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Szamosújvár képviselői a koronázási ország
gyülésel1. 

·~~· · 11 1 
agy idők hazafias küzdelmeinek tevékeny résztvevő 

~~ 0 
r tant•ja volt a magyar nemzet közelmúltjának !eu

fontosabb korszakaiban ama két érdemtelj es férfiÓ, 
kiknek arczképeit e folyóirat jelen füzetének élén veszi a 
szives olvasó. 

Minketten már I 848-4g-ben bevésték a hon legjobb
jai köréb~n tisztelettel említett neveiket a nemzeti lét kor
szak-alkotó újjászületésének maradandó évkönyvébe. 

És midön - évek múlva - egy szomorú korszak 
letüntével a nemzet és királya feledve a múlt gyász emlé
keit, az I 867-iki, ősi fénynyel megült koronázásban szen
tesíték őszinte kiegyezésüket, - c két jeles férfiút újra ott 
találjuk az ünneplő ország szivében, - oldalán a »haza böl
csének; c méltólag képviselve a hú magyar várost, melyet a 
Szamos völgyén két század előtt örmény menekültek alkotá-
nak .... 

Lássuk tehát rövid életrajzát mindkét jelesünknek, ki
ket az együtt vivott alkotmányküzdelmek és a régi barátság 
kettős köteléke fú zött egymáshoz! ... 
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<Jrajzágó Salamon, a magyar királyi állami szám
vevőszék nagyérdemü elnöke, erdélyi örmény polgári csa
ládból származott i atyja G aj z á gó L uk ács és anyja G á l 
T e r é z i a volt. A jómódú szülök az ősi anyavárosból : 
Szamosújvárról Túrpásztóra, a mai Jász-Nagy-Kún-Szolnok 
meg)•ébe költöztek t 8 t 5-ben. Itt született Salamon fiok 
is 1830. február 2-án. A derék földbirtokos családját a 
Gondviselés tizennyolcz gyermekkel áldotta meg, kik közül 
ma már csak haton vannak életben ; köztük nég)' férfi- és 
két nötestvér. 

Gajzágó Salamon a népiskola osztályait Szamosújvártt 
tanulta a közoktatás terén oly sok érdemet szerzett jeles 
néptanítónk: Gábrus Zachar vezetése mellett. Már kora 
~yermek-éveiben kitünt tehetsége és élénk felfogása; a 
gymnasiumot Szolnokon és Pesten, a jogot pedig Pozsony
ban tanulta. A kitünő tanuló kedvencze volt tanárainak, 
kik közül különösen Horváth István nagy befolyást gyako
rolt reá történelmi előadásaivaL 

Alig került ki az iskola falai közül, máris ott találjuk 
Magyarország legelső köztekedési minisztere : gróf Szé
chenyi István oldala mellett; patvarista volt a »legnagyobb 
magyar~ mellett, ki a tehetséges ifjút sok jeles tulajdonaiért 
kiváló figyelmére méltatta. De nem maradt meg sokáig e 
múködési körben i mert kiütvén a szabadságharcz, a lelke
sült ifjú, ki Pesten az új költői nemzedék ünnepeltjei -
Petőfi, Jókai, és társaik - körében torgott: csakhamar 
azok közé lépett, kik a haza védelmére fegyverhez nyuJtak: 
honvéd lett. A Zrinyi honvéd zászlóaljba állott. Az új 
pályán, nem sok idő múlva, hadnagysá~ig vitte fel és az al
földön több csatában részt vett i azonban a móri ütkö
zetben - mint hadi fogoly - az ellenség kezébe került. 
A legnagyobb aggodalmak közt kérdezősködött felőle a szo
morú rokonság csata után Perczel Mór tábornoknáL Mire 
azt a választ nyerte: »Elesni nem esett el, mert nem ta
lálták meg a holtak között. ~ - Gyalog vitték Bécs be, 
mnen vasúton Königreczbe, hol ifjú kora daczára nag)' lé
lekkel viselte honáért a börtön sanyarúságait. Itt volt ~849. 
október végeig. 

t 
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Kiszabadulása után más téren kezdett rnúködni. T ollat 
fogott a kard helyett, és Sali Bánk név alatt csinos szép
irodalmi dolgozatokat írt a lapok számára. Czikkeit a kö
zönség fig)·elemmel olvasta. A Nag)' Ignácz által szer
kesztett » Hölgyfutár~ is nem egy dolgozatát adta közre. 
- »Békessy• czímú szomorújátékát, mely 1855-ben 6o 
darab aranynyal jutalmaztatott, nemcsak Kolozsvártt. hanem 
Pesten is előadták i s az mindkét helyen széleskörü érdek
lödést és kedvező hatást keltett. Van még két szomorú
játéka - kéziratban; az eg)·iknek » 1\lore ~ és a másiknak 
»Majláth Margit • czímet adott. Figyelmet keltettek a mellett 
publicistai jelentékeny és nem mindennapi tehetséggel irott 
dolgozatai is. 

Gyakran ellátogatott Szarnos(•jvárra rokonai és isme
rősei körébe, kikkel folyton fentartotta a szivélyes össze
köttetést. 18 5 3-ban házasodott meg : br. Thoroczkai János 
özvegyét, született Matskássy Katalint vette nöúl; azután. 
a közel fekvő Néma falúban, Szolnok-Doboka megyében 
telepedett le, hol a gazdaság, irodalom és politikai tanulmány 
képezte rendes foglalkozását. Itt született leánya is: Lukács 
Bélának, a közlekedésüg)·i ministerium jeles, fiatal állam
titkárának neje. 

Barátságos házának falai gyakran látták együtt a megye 
értelmiségét. 

t 86 t-ben, midón az alkotmány hajnala derengeni kez-
dett, Belsőszolnok megye a főjeg)•zői tollat az ö kezébe 
adta. Hivatali állásában büszkesége volt a . megyének, s az 
abban nemcsak tollal, de az ékesszólás hatalmával is fényesen 
túntette ki tehetségeit. A p0litikai vislonyok változtával, 
a provisorium alatt, az alkotmány iránti húségénél fogva 
nem akart tovább szolgálni i tiszttársaival együtt lemondott 
hivataláról és visszavonult a magán-életbe. 

I 86 3-ban Szamosújvár egyik kepviselőjévé választotta 
a nagyszebeni tartománygyülésre; de ez az alkotmányos 
érzelmú férfiú, ki ifjan oly terhes fogságot szeoverlett a ha
záért, a többi magyar képviselőkkel együtt ismételt megvá
lasztás után sem menl be a törvénytelen gyúlésbe. Az 
utolsó kolozsvári (I 86 S) és a pesti közös országgyúlésen is 
(I866-187o) míg t. i. az országgyülés és a király együttes 

J* 
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bizalma folytán jelenlegi magas állására emeltetett, - dicsö
séggel képviselte Szamosújvár városát. Nemcsak az osztá
lyok- és bizottságokban - nevezetesen a zárszámadási bi
zottságban, hol a rendkívüli terhes munkára válh>lkowtt 
bizottsági tagokat akkoriban :.a hét bátor férfiúnak c ne
vezték el, - dolgozott szorgalmasan, hanem az ország
gyülési tárgyalásokban is élénk részt vett. Hatásosan, ün
nepies modorban beszélt; remek szónoklatait mindenkor 
nagy figyelemmel hallgatták. 

Alig hogy a tudós Dózsa Elek, a képviselőház alelnöke 
elhunyt. kinek koporsója felett ö mondott szép emlékbe
szédet ( 1866-ban), már is képviselötársainak bizalma öt, az 
addig viselt és sikerrel betöltött ház j egyzöi állásából a 
Háznak üresedésbe jött alelnöki helyére emelte, mely 
állásában minden párt-árnyalat becsülését vivta ki. A 
»Vasárnapi Ujságc (186g) ezeket itja róla: :.Higgadság, 
.pártatlanság, erély, helyes és tiszta felfogás, gyors feltalálás 
különböztetik meg. Nem veszti el a tanácskozás fonalát 
soha, sem fejét a zavarban, sem bátorságát a zajongó tö
meggel szemben s a követelödzö minoritást és az elbizakodó 
majoritást egyaránt képes fékezni. Valljuk merr a ma<Y)'ar 
k 

. b b 
·épvtselóháznak olyan elnök kell, kiben minden eo-yébb tu-

lajdonai felett első: az. erélyesség . .. . és ezt GaJzágóban 
nagy mértékben feltalálj uk.« 

r867-ben Belsö·Szolnok megye föbirája lett, a képvi
selni állásban továbbra is megmaradva, minthogy akkor 
még nem \"Olt a képviselói állás összeférhetlen a hivatalos
koelássaL Sőt nemsokára a megye leendő főispánjáúl em
legették Gajzágót, de ó arra nem vállalkozott. 

Végre elnyerte a legnagyobb állást, mit hazánkban a 
bizalom nyujthat: a képviselöház 1870-ben az újonnan fel
állított államszámvevőszék elnökévé első helyen jelölte ki, 
s ar:a, Ó Felsége által legkegyelmesebben ki is neveztetett. 
E ktvalóan fényes helyen, s a korona tanácsosainak ma<YaS 
rangjában szolgálja a hazát húségesen ma is. b 

, . I ~72-ben .körünkben járt: meglátogatta rokonait, ba
ratatt tsmerósett. Belsó-Szolnok merrye ekkor volt derék 
tisztviselőjét tisztelete éc; elismerése J~léül díszkarddal hin
tette ki. 

r. 
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Első nejét elvesztvén több évi özvegység után, nehány 
évvel ezelőtt másodízben nősült; a nagymíveltségú özvegy 
Talabér-Fluck Paulát vette nóúl. 

Az elnöki magas hivatal mit sem változtatott azon vi
szonyon, melyben Gajzágó barátaival állott. Most is a régi: 
szivélyes, fesztelen. Pártolja az irodalmat. Adakozf,. Ro
konait szereti; se<Yit embertársain. Biztosan állíthatjuk, hogy 
ma is állandó érd~klódéssel viseltetik városunk iránt, - me
l)ret ann)·i orszáugyülésen s oly kitünően képviselt. Sza-

b~:> • • l 
mosítjvár büszke reá, hogy volt képvtselőJe o y magas 
polezra emelkedett. -- Még füleinkben c~eng ritka szono~
latainak kellemes hangja. Lelki szememk m~g mo~t ~~ 
Játják a magas termetű. rokonszenves ~odon1 férfiut, kt 
képviselőválasztások alkalmával s máskor .'s oly re~~ ek .. be
szédeket intézett hozzánk, - a melyek egytkében az udvozló 
szónok által használt hasonlatot, hálatelt szerénységgel for
d i tá vissza e város tisztelgő közéinségére : • Önök a nap, én 
csak halavány hold va1ryok, mely a naptól nyeri fényét! c 

Grermeké,·eiben ~zamosújvári tanitója nem egyszer 
mondotta: • i\leglá~át?k. ebből az esz~s fiúból idővel nagy 
ember lesz! " .... Es tm e a derék tam tó nem volt álpro
féta! Mi pedig, kik örvendező szemlélöi. vagyunk ~~má~ 
az egykori jóslat teljesültének, - őszinte sztvvel egészítjuk kt 
azt a közohajtás szavaival : »Ad multos annos !« ... · 

S;imay Gergely királyi tanácsos, városunknak hét 
ízben megválasztott országg>•úlési képv~~elöje, ün~epel~. és 
érdemteljes volt polgármestere, utóbb torvényszékt elnok s 
az örmény katholikus egyházmegye főgondnoka! - . Sza
mosújvártt 1823. julius hó 2:án szület~tt. At~•Ja Stm a\· 
János, anyja Bogdánffy Verontka volt, ktknek ~arom. g>er
mek között ö volt eg>•etlen figyermekök. Már atyja eg>·tk leg
tiszteltebb polgára volt e városnak. ki a hatvanas évek ele
jén, az akkor még fennáll~tt » főszón,oki • . áU~s t~~ztjét éve
ken át e<Yész odaadással vtselte, a ,·aros Javara on~ént le
mondva ~ég az áUásával eg>' bekötött illetményekről IS .. El?· 
dei a város alapítása óta közel két századon át, mmdtg 
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tekintélyben állottak a polgársáa előtt, - s már Mária 
Terézia királynő alatt I 76o-ban ~agyar nemességgel ruház
tattak fel. A Simayak voltak azok, kik még a mult szá
zad elején az újonnan keletkezett ifjú örmény város népét. 
a család erején és áldozatkészséO"éből ecr)' maialan is saJ'át 

b b o 
patronatusok alatt fentartott örmény katholikus templommal 
látták el, (melynek képe a család nemesi czimerében is ben
foglaltatik) oly időben, midőn a mai főtéri székesegyház 
még csak a távoli jövő méhében rejtőzött .... 

Sim a y G e r g e l y az elemi iskolákat szülővárosában, 
a gymnasiumi és jogi tanfolyamot a kolozsvári lyceumban 
- mindenütt kiváló sikerrel - bevégezvén, Marosvásár
helyre ment, hol a királyi itélőtáblán szerzett joggyakorlat 
után u~anott az ügyvédi vizsgát is letette s onnan vissza
tér~e, mmt okleveles ügyvéd Szamosújvártt a helyi adminis
trátw szolgálatában kezdette meg pályáját. Nemsokára itthon 
a derék Novák Mártonnak, Szamosújvár sok éven át volt 
érdemes főbi~_ájának, az. I 84 7 /8-iki kolozsvári országgyű
lésen volt kovetének tizenhat éves Ernesztin leányával 
lépett házasságra. Alig tölté be életének huszonötödik évét 
midőn- mint az r847í8-iki utolsó kolozsvári rendi orszáu~ 
g)'úlésen volt követi írnok, - az 1848 julius r8-án tart~tt 
választás alkalmával a pesti hong-yülésre képviselővé válasz
tatott. 

. Mint a. szam~~újvári. választókerület országos képvi
s~.lő~e, s m:nt a torténett nevezetességü r 848 évi pesti 
k.oz?s ~ongyulésnek legfiatalabb tagja lépett ekként a poli
tikal kozpályára, melyen mindenkor - még a legválságo
s~b~ k_orszakokban és a legnehezebb politikai viszonyok 
ko.zott IS - híven és lelkesedéssel szolgálta úgy hazája 
mmt választókerületének érdekeit. b ' 

, Alig hogy képviselővé választatott, már ugyanazon évi 
augusztus 22-én az ujonczállítási törvényjavaslat fölötti tár
gyalás al~almáv~l me~artá első beszédét az országgyúlésen, 
~az akkon szokas szennt a szószékről) s föllépése a H áz 
alta) ke?vezőleg fo~adt~tott. Kés<'lbb áug. 26-án interpellálta 
a ~ormanyt az alv1dék1 hadállások iránt, melyre a minis
te:~~~ nevében Deák Ferencz, az első magyar igazságügy
mtn~szter válaszolt. - Szeptember rg-én beszédet tartott 
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az úrbéri kármentesítésről szóló törvényjavaslat tárgyában, 
deczember I -én pedig az adótörvényjavaslat fölötti tárgya
lásban vett részt. De nemcsak az I 848-iki pesti, hanem az 
I 84g-iki debreczeni folytatólagos országgyűlés tanácskozá
saiban is volt része ; mert az utóbbi évben ápril s-én. majd 
máj. zs-én tartott üléséröl, az akkori hivatalos közlönyben 
olvasható tudósítások szerint - kétszer is fölszólalt. Azon 
időben volt ugyanott utolsó találkozása a nehány hó mulva 
Aradon kivégzett Kiss Ernő tábornokkal, ki Sirnayval neje 
részéről rokoni viszonyban állott. Később a Debreczenből 
tovább menekült országgyűlést Szegedre is elkísérte, hol az 
a legnagyobb bizonytalanságban tartá még úléseit, minden 
perczben készen állva a nemzet-tragedia utolsó felvonására, 
mely aztán csakhamar a végső katasztrofához vezetett. 

Két út állott ekkor a mi fiatal képviselőnk előtt. Neki 
menni Délmagyarországból a szerb határnak, s onnan tovább 
a hontalansáaba, vagy kitenni magát itthon az absolut 
hatalom előrelátható üldözésének! Az isteni Gondviselés 
vezette elhatározását . . . . Erdély felé indult. 

Kolozsvártt csakhamar hadi törvényszék elé állíttatott ; 
azonban sok nehézség után szabadonbocsátását és az ellene 
indított eljárásnak kegyelemből való megszüntetését egy 
volt jogtanára ~szközölte k~ részére; aki - mi~t. a. h~di 
törvényszék taaJa - az aha huszanhat éves pohtJka1 vad-o b . 
lottban az ő - pár év előtti - igen kedvelt, jeles tamt-
ványát ismerte fel. , . . . . 

A szabadságharcz lezajlása utan, m1dőn a poht1ka1 
élet hazánkban teljesen elnémúlt és csupán a remény egy 
jobb jövő iránt élt még a hazafiak szivében, ő is, mint 
annyi jobbjaink ama nagy idők tanúi közül, a magán-életbe 
vonult vissza és mezei crazdaságot folytatva, a mellett tanul
mányainak s gyermekel nevelésének élve, családi otthoná
ban élte át Magyarország nemzeti .gyászának s,zo,monl: év
tizedét· mialatt az orszáeros helyzet JObbrafordulasanak 1dőn-

, b k' é ként feltünedező előjeleit is folytonos figyelemmel 1s rte. 
Az r 86 I -évben földerült rövid hajnala a magyar al

kotmányos életnek, szülővárosa polgármest~ri szék~be ül
tette a népszerű férfiút, ki a honért már 1s anny1t áldo
zott; azonban az országos közviszonyokban csakhamar be-
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állott v{lratlan fordulat miatt rövid, de dicsteljes és a pol
gárság előtt felejthetetlen múködése után ismét a magán
élet csendjébe vonult vissza; me rt készebb volt az élet 
delén, férfikora teljében, a legnemesebb hazafiság cselek
vésre késztető vágyát és tett-erejét bölcsen leküzdve, ttjra 
bizonytalan időre megszakítani az élethivatásáúl választott 
közpályát, - mintsem a magyar nemzet alkotmánya elle
nére kibocsátott kormány-reneleletek törvénytelen végrehaj
tásában közreml'tköcljék. 

I 863-ban választókerl'tletének ismételten és tüntetőleg 
nyilatkozott bizalmából Gajzágó Salamonnal együtt a nagy
szebeni tartományg-yülésre maodaturnot nyervén, ennek 6 
és Gajzlgó úgy tettek leghazafiasabban eleget, hogy az 
erdélyrészi magyar képviselőkkel egyetértőleg ök sem men
tek be a törvénytelennek kijelentett tartománygyúlésbe, ha
nem küldetésökről lemondottak. 

Az r865-ben egybehívott kolozsvári, - valamint kö
vetkező évben, a már akkor folyamatban volt pesti közös 
országgyűlésre Szamosújvár egyik képviselöjének - mind
két ízben a legnagyobb egyértelmúséggel, egyszersmind az 
I 867-ik évi általános tisztújítás alkalmával polgármesterévé 
is újból megválasztotta. 

Valamint az I86s-68-iki, úgy az erre következett 
I 869-72-dik évi országg)·úlésen is, (mely utóbbinak ülé
seiben azonban, az újonnan felállított szamosújvári kir. tör
vényszék elnökévé lett kineveztetése folytán, csak I 871. év 
öszéig vett részt) és általában egész képviselői pályáján a 
törvényhozási tárgyalásokban tevékenyen közremúködött -
~z orsz~ggyúlési c~~l~s .elején lefolyt felirati vitákban 'ép 
ugy, mmt egyéb kozJogt alapvető, fontos kérdésekben me
lyek az ú jabb a kotmányos élet ,. mézesheteiben « oly ~ürún 
merúltek fól. Azo~kív~l az osztályok- és bizottságokban is 

melyekbe a Haz beválasztotta s melyek közül neveze
tesen, a közjogi kiegyezés tárgyalására kiküldött úgynevezett 
.'" hatvanhetes bizottságnak« is tagja volt, - ügybuzgó Jelki
tsmeretességgel teljesíté képviselői kötelmeit. 

Midőn az országg)·úlés I 868-ban a Magyarorszáu és 
Erdély egyesítésének részletes szabályozásárÓl szóló 0 tör
vényjavaslatot tárgyalta, Sirnay az általános vitában nagy-
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szabású beszédet tartott,') melylyel a Ház figyelmé~ az,. ~z 
erdélyi örmény kath. e1-ryház közjogi állásának bt~t?stta
sára irányozta. FölszólaUtsának eredményét megtal.~ljuk a 
mag~·ar törvénytárban és ped1g az .r 868: XLIII. t.orvény
czik 14-ik §-ában, me ly így hangz1k: »Erdély , mmdazon 
törvényei, melyek az erdélyi területen és a korabban ugy
nevezett ma<Yvarországi részekben a bevett vallásfelekezetek, 
e<Yyházak é;-errvházi' hatósárrok vallás-gyakorlati s ön.kOJ:
.;ányzati szab~dságát, joge~·enlöségét, egymás közöttl VI

szonyait, s illetőleg hatáskörét biztos.ítják, ne~~.sak sér~.et
lenúl fentartatnak hanem eoyszersmmd a gorog- és o r
m é ny-ka t h o l ik us és a kéleti görög szer~artású eg~: há
zakra is kite1jesztetnek. « Az eredeti törvén~~~ava~lat szeve
gében az ,örmény kath. egyház' nem vo.lt fo,Iemht.ve, ,-; s 
eE!vházunknak e törvényszakasz által btztos•tott jOgallasa, 
si~ay hatásos és meggyőzö parlamenti beszéde következ
tében lett beczikkelyezve. 

Az erdélyi összes képviselők élén ö ~olt ,el?~arczosa 
az Erdély némely 1 észeibe n, az alkotmány vtsszaallttasa el~tt 
behot.ott s azután is métr eo-yideig fentartott út- és htd
vámok eltörlésére általa ;euindított és keresztülvitt ország
gyülési mozgalomnak is, ___!: mely végre kitar.tóan folyta
tott küzdelem után, czélját érte és az egyes vtdéke~et: -
többek közt a kolozsvár-szamosújvár-deés-beszter~z~t utvo
nalat is, aránytalanúl terhelő vámok csakugyan eltoroltettek. 

Midőn utóbb Kerkápolyi pénzügyminiszter hivata~os 
körútját tette meu Erdélyben, Szamosújvárt is útjába ejté, 
s pár órát töltÖtt Sirnay ~endég~z:rető házánál. , Akkor 
történt, hogy a miniszter, ktt a hazt~azda Kolozsvar felé 
vezető útjában is elkísért, azon. megjegyzést tette: » U~y 
látom, errefelé az emberek mmd négyes fog~ttal utaz
nak. « - »Igen, kegyelmes úram - felelé Stmay - a 
mióta el vannak törölve- a vámo ke .... 

Különben az állami út- és hidvámok eltörlésére irány
zott kitartó és sikeres fáradozásaiért, - akkorib.an Deés 
város közönsége is ünnepélyes elismerést szavazott Stmaynak. 

*) Az itt emlitett országgyűlési b~s~é~.et a képviselöház nap· 
lója nyomán szintén a jelen fűzetben kozoi.Juk. Sz. K. 
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Naaynevú történetirónkkal, a dicsőült Lukácsi Kris-r-. 
tóffal bensö és bizalmas összeköttetésben állott, s róla e 
folyóirat lapjain is emelkedett szellemú kegyeletes emlékso
rokat irt. Kölcsönösen támogatták egymást a közjóra irány
zott nemes törekvéseikben ; együtt osztozva előbb a ma
gyar nemzet gyásza fölötti hazafias részvétben, majd együtt 
örülve a két magyar haza » Unioc-jának megvalósulásán 
és a magyar alkotmánynak mindnyájunk által várva várt 
visszaállításán. Vezéreink voltak ők és példányképeink a 
hazaszeretetben ! 

Az I 872. évvel telt le két százada annak, hogy az 
erdélyi örmények ősei l. Apafy Mihály fejedelem által a 
folytonos hábor(tk és belvillongások következtében aláhanyat
lott kereskedelem élénkítése czéljából e hon fö ldjére tele
píttettek. E történeti esemény kétszázados évfordulójának 
közeledtével Simay, mint polgármester, azon kegyeletes in
dítványt tevé, hogy az itt boldog hazát nyert örmény nép 
betelepülésének jubileumát a város egy országos jelentőségú 
emlékünneppel ülje meg. A szép terv el is fogadtatott s 
részleteinek megállapítása végett egy külön bizottság kül
detett ki a városi képviselötestület által. A bizottsági érte
kezleten maga Lukácsi is megjelent s nagy örömét fejezte 
ki az ünnepély terve fölött. Ha nem csalódunk már bi
zonyos pontozatokra nézve előleges megállapodás is jött 
létre a bizottsági megbeszélés folytán; de mindamellctt is 
az ünnepély eszméje a kétszázad évfordulóján nem valósúl
hatott meg. Vajjon nt!m volna-e lehetséges még e jubi
leum tervét, habár kissé elkésve is, fölújítani, - alkalmas 
módon egybekötve azt az újonnan épült Lukácsy-kápolna 
fölszentelési ünnepélyével ? ... 

Mennyire szivén hordta Sirnay mindig, mint országgyú
lési képviselő választókerületének jogos érdekeit, abból is 
kitúnik, a mit Baja város elhunyt képviselője: Tóth Kál
mán mondott róla. A boldogult költő-képviselő, kiről azt 
tartották, hogy ha lehetne, a királyi palotát is áttétette 
volna Bajára, egy alkalommal, midón Sirnay épen vala
mely városi ügy előmozdítása érdekében fáradozott, -
mint illetékes forrásból tudom, - így szólott hozzá: • Ba
rátom, neked még életedben szobrot állit Szamosújvár! c •• • 
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A városi fó ispáni állásoknak közbejött szervezésekor 
Sirnay ö t törvényhatósági joggal felruházott városnak, név
szerint : Kolozsvár. Szamosújvár, Zilah , Kolozs és Szék 
városának fő ispánj ává volt a kormány által kiszemelve, úgy 
hogy az akkori belügyminiszt~r e fö ispá~i kerületet magán 
körben már előre elnevezte Stmay-grófsagnak ; ó azonban 
ezen neki szánt méltóságtól szerényen visszavonúlt, s a 
hajlamainak inkább megfelelő elnöki állást _fogad~a el, mely· 
be az 1871 év végén történt általános btróság• szervezés 
alkalmával tényleg belépett. 

T örvényszéki elnöki székében a pártatlan igazságsze
retet mellett alapos képzettség, önfeláldozó munkásság és 
tapintatos vezetés által - bátran kimondhatjuk - az egész 
magyar birói karn_ak díszére ,-ál t ; ~-iként, ezt róla a ma
rosvásárhelyi kir. 1tél6-tábla volt elnoke baró Apor Károly 
is nyiltan elismerte. 

Sirnay Gergely azon legelsók sor~ban fogl~l h~lyet, 
kik a haza szolgálatában szerzett valód1 érdeme1k ehsme
réseúl Ó Felséae, mint újonnan megkoronázott magyar 
király által mindjárt az I 867-iki kor?~ázás i ünnep~ly~k al-
kalmával lettek leakeayelmesebben kJtuntetve. Nalanal ré-

b b- ó ' aibb királyi tanácsos nincsen az Felsége alkotmanyos 
~ralkodása idejéból kitüntetettek sorában ! 

Mióta, évekkel ezelőtt törvényszéki elnöki állásából, egy 
közérdemekben eltöltött és honfiúi áldozatokkal megpecséte_lt 
közpálya után nyugalomba von~lt, s utóbb ~z 1877- 78-1k 
évi ülés-szak alatt újból és ped1g most mar mmt h e t e
dikszer meaválasztott képviselője választókerületének, kép
viselte a n~mzet tanácsában szi..ilóvárosát, - - - egész 
érdeklődése- és tevékenyséaével a törvényhatósági ügyek, 
Szamosújvár Önkormányzattés kulturalis é~dekei, - s ne,·e
zetesen x87 g-ben az örmény kath. egyhazme~·e fögond
nokává lett megválasztatása óta, első so~·ban az egyhá;· és 
iskolaügyi administratio felé for?últ; t7lJeS megnyugvassal 
engedve át a politikai küzdtért Jeles veJének s a parlament: 
ben méltó utódjának: Dr. Moln á r Antalnak, - k1 
tudvalevőleg az új publicistai nemzedék egyik elsörangú és 
legtehetségesebb képviselője. 
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És most, rniután igyekeztünk némi áttekintést nyujta
ni azon férfiú uyilvános pályájának országosan tisztelt érde
meiről, aki nemes multj ához hh·en ma is a közügyeknek 
élve, - a legmagasabb királyi kegy s polgártársainak 
közbecsúlése által megkülönböztetett dísze városunknak, -
miként fejezhetnők be résziinkról méltóbban szerény élet
rajzi vázlatainkat, mint a magyar-örmény metropolis polgár
ságának mindkét jelesünk iránt mélyen érzett amaz álta
lános ohajával: Diu vivant, se ro in coeium redeant! 

S zoNGOTT KRISTÓF. 

Sirnay Gergely országgyűlési beszéde az erdélyi 
örmény katholikus egyház ügyében. 

(Tartatott a képviselöháznak 1868 évi deczember hó 1-jén Erdély 
és Magyarország egyesítésének részletes szabályor.ásáról szóló tör

vényjavaslat tárgyában tartott országos ülésében.) 

-~ 

Tisztelt ház l 

:~w 
~~D.'!~ón Erdél?' és M~gyarország ~~yesít~sének rész
-\i~ Jetes szabalyozásaról szóló to1 vényjavaslat tár
' ' gyalása áll előttünk, engedje meg a tisztelt 

ház, hogy egy, eredeti hazájában - fényes történelmi mult
tal biró nemzetnek 1672-ben első Apafi Mihály korszaka 
alatt Erdélyben betelepedett részére habár csak egy pár 
perezre is - hivhassam fel a tisztelt ház becses fiayel-
mét. Az örmény nép az, melyről szólani akarok. t> 

Noha nem épen érdektelen ismerni e nemzetnek ősi 
honában , iselt dol!lait, történelmi naaysáaát és azt hogy 

........ '"' o ' b 
ez volt az első a föld minden népe között, mely a ke-
reszténységet felvéve, előharczosa s védbástyája lett kele
ten úgy a kereszténységnek, mint a civilisationak; mind
azáltal a nemzet e fénykorának is mertetése a történelem
nek !éven hivatása, ezen irányban minden részletes kité
rést mellőzve, csakis az új korra szorítkozom és szólok 
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egyedül a nemzetnek Erdélybe telepedett részéről. Még 
eg~· pár év, t. ház s két százada telik be, hogy a nemzet 
fia1 e hazában letelepülvén részesei Jettek a maayar nem-t>. 
zet vendé!lszeretetének. Az alkotmánros szabadsáa érzüle-

~.... . b 

~é t, mely e nemzetnek már ősi honában egyik kiválóbb 
jellemvonását képezte, E rdél_rbe települt fiai is, mint szent 
ereklyét magukkal hoz,·án, emez érzelmekhez mind e mai 
napig hiv.::k maradtak, elanyn)·ira, hogy itteni lakásuk ezen 
két százada alatt egyetlen egy időpontot sem lehet felmu
tatni, melyért piruln iok kellene (É lj e n z és) s me! y az él
vezett lovagias vendégsze retethez méltó ne lenne. Különö
sen, tisztelt ház, E rdél_\· történelmének két legkiválóbb kor
szakában, 1848- és r863·ban, midón a separatisticus tö
rekvések tetőpontjára hágtak, tüntették ki az örmények leg
inkább hazafias magoktartását (É l j e n z és). Sem kényszer, 
tisztelt ház, sem csábitó igéretek nem voltak képesek le
szorítani ezen elemet az igazság és jog teréről. ~lozgásba 
volt hozva minden eszköz, de mind hiába, az igazsághoz 
való vallásos ragaszkodást és az alkotmányos szabadságnak 
magokkal hozott érzelmeit semmi sem volt képes megin
gatni . Sót e llenkezőleg, a megpróbáltatásnak ezen nehéz 
napjaiban is a legnagyobb kitartással és teljes resignatio
val küzdöttek az elnyomott jog és törvényesség mellett, s 
mint igaz testvérekhez illett, a magyar alkotmány helyreál
lításának harczában lankadni soha sem tudtak. 

Távol van tőlem, hogy mindezeket érdemül kivánnám 
tekintetni; ez csak hazafias kötelességek teljesítése, sze
rintem pedig az érdem ott kezdődik, hol a teljesített kö
tességek végződnek. Napjainkban t. ház, s főleg az álta
lam jelzett két válságos korszak alatt, a hazafias kötelessé
gek lelkes teljesítése is, nem volt épen minden oldalról 
oly közönséges és mindennapi, hogy ily jelenségtól minden 
elismerést megtagadni lehetne, annál kevésbbé lehet az or
szágnak egy bizonyos népe ily előzmények után mellózte
tésnek kitéve. 

Még élénk emlékében van a t. háznak a központi tár
gyalás alkalmával elvonult nemzetiségi igényeknek zaja, és 
kérdem : hallott-e a t. ház, mi J:őlünk, mint nagyrészben 
örmény-lakta városokból jött képviselóktól, csak egyet-


