; mert az 
ország Renelei föltétel gyanánt kimondották, hogy a két 
város a hazai törvényekkel megegyező új kiváltságleveleket 
szerezzen 6 Felségétól s azokat az országgyülésnek mutassa 
be. Erre vonatkozólag irják a kérelmezök: »Nem volt ezé
Junk méltóságos és tekintetes Karok és Rendek már leg
első kérésünkben is, hogy a többi városok ká rá ra magunkat, 
minden kötelező feltétel nélkül, a fenforgó terhektól meg
szabadítsuk; hisz midón még törvényes tagjai nem voltunk 
a méltóságos Rendeknek : akkor is a szükségben fejedel
münket és hazánkat pénzzel, loval, gabonával nagy mérték
ben segitettük; most már hálíttlanok lennénk, ha azután , 
miclón tagjaikká tesznek, a közjó előmozdításán összetett 
erővel munkálni vonakodnánk. S valóban biztat is a mél-
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tósit~os Rendeknek eddig is bőven tanusított kegyelme arról, 
hogy saját fiaira oly terheket nem fog róni, melyek élet
módjukkal ellenkeznek s melyek alól az I 792. s I 793· 
évben kelt kegyelmes udvari leiratok a megváltást meg
engedik. 

Tudva van a méltóságos Rendek előtt, hogy a mt 
életmódunk a kereskedés; ez nyujtott feleségeink- és gyer
mekeinknek életfentartást; ez nyujtott segedelmet, hogy 
fejedelmeinknek s a hazának szükség idején szolgálatjára 
lehettünk. A kereskedésnek a katonatartás, a forspontozásnak 
határaink csekély kitetjedése- ellensége. Ugyanazért alólirt 
követek tSzamosújvár részéról: Balta Márton és Sirnai 
Gergely, Erzsébetváros részéról: Issekutz Antal és Dániel 
Gergely) mint az első , 179 I -i országgyűlésre választott 
képviselők a két város részéről, a katonatartás és előfoga
tok szolgáltatása alóli me n tesség váltságdíjában 7 soo ara
nyat ajánlanak s kérik, hogy az új törvényczikk alapján a 
húségi esküt letehessék. « 

Ezen kérés véleményadás végett a székelyszékek s a 
taxális helyek követeivel közöltetvén az előfogat és katona
tartás pénzbeli megváltásának ellen mondottak. 

Ezen ellenmondás megoldására ismét felhivatott a két 
város s minthogy a válaszszal késedelmeskedett, a két város 
jelenlevő meghatalmazottjait a főkormányszéki biztos: Incze 
István megintette, s felhivta, hogy válaszaikat a közelebbi 
országgyűléshez terjeszszék be, mert ekkor fog a kirendelt 
küldöttség a városok sérelmei fölött határozni. I 795-ben 
beadta a két város kérelmét, melyben jelzi, hogy a hit
letét~lt a privil~giumok megszerzése után fogja csak igénybe 
venm, ugy sztntén, hogy az előfogati s katonatartási fól
mentésre vonatkozó észrevételeit a kiküldött deputatio mun
kálatára óhajtja ktterjeszteni s ezen okból halasztásért ese
dezik ; azonban a székely és a városi követek elodázhatlan 
intézkedést kivánnak, mivel az örmények községeikben a 
szabad kir. város nevet használják, beneficiumokban része
sülnek; ezért a terhet is a többi városokkal közösen vi
seljék. Ezen kivánalmakat is az országO'yúlés áttette a 
küldöttséghez elbírálás végett. 

0 
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A deputáczió a kir. kormányszék képvisel~ivel . tartott 
tanácsban megállapította, hogy tekintve azt,_ mtsze~mt, E~: 
zsébetváros és Szamosújvár 7 500 aranyat tgért valt~ag~tJ 
fejében, mely összeget lakt~nyák építésére .. lehet fo_rdttam; 
minthogy e két város eddtg sem vol_t kot:lezve tly szol: 
aálatokra s minthoay a kereskedést btztonsagban folytatm 
b ' o. t:' k 
csak ugy lehetséges, ha e szolgálmányok a~~~ 1el~entetne , 
más városok terheinek fölhalmozása nélkul; tekt_ntve a~t, 
hoar a kültartományokban lakó kereskedők szmtén tly 
te1tek hordozása alól fólmentvék, e véleményt az erzsébet
városi és szamosújvári képvisel őkkel közölni javasolták. 
Azonban a városok követei újabb kérelemmel a katonatar
tás és előfoo-atok természetbeni kiszolgáltatására akarták a 
két várost kÖtelezni, s a felajánlott megváltás i díj elvetését 

s ürgették. . 
Igy folyt a vita 1791-I8I I-ig, míg végre a 20 évtg 

huzódott tárgyalásnak az lett a_z eredménye, hogy a két 
várost 6 évi időtartam alatt épttendő laktanyák berende
zésére, valamint az előfogatok megadására s ezen hat év 
alatt 30.000 frt váltságdíj lefizeté;ére k~te~_ezték. 

Ezen határozat után a két varas kuldottséget menesz-
tett Ferencz királyhoz oly u~asitássa!, hogy ~ végz~s szen
tesitését elodázni kegyeskedJék, ~ tgy ~z ,ugy f~ggőben 
maradt I 837-ia. Ekkor Erzsébetvaras belatvan az udvtelen 
halasztás hátrá~yait, Ferdinánd királyhoz, ~olra~o?ott, hogy 
Erzsébetváros kir. várossá felvétele felől UJ kl\·altsagokmányt 
kiadni keayeske'djék, a mi végett felajánlotta, hogy a , ka
tonatartás~ és elöfoaatokat a többi városokkal egyen_lö arany
ban hordozni fogj~. A privilegium 1837-be~ ktadott, _a 
város Jaktanyát épitett s 184o-ben a katonasag azt el ts 

foglalta. , , . ··d 
Ennyi phasison ment át a . honfius{t~_s s ezzel eg) 1 e-

j ül eg a katonatartás és elő~o?at~ kér~és ugye. 
A népeknek hazájuk traott érzuletét csak h?sszabb 

tartamú erryüttérzés-, összmüködésből lehet levonm; mert 
a hazafisá

0
g mindaddig csak ünnepélyes sz~lam, . míg az 

tettekben nem nyilvánul, különösen oly ztlalt tdókben, 
midön a barátnak az ellenség, __ a h_onsz,erete~nek a h~n
árulás veszélyes !igájával kell kuzdem. E tekmtetben on-
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érzettel szemJélheti multját és jelenét az örmény nép. A 
magyar nemzet küzdelmes sorsában odaadóbb részvéttel 
m~g .nen;zet e haza földjén nem osztozott, mint az örmény; 
mmd•g all.hatatosan vele élt, szenvedett, együtt vivott a 
harcz térem, a szabadság óriási küzdelmeiben. Erzsébet
város volt a Lázár Vilmos és I~iss Ernő szabadsáuhöse-
inknek eredeti fészkök. t> 

Valahányszor a haza anyagi áldozatot kért, - e nép 
csaknem önkifo~ztásával rakta le a haza oltárára utolsó 
filléreit; sőt mint Erzsébetvárcs a forradalmi idöszakban 
- te~plomi. drága ékszereit is. Rómának egy Fabritiusa 

volt, k1t az •gazság útjáról eltántorítani nem lehetett· az 
örmény nép maga egy megtestesült Fabritiusa a h~za
szeretetnek s minde~t azon tudatban tette, hogy a haza
szeretet legméltóbb JUtalmát : a honfiúsítást elnyerhesse, 
hogy a haza fényre derültén - ő is együtt örülhessen. 

( • Kolozsvár.«) A. L. 

Kisebb közlemények. 
A szucsá.vai örmények A Pákráduniak menekülo unokái oda

hagyv~ Sirág t~rtom~nyu~at, .e hal~os helyre j~ttek és itt alapját 
v:tettek meg _ S~ucsava_ orm.eny varosnak. - Ani polgárai nagy 
t~~egek!lcn koltoztck . kr . .. es Le?gyelor~ág, G,aliczia és Du ko· 
vm_aba JOttek la_kozr~r .. : . ;. d~ ~ar ~apsag e vrdekeken régi fé
~yoknek csak tored~k~r, Jeler lathato k. , \z a 200 örmény család 
rs! m~Jy . most Sz_ucsavaban lakrk, e fényes régr kolónia marad
vanyar, k r~ nyel.voket, ha~y~mányai~a~. sz?kásaikat sokkal jobban 
~e~.t~rtottak, mu~t .Aus~tna. es Rom_anJ<~ barn.lely más örr11ény ko
lonraJa. - . S_zucsava m~r· reg nem ormeny varos ; mióta Abrahám 
szapo~a fi~r ~tt ?a~y sza~mal letelepedtek, c város a kaftános és 
hosszus~akall~ _zr~ok szegen y. ~özpo?tjá~á lett; mert az örmények 
lassankent kikoltoztek -~~manraba es urcscn ha~ytak fönséges 4 ~emp_Jomuk~t, melyek _ko~ul most C$ak egyikben tartanak rendesen 
IStenr szo~g~latot ~. a to~ b~ .. három ajtai éven ként csak akkor nyilnak 
meg a h1v.?~ elott, m1don. e templomok ünnepeit ülik. E három 
tem~l_?m koz~l az: ~ely_ ,zarda' nevet visel, a város legmagasabb 
pontJan fekszrk . .E zardanak erőd alakja van és fallal van köritve · 
a falakon a ~at.á.r-ostro.m!ás okozta pusztítás nyomai láthatók. É 
templom fa-aJtaJat Ánrbol hozták az örmények magukkal. _ J\. 
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szucsávaiaknak van »Áni« ncvü társulatuk, ~an örmény kaszinójuk. 
Prunkul V árteresz lovag a társulat clnoke. Ausztriában 1 oo család 
vétetett fel a lovag r rendbe; ezek kozt van két orrnén y család is : 
a Prunkul és a Csunt család. Van ormény iskolájuk is ; a felügyel ú 
Gcjc nár Gábor, az örmény nyelvet é-; egyházi éneket Lázárovics 
Gergely tanítja. A szucsávai örmények nyelve sokban hasonlit a ha
zai é~ krimi örmények nyelvéhez. Szucsávában sok orrnén y emlék van! 

Iroda lom és művészet. 
A • keleti élő nyelvek ie kolája. « Londonban az egyetem mellé 

egy felső tanodát állítottak, melyben a keleti élő nyelveket tanítják. 
Az iskola tiszteletbeli elnöke az a!lgol trónörökös. Ebben a tano
dában a birmai nyelvet tanítja Arták tanár, az arab nyelvet 
Szálmon, az új-görögöt Konstantinides, a japáni nyelvet Tiginsz, 
a csínait Tuklász, az új perzsát Goldschmidt Frigyes, az oro~zt 
Orlov, a törököt Csárléz Uellesz, az ö rmény n y elvet Dseraz 
Mi nász. 

A Britisch muzeum legrégibb ormény kézirata. Kénuni Armen 
örmény, ki Londonban lakik. a napokban járt e hires múzeumban, 
hol a keleti nyelvek osztályában találta e becses kéziratot, mely a 
négy evángcliumot foglalja magában pergamenre irva. A fejezetek 
első betűje piros, a többi fekete. Az evángelisták szines arczképeit 
io-en ügyes kéz rajzolta. Ez a múzeum légrégibb örmény kézirata, 
b . 

mely 1 181 -ben Kr. u. rratotott. 

Közgazdasági élet. 
Gőzhajózási társulat. Dél-oroszországi tőkepénzesek O d es

s á b a n egy keleti gőzhajózási társulat alapitását tervezik, tizenkét
ezer részvényre s egyenként ötszáz rubeire felosztott h a t m i l l i ó 
r u b e J tök éve!. A társaság czélja olcsó és rendes összeköttetések 
létesitése a keleti kikötök közt, továbbá kölcsön adása orosz kivi
teli czikkekre és gyarmatárúknak Oroszországba való bevitele, 
London és Hamburg közvetitésének mellözésével. A társaság postát, 
utasokat és árúkat fog szállitani az európai Oroszbirodalom kikötői, 
másrészt India, Japán é.s Kelet-Sz ibér ia kikötői közt, hoz
záértve a de portáltak hírhedt s~i~etét :. Sa c h a l i ~ t is._ A táJ;saság 
hajói Oroszországba~. f~gnak ep1ttetnr.' .s a~ok kozt kotelessegsze
rűleg lesz tiz gözhaJo, otezer tonna mu~r~ahs tar~alom?Jal, m~lyek 
háború esetén a kormánynak rendelkezesere bocsatandok A társa
ság üzemét 1892. é v i már c z i us l·é n _fogja ~~g-kezdeni s hajóin, 
\'alamint állomásain és összes rr.űhelyerben krzarolag orosz alatt
valóknak (és pedig orosz orthodox vallásúaknak) alkalmazására kö
telezi magát. 


