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TARTALOM. 

A :r. • Örmény Múzoum-Egyesület" alapszabályai. 
A magyar-örmény püspöki szék és n Balkán. - tv. Befejező 

közlemény. - lrta: l\l erza Gyula. 
A z "Örmény-.Jltizeum"-hoz (költemény). Irta : Izmael Ferencz. 
Kis Ernö. - A . Magyarország" után - Kovács János. 
Természeti sajátságok és 1\.risztus-legendák. • - Agárdi után 

Sz. K. 

KISEBB KÖZLEMÉNY. 

Világositó-Szont-Gergely ünnepe. 

Ml UJSÁG AZ ÖRMÉNY VILÁGBAN? 

Fényes esküvő. 

l 

~ 

Az . Armenia" előfizetési ára egész évre 8 korona, 
fél évre 4 korona, egyes füzet á ra 80 fillér. = 

AZ .. ÖRMcNY 1"\ÚZEUM-EGYESÜLET" 
ALAFSZABALV AI. 

o o o 

l . F ejezet. Az egyesület czíme, székhely e, Ugynyelve 
és pecsétje . 

l. §. 

Az egyesület czírne : .,Örmény i\Iúzeum-EgyesüleV 
Székhelye: Szamosújvár. Ügynyelve: magyar. Pec élje : 
az úgyn evezell örmény keresztnek és az örmény tudo
mányosság kigyófejes jelképének molivumaiból ö zeállított 
jelvény, a kövelkezö felirallal : Örmény Múzeum-Egye ület, 
Szamosújvár, 190-!. 

ll. Fejezet. Az egyesille t czélja és eszközei. 

2. §. 

Az egye ület czélja n. hazai örmény ég ö ·zes emlékei
nek, valamint a külföldi örményekre \'Onalkozó tárgyaknak 
és irodalmi emlékeknek ös, zegyüjlése, önálló mú zeumban 
való felállí tása, megörzése é is merlelé e; toYábbá az örmény 
hagyomány és közérzel ápolása, n. hazafias miivellségnek 
a hazai örmények közöll való lerjeszlé' e és végii l zamos
új vár váro és Szolnok-Doboka vármegye területén a mú
zeumi és könyvtári föladaloknak általános irányban mló 
á polása. 

15 
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3. §. 

E ezé l eléré ére zamosújvároll ., Örmény l\f úzeum" 
néven múzeumol alapít, annak gyarapítására gyüjléseket 
és kulatásokal e zközöl, s anyagát lajs tromok, tud ományos 
~s népszerü felolvasások, magyarázatok és dolgozatok útján 
ismerteti, s mindama kulturai feladatok iránt, melyeknek 
ápolá á l czéljául kitüzle, a közönség érdeklődésúl minden 
rendelkezésére álló eszközzel ébrentartani igyekszik. 

4. §. 

Az "Örmény i\Iúzeum" feladala a hazai és külföldi 
örmény nyelvü és vonatkozású könyveknek, térké peknek 
és iraloknak, örmény egyházi fölszerelések11ek és az örmény 
élet összes tárgyainak eredeliben vagy másola tban , vétel 
vagy ajándék, örökös vagy ideiglenes leté temén Y. útján való 
ö szcgyüjlése és felállítása. 

E mellell a múzeumban minden ol yan múzcumi és 
könyvt;\ri anyag helyet foglalhat, amely a hazai örmények
és lakóhelyeik- s el ö sorban zamosújvái' város és Szolnok
Doboka várm egyének állalános müvelödési é rdekeit szolgálja. 

5. §. 
Az ,,Ö rmény Múzeum " gyüjleményei a szamos újvári 

örmény kath. egyház, illctöleg az ottan felállítandó örmény 
püs pökség elidegeníth ellen tu lajdonát képezik. 

6. §. 
Az "Örmény Múzcu m " állami felügyelet a l a lt áll , 

melyet a vall <ls- és közoktatás ügyi m. kir. miniszler a 
múzeumok és könyvtárak országos föfelügyelösége útján 
gyakorol felette. 

7. §. 

A mú.zeum a.~1yag~~nak e!h9lyezése fe lől az egyesü lel 
~o~doskodt.k, a konyvtar é mlllá r s az egyházi tárgyak 
onalló helytség bc~cndczéscig, vagy czélszcrüségi tek inle lck
hez k~pest ezután JS I chelőleg az örmény plcbániai templom 
oratonurnában helyeztetnek el. 
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III. Fejezet. Az egyestilet tagjai. 

8. §. 
Az egyes ülel lagjai tiszteleti, örökös alapító, rendes 

és pártoló tagok. 
T i s z l e l e l i l a g valamennyi hazai örmény :-;zertartású 

á ldozó pap, lovábbá a ki a múzeum vagy az örményséa 
iránt .:szerzdl érdemeiért il yenné megválaszlalik. 

0 

ü r ö kö s a l a p í l ó L a g az, a ki egy:::zer s rninden
korra 1000 koron[Ll ki fizetell vagy kö telezvénynyel bizlo:;ítoll 
alapí tván y n y al júrul az egyes üle l czéljainak elömozdílásához. 
Az örö kös a lapító tagság <;s a vele járó jogok az a lapító 
halá lával ülszállanak arra, a ki t az végrendeletében erre 
kijelöl. 

A l a p í l ó t a g az, ki egyszer s mindenkorra legalább 
2~0 koronál készpénzben kifizetett, vagy kötelezvénynyel 
biztol; ílolt alapítványnyal járul az egyesüle l czéljaihoz, 
avagy annak muzcumát ezen összegnek megfelelő tárgyak 
adományozásával gyarapítja. 

A be nem fizetc ll alapítványok összege után é,·enként 
5° n kamat lesz az alapító állal az egye ülel pénztárába 
beOzetend ö. 

R e n d e s l a g az, a ki magát aláirás útján kötelezi, 
hogy tagdíj fejében három egymá t kö,·etö é\·bcn, évenként 

z_ 10 koronál ri zct be az egyesület pénz lárába. 
t> á r t o l ó l a g az, a ki éYenkénl bánni pén z ös zeggel 

vagy .t.árgyak adomúnyozúsával járul az egyesülel czéljaihoz. 
Orökös alapító, alapító é rendes lagokká le liilelek 

és egyéb jogi személyek is mcgválaszlhatók; ezek tagsági 
jogaika t megbizottjaik útján gyakorolhatják. 

9. §. 
A ti ·zlelcli lagokat a válaszlmüny jaYaslatára az éYi 

rendcs közgyülé ·, az alapító-. rende·- é · partoló lagokat 
az egyesü let egy lagjának ajánlatára a ,·úla ·ztnü ny n ila8ztja. 

1\i.i lföldiek tiszleleli laggá nila · z tasa jó,·ühagyús Yégett 
bej elenlendö a m. kir. belügyminiszternek. 

16. 
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10. §. 

A rendes tagok kölclczeltségc a három év lefolyása 
után is fenmarad, ha kilépési szándékukat az utolsó év 
bezárta elölt a litkárnál irásban be nem jelentik. 

ll. §. 

Az egyes ülel tisz teleti , örökös a lapító, al~~ító és r~ndes 
tagjai a közgyü lésen tanácskozási és s~avaz~lt JOggal b1rnak: 
a Yálaszlmány i üléseken, az egycsulel a lla! rendezendő 
felolvasli okon, kiránd ul lisokon rész t vehelnek, felolvasá ·okat 
ta rthalnak a mü zeumot dij lalanül lá togathatják s annak 
an yagát l~nu lmún yozhalják; az egyesület ese~leges ki.ad
vánvait lagillelményül, i ll e lő l eg kedvezményes aro n kapják. 
A pártoló lilgok csupún azl az előjogot élvezik, hogy a 
m üzcumol díjta la nul lálogalhaljúk. 

12. §. 

Ha vala mely egyesüle li lag a bünlelö törvénykönyvbe, 
vagy a társada lom erkölcsi felfogásába ülközö lellel k~.vet 
el, azl a vála zlmány javas la tára a közgyü lés az egycsulet 
kötelékéböJ kizárhalj a. 

A kizárási eljá rás legalá bb öl egyes üleli tagnak a 
vála zlmán yhoz irásban benyujlo ll é · kell ő le~ megokolt 
indílványám ind ílYún yozhaló. E kérelésben a dönléshez 
ügy a válaszlmányi ü lésen, mi nl a közgyülésen a szava
zatok kélharmada szükségcs 

IV. F ejezet. A z egyesület kormányzata. 

13. §. 

Az egyesület ügyei l a v á l a s z l m á n y veze li , me ly 
az egyes ülel liszlikarán és liszleletbeli li szlvisclöin, a lisz
leleli és az örökös alapító lagokon és a vidéki bizollságok 
elnökein kivül a közgyülés á llal választott lagokbó l á ll. 
A választmány vála zloll tagjainak száma 50 - 100-ig ter
jedhet. 
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l 4. §. 
A t i s z l i ka r lagjai : 
a) az elnök, 
b) ügyvivő alelnök, 
c) hat alelnök, 
d) a felügyelö-bizo ttság eln öke, illelve annak helyettese, 
e) a titkár, 
{) a jegyző, 

g) a múzeum igazgatója, 
h) a múzeum őrei; 

i) az ügyész, 
j) a pén ztárnok, 
k) az ell enőr, 
l) a két számviz gáló. 
Ezen állások belöllése melle lt az egyesülel minden 

egyes á llásra lisz telelbeli lisz tviselökel is választhaL 

l 5. §. 

A tisz tikarl - a felügyelö-bizottság elnöke és annak 
helyettese, Lovúbbá a m úzeu m igazgatója és örei, a Oszlelet
beli lisz tviselök kivéleléYcl - valamin t a ,-álaszlmányi 
lagokat három évi iclölarlamra .. az évi rendes .. közgyül.és 
választja meg, titko. szavazú · ulJán , az egycsulel ala ptló 
és reneles lag-jai o rából. 

l 6. g . 

Az e ln ök az egyesülelel hatóságok é má:'ok irány<iban 
képviseli, a közgyi"l lésekel és a választmc~.nyi ~lé ·.ek~t eg~be.~ 
hi vja, vezeti és a szav~zalo~ egyen.~? zam~n~~l donlo 
zavazalla l bir, az egycsule l llszln selomek mukodését és 

a müzeu m állapotál ellenőrz i , őrködik az alapszabályok 
és az ügyrenel megtartá a fö lölt, s a költ égYel~s keretén 
belül a tilkár cllenjegyzé e mellell pénzt ulalvanyoz, a z 
egye~üle t pénztárát évenként legalább egy zcr megvizsgálja . 

17. ~· 

Az elnököl távoliélében vagy ak adályoz latá ~a egyéb 
eseleiben az ügyvivő alelnök, ezt zükség eselén a többi 
a lelnökök egyike hclyellesili. 
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] . §. 

A litkár a közgyülésckcn és a vála zlmfmy ülésein 
elöadói li z lel végez, a határozatokat végrehajtja, az egye
sület levelezé él viszi, az elnök utalványozása it ellenjegyzi, 
az egyesületi lagokról névkönyvel vezet, az egyesület iral
tárára és kiadványaira felügyel. 

19. §. 
A jegyzö vezeti a közgyülések és vála zimányi ülések 

jegyzökönyveil, a titkárt - akadályozlatása e etén -- h el1'et
lesíti és egyébként minden leendöjében támogatja. 

20. ~ -
A múzeum igazgatója a múzeumol képviseli és annak 

ö szes ügyeit vezeti, a felügyelö-bizottság határoza ta it végre
hajtja, a fol yó ügyekel clinlrzi , a múzeun1 hivatalos iratait 
örzi, a múzeum ré zére eszközlendü Yásárl:isok, adományok 
és lelé tek elfogadása l<irgyában a feli igyelő bizo ltságnak 
ja,·aslatol lesz, a múzeum növedéki naplójál és alapl eltárát 
vezeti s az új sze rzcményekel az örökhöz ju tta tja, az 
örök müködésél e llenörzi, a tilkár ellenjegyzésével pénzt 
utalványoz. 

21. §. 

A múzcumi örök a gondozcis ukra bizolt oszlillyokat 
az igazgató ulas ilítsai szerint vezeli k és azok felcll fc llig-ye~ 
le let gyakorolnak , az üj szaporu latnak a szaktaj tromokba 
való bevczcléséröl és a gyüj lemény-lárgyak e lh clyezéséröl 
gondos kodnak. 

22. §. 

Az ügyész az egyesül et jogait védi és azt jogi ügyek
ben az elnöklöl nyert megha talmazás alapján képviseli. 

2:3 . §. 

~ pénzl.árnok az egyes ülel vagyo nál nyi lvántartja és 
~énzetl kezeli , a pénztár állapoláról a villaszl111ún yi ülé eken 
Jelentést lesz. A tagsági díjakat beszed i sa tagclíjhálralékokat 
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nyilvántartja ; belépti díjjal rendezell ünnepség<:ken a jegy
pénztári teendöket ellá tja. A bevéleiekről és kiadásokról 
számadást vezet ; a kiadásokat az elnök utalványozására 
a titkár lállamozása mellell eszközli és az egyesület vagyoni 
állapoláról az évi rendcs közgyűlés elé részleles kimulatás l 
terjeszt. 

24. §. 

Az ellenőr a pénzlát'i kezelést ellenőrzi és a netán 
lapasztalt szabálytalanságokról a választmá nynak jelentést 
tesz . 

25. §. 

A számvizsgálók az egyesüle t pénztárát é számadásait 
minden év lelcllével megvizsgálják, az é\'i költségvelés 
tervezelét megállapítják és eljárásuk ról a választmánynak 
jelentést Lesznek . 

26. §. 

A múzeum igazgatója, örei és az egyesület pénztárnoka, 
min t közvagyon-kezelök, a gondozá ukra bizolt értékekért 
az egyesületn ek teljes erkö lcsi és vagyoni felelö séggel 
tartoznak. 

l fa az egyes lisz tviselök hosszabb ideig akadályozm 
van nak hivatalos tecndöik végzé ében . helyelte íté ükről 
elsö orban a li z teletbeli li zlviselök, zük ég e etén a 
vála ztmtí.ny más Lagjainak megbizása ú tján a Yálaszlmány 
utólagos jóváhagyá a mellclt az elnök in tézkedik. 

2 . §. 
Az egyesülel liszlviselöi és azok helyeltesei tisztelel

díjban részesílhclök, melynck nagyságát a Yála zmány 
állapítja meg. 

29. §. 

zolga zemélyzct a lkalmazá áról s azok díjazásáról 
a sz ii k. éghez képe L :t vála zlmúny gondo kodik. 
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30. §. 

A múzcum ügycit közvetlcn Lil a f e l ü g y c l ö-b i z o t t
s ág intézi. A bizottság elnöke a szammsújvát·i örmény 
kath. egyház !).linclcnkori picbán o ·a, helyettesc az á ltala 
kijelö l endő örmény pap. 

Tagja az egyesüle t eln öke és ügyvivő alelnöke, a titkár, 
a múzeum igazgatója és esetleges liszteletbeli igazgatója, 
Szamosújvár vit rosának polgárm estere, ha örmény kath. 
vallású és a szamosújvári á llami fögymnasium igazgatója.. 

A bizottság a gyüj teményck állapotját nyilvántartja, , 
a véle! útján való gyarapítás és az ajándékok és letétek 
elfogadása felett az igazgató meghallgatásával határoz, s 
az igazgató és a mú zcumi örök müködésél elleoörzi. 

A bizottság a szükséghcz képest tartja ülé ei t. Az 
üléseken az előadói lisz let a m úzcum igazgatója, a jcgyzöi 
tisztel a titkár tölti be. Az ü lések j egyzőkönyvei a választ
mány elé terj esztenelök s a bizottság az év végével össze
foglaló jelentésben számol be a közgyi.i lésnek a múzeum 
állapotáról. 

31. §. 

A választmány reneles és rendkivü li ülésein igazgatja 
az egyesülel ügyeit, az ügy- és vagyonkezelést szabályozó 
ügyrendet megállapítja, cselleg az alapszabályok keretén 
belül a szükséghez képe 'l módos ílja, a fe lügyelö-bizottság 
~üködésél e ll enőrzi, gondo kodik az egyesü let vagyonának 
btztos elhelyezéséröl, a pénztár kezelését e llen örzi, a szám
vizsgálók jelentése alapján az évi köl tségvetés te rve7.elét 
megállapítja és elfogadás végett a közgyi.iléshez terjeszti ; 
a titkárhoz beérkező a jánla tok a lapján meaválasz tja az 
örökös . a~apitó, alapító, rendes tagokat és ~z egyesü leti 
tag?~ kt~a:.ása tá rgyában a közgyülés e lé javas latot terj eszt ; 
lagJal kozul választolt bizoltsúg által felolvasásokat, e l ő
adásokat, tudományos kirándulásokat és ásatásokat rendez · 
kiad vá~ yainak szerkesztéséröl és azoknak kiadásáról gon~ 
do. kodtk, helye ttes lisztviselöket választ, az egyesület 
szolgaszemélyzelél a lkalmazza és a személyzeli javadal
mazásokat megállapítja. 
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32. §. 

A választmányi ülések negyedévenként legalább egyszer 
hivandók össze; ezen üléseken az egyesület minden tagja 
jelen lehet, felszólalási joggal és szavazattal az ón ban csak 
a lisztviselök és válaszlmányi tagok bírnak, s a nyilvános 
ülés, egy válaszlmányi lag kivánságára, zárt üléssé a lakulhat. 
Ha tározathozalatra az einökön kívül legalább hat, a költség
velés megállapításánál és kizárási indítvány tárgyalásánál 
10 szavazásra jogosult tag j elenléle szükséges; de ha 
ennyi tag nem gyül össze, az incUlvány tárgyalására újabb 
h atárnap tüzetik ki, melyen a jelenlevők többsége dönt. 

33. §. 
Az elnök bármikor jogosítva van, három válaszlmáoyi 

tagnak irásban benyujlolt kivánságára ped ig egy hét le
folyása a latt köteles a választmányt rendkivüli ülésre 
egybehivni. 

V . F ejez e t_ A z eg yesület közgyűlése. 

34. §. 
Az egyesület tagjai az egye ület ügyeinek vezetésére 

n yert jogaikat a közgyi.ilésen gyakorolják. 

35 . §. 
A rendes köz g y ü l és évenként január baYában az 

egyesülel székhelyén Szamosújvárott tartatik meg. Ezen 
kivül a választmány határozatára, vagy 12 egyesületi ren 
des tagnak írásban, a tárgy megjelölésével belerjesltelt 
kivánságá ra. az eln ök két hét lefolyása alatt tartozik rend
kivü li közgyülést összehívni. A közgyülés tárgysorozata a 
meghivóban miJ1denkor közzé teendö. 

36. §. 

A közgyülés tárgyai: lilk<Ú·i jelenté az egyesület le
folyt évi müködéséröl ; a felügyelö-bizoltság jelenté e a 
m úze um álla.polár61; a pénztárnok é~ számviz~g<\lók jelen
tései az egyesület vagyoni állapoláról é a pénztár keze-
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l éséről; a választmány i"d tal clötcrjcsztctl (•vi költségvelés 
mcgállapílá~a; a tisztikar, vúl:-~~zlmányi tagok (·sa választ
mány úllal javasialba hozolt ti :-;z tcleli tagok mrgvúlasztása; 
kizárú i inclilv(tnyok l i'trgyábn.n hati'trozalho7.alal; alrtpsza
bályok netalán i módosítása; a vngyonkczelt\s módjíLnak 
meaállapítása s az e ·ellcges indilványok tárgyalása. 

Az indilványok az elözö válaszlmányi ülésen bejelen
tenelök és annak véleménye kisrrclében terjesztenelök a 
közgyü lés elé. 

A közgyülé cn felolvasások i tarthalök; e7.ek túrgyai 
az előző vál a~zlmúnyi ülésen bcjclenlendök. 

37 . §. 
A közgyülés határozalképcs, ha a tisztikar és a vá

laszlmányi tagok választítsánál , kiútrási inditványnál , költ
ségvetés Lftrgyali\sánál s az alaps7.abúl yok módosílás{Lnál 
[()galább :W, egyéb ügyeknél legal<'tbb l :2, szavazallal biró 
tag jelen van. K izárá i indilványok f<•lclt a szavazás nlindig 
titkosan történik s eidönté éhez a szavazatok kélharmada 
kivántalik meg; egyéb ügyekben a közgyüléS. ny ilvános 
szavazással és ál lalános szólöbbséggcl dönl. 

:38. §. 
A közgyü lés jegyzőkönyvél az elnök é· tilkár irja alá 

és az elnök állal kikü ldött kél eg yesüleli Lag hílelcsíli. 

!3!). §. 

A jegyzőkönyv, az egyesülel mí'1ködésérü l, a múzcum 
állapoláról szó ló j elentések s az egyesülel számadásai 
kisérelében másolatban a múzeumok és könyvtárak orszá
gos fő fel ügyelősége elé terjesz tendő. 

VI. Fejezet. A m úzeum szervez ete és igazgatás a. 

40. §. 

A múzcum örmény vonal kozú ·ú an yaga három osz
lál yra oszlik; ezek a kövelkezök: a) a könyvtár és levél-
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lár; b) régiségtár és néprajzi gyüjlemény : c) szépmüvé
szcli gyüj lcmény. 

A múze:um kiegészítő részél a gyüj loményck többi 
anyaga alkotja, mcly a Lern1 észetének megfelelő csopo r
tosilásban az örmény vonalkozású anyagtól elkülönítYe 
kezelendő. 

-1-1. §. 

A múzeum gyüjleményei nyilvánosak, a közönség 
számára való hozzáférhetőségük és használaluk módoza
lail az egyesület választmánya állapítja meg. 

42. §. 
A gyiijleményck ajándékozás, letél és Yétel úlján 

gyarapílhatók. Ajándékúl és letélül oly tárgyak fogad
halők el , mclyek az intézel ezétjainak m egfelelnek. A 
\·ásárlás és ajándékok, illelve lelélcmények elfogadá a felül 
az igazgató javaslatai alapján a felügyel ő bizolt 1Lg határoz. 

Az államsegélyeknek gyarnpílási ezétokra ,·aló felhasz
nálására a múzcum és könyvtárak or zágos fö felügye lő
sége adja meg az úlasilú.sL 

-13. §. 
A múzeum anyagáról az igazgató ál tal növedéki napló 

és alapleltár s az egyes osz tályok szerinl az osztályörök 
állal szaklajslromok vr.zctcndök. 

Az állami segél yből bcszerzell, ,·aay az állam tól 
ajándékba, vagy letétül kapolt gyüjteménylárgyakJ'ól. ezcn
kjvül valamennyi o zlálynál ez i llelő örök által külön lajstrom 
vezelen d ö. 

VII . F ejezet . Az egyesület kiadványai. 

H. §. 
Az egyesülel hivatalo közlönye az ,.Armcnia" cztmu 

Szamosújvárolt megjelenő ma:;ryar-örmény szcmlc és az 
ennek mr llékletcü l súi k égenkénti időközökben és terje
dclemben örmén y és nyugati nych·cken szerkesztendö 
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múzeumi értcsílö, melyet az egyesülel saját kö!tségén ad 
ld. Az egyesülelnek az "AI'meniá"-hoz való v tszonyá~ _a 
választmány annak szcrkesz löjévcl egyelértésben állaptlJa 
meg. 

Ezen kivül az eayesü lel vagyoni állapolához képest 
D " 

évkönyvet múzeumi Jaj lromokat, tudományos és népszeru 
érlekezése'ket is bocsát'"''közre, m elyek szerkeszléséröl és 
kiadásáról a választmány gondoskodik. 

45. §. 
Az egyesi.ile t összes kiadványait, az egyesülel alapító, 

rendes és tiszteleti tagj ai tagillelményül, cselleg kedvez
ményes áron kapják. 

VIII. Az egyeslilet vagyona és jövedelme. 

46. §. 
Az egyesülel vagyona, az egyesülel rés7.ére telt ala

pitványokból é egyéb forrá okból keletkezell alaplökéböl, 
továbbá gyüj leményeinek az alapicllárba felvett tárgyaiból 
és a berendezés s fel zerelés ingó és ingatlan tárgyaiból áll. 

Az egye ület részére lett alapítványok gyümölcsözöleg 
kezelendők , azok lökéje csupán önálló múzcumi é pület 
költségeinek fedezésére használhaló fe l és kamalai addig 
is csupán a múzeu m gyarapíl~tsára forclílhalók. 

-!7. §. 
Az egyesület alaplökéjének kamataiból, a lagdíjakból 

és a múzeum belépti díjaiból, az államtól, a vármegyétő l 
és a várostól várható segélyböJ s egyéb pénzadományokból , 
a kiadványok jövedelméből s egyéb bevéleleiből fedezi 
kiadásait és az eselleges maradványt, a mennyibe n a vá
lasztmány az évi költségvelés előirányzatában errő l más
ként nem intézkedik, alaplökéje gyarapításúra ford ílja. 

4 . §. 
A.z egyesület bevéleleit•öl és kiadásairól zárszámadás 

készítendő, mely a választmány által megvizsgáltatva, annak 
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jelentése kisérelében a választmány útján az évi rendcs 
közgyülés elé te rj esz tendő . 

Az állami segélyböJ származó összegek a múzeumok 
és könyvtárak országos föfelügyelösége közvetlen rendel
kezése alall állván. az egyesület pénztárában külön nyil
vántartás mellett keze lendők, s felha ználásukról az elszá
molás az év végével jóváhagyás végett, az országos fö
feli.igyelöség elé terjesz tendő. 

IX. Fejezet. Az egyestilet alapszabályai és Ugyrendje. 

49. §. 
Az egyesü lel alapszabályai csak a közgyülés állal, 

legalább husz tag szavazalának általános többségével mó
dosilha tók. A módosilolt részek jóváhagyás Yégelt a m. 
kir. belügyminiszteriumhoz lerjcsztendök fel. 

50. §. 
Az alapszabályokat az egyesület egész igazgatására 

vonatkozó ügyrend egésziti ki ; ennek megállapítá a és az 
alapszabályok kerelén belül eszközölhető módo ilása a 
vála zlmány haláskörébe tartozik. 

X. Fejezet. Az egyestilet feloszlása. 

51. §. 

Az egyesülel feloszlását az e ezéiból összehiv~ll és 
egy hónappal clöbb kihirdelelt közgyülés halározhalJ~. el: 
A közgyű lés határozatképességéhez az össze , e~yesuleh 
a lapító és rendcs tagok háromnegyed ré zénck J~lenléte, 
a dönlé hez pedig a szavazatok kélharmada szu ksége . 
Halározalképlclenség e elén egy hónap letelt~ után egy 
újabb közgyű lés hívandó össze, melyen a megjelent tagok 
szavazalának kélharmada dönt. 

-) § o:... . 

Felosztá c etén az egyesület minden Yagyona a ~za
mosújvári örmény kath. egyházra, illetöleg az ottan fel· 
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állik'tndó örmény püs pökségre. száll , mely azt kizárólag 
múzeuma fentar tására fordíthatJa. 

53. §. 

A fcloszlfts ra vonatkozó ha tározal fogana tosítása elölt 
megcrösités végcll a m. kir. belügyminiszterhez terjesz
tendő fel. 

5-!. §. 

A m. kir. belügy rnini z lerium az egyesülelel azon esel
ben, ha az alapszabá lyaiban megszabo lt hatáskörét be nem 
tölti , vagy túll épi, mennyiben müköd~sének ~o lytalása az 
á llam, vagy az egyesüleli tagok vagyom él'de_~e tt vcszélye_z
leln é, haladék nélkül felfüggesztheli s a fclfuggesz lés utan 
elrendelend ö szabályszerű vizsgálat e redményéhez képest 
végleg fel is oszlalhalja , vagy feloszlás le~·hc ala ll az alap
szabályok szigorú megtartá á ra kölclczhclt. 

Dr. P app Gusztáv 
közgy űlési jcgyzó. 

Szám : 14792 1906 

III. a. 

* * * 

T ó dorfi Lukács 
közgyű lési elnök. 

"Látta a m. ki r. belügyminiszte r. " 

Budapcslen, 1906. évi márczius hó 12 . 

8 
A bclügyminiszlet· meghngy:í sából : 

Szabó László 
miniszlcri tanácsos. 
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A MAGYAR-ÖRMÉNY PÜSPÖKI SZÉK ÉS A BALKÁN. 

lRTA : 1"\ERZA GYULA. 

IV. (Befejező közlemény.) 

Egy évli.zcd e~ö ll cso~ála los módon galvánizálta ezt a kis 
népfaJ l a varosalaptló V c r z e r esk u l (\ 'erzár) emlék

szcbrának az eszméje, mely egyú tta l a hazai örmény be
település örök jclképeül hirdelen el i a kegyelel és hála 
m<>gnyilvánulásál az ös apák iránt. 

Ezzel egyült újra lángra lobban t a reménylelenség 
h amúja alatt senyvcdö örmény püspöhég fenséges gon
dolalának a zsará lnoka, a mely a 70-cs évek közepén 
elhúnyl L u k ács i val ·irha szállani lá tszott. 

A saj tóban egy deczennium ala lt kifejtell lelkes agi
láczió, hírlapi polemiák, röpira tok és monográfiák, Yalamin l 
az "A rmcn ia" fo lyóiral szakczikkclyei elöbb a közludalba, 
majd \'égre a parlament szine elé terellék a kérdést, mely 
olyan aku ttá lelt, hogy mát· a legille lékesebb lényezök is 
fogla lkozha tnának a megoldá módozalaival. 

Egy szóval a hazafias a rménizm us elszáradtnak vélt 
életfája egy csapásra kizöldü lt, kivirágzott és gyümölcsöt
rejlő kábitó illa tával az egész örménységel clárasz t..-a, a 
magyar nemzeln ek meghatóan kedves lá tványt nyujt. Hi zen 
az a rméniz mu , minl az clhagyaloll, ápolást nélkülözö 
gyümölcsfa ellepvc az élcterejél szi,·ó ré z \·étlen ég para
z iláilól, a gyökerén rügodó visszautasilás férgeilöl, egy 
viga zlalan és lllcddö harcz kö~bcn a leg é rtöbb vádak 
villámcsa pása alatt bénult meg. Amdc c aknem az utol ó 
pillanalba n föl kereslék az érdek l ődő kcrlé zek. ho~y a nemes 
fában az élelszikrál mcgmen lsék. Á pol ás alá vették, 
mcgnycs lék, meglakarítollák, a tövél fe lkapálták é ime 
csoda történ t, mert a szcrclet napjának a mctegc é a 
részvél tcrmékcnyilö zápora élelrckellellék a tet zhalott 
a rmén iz mus l, mclynek valóságo villámhárilója fog lenni 
az Ö1'11tény pü pöki sih·eg. il la már visszafojtolt lélekzellel 
várja az egész örmén ység ennek az oly régóta hiában 
várl fe nséges szimbolumnak a megjelen ésé t. 

Tchál ntin tegy varázsütésre uta l törtek a reménysuga
rak és a dermedt szivekböl fel zálJanak a hála és öröm· 


