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ZUBOLY FŐHADNAGY

Magyarország éppen legszebb békeéveit kezdi élni, prosperál 
az erdélyi örménység jeles városa, Szamosújvár is, amikor 
1875. augusztus 21-én Bányai Elemér megszületik. Csakhogy a 
korszak áldásaiból ő vajmi keveset élvez: szülei korán elhalnak, 
neveltetéséről, iskoláztatásáról gyámjai gondoskodnak. Há
nyatott esztendők után végül 1901-ben, Kolozsvárott szerez 
bölcsészdoktorátust. Ugyanott jegyzi el magát az újságírással; 
egyetemi évei alatt több lapnak is dolgozik - nem utolsósorban 
megélhetés végett, de az igazi lelki ösztönzést is a Kincses Város
ban kapja. Aztán hazatér pátriájába, az örmény metropoliszba, 
megalapítja a Szamosújvári Közlöny című hetilapot, kiadja 
páratlanul gazdag örmény anekdotagyűjteményét - s mind
eközben egy éven át ugyanabban az árvaházban felügy élőskö
dők, amelynek egykor maga is ette keserű kenyerét.

1904-ben felköltözik Budapestre, ám a sors ott sem kegyesebb 
hozzá: nem telik bele három év, és meghal kislánya, röviddel 
utána felesége is. Élete attól kezdve a könyvtárak, redakciók, 
kávéházak háromszögében telik; a kor legjobb lapjainak, folyó
iratainak elnyűhetetlen munkatársa. Riportjaival, tárcáival, a 
magyar történelem és irodalom illetve sajtótörténet kiemelkedő 
alakjairól, a főváros nevezetességeiről, „Budapest köveiről” szóló 
írásaival nemcsak az olvasók és a szakma megbecsülését nyeri 
el, hanem a századelő legjelesebbjeinek barátságát is.

Cikkei zömét Zuboly néven jegyzi, saját bevallása szerint 
azért, mert mint a Szentivánéji álom takácsa, ő is minden sze
repre vállalkozik. Minden szerepre, minden műfajra - de csak
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a tisztesség maga szabta határain belül. Ahol elveit veszélyez՜ 
tetve látja, abból a szerkesztőségből ֊ akár egy „szabad hajdú" 
- azonnal távozik. Barátja és jó ismerője, Kunfi Zsigmond sza՜ 
vaival: kóbor és nomád életet folytat a szabályozott emberek 
társadalmában. О a pesti kávéházak józan bohémja: soha nem 
ittasul meg politikától s más efféle szeszektől; mindent lát, de 
igazán csak arra figyel, amire érdemes ֊ Adyval, Krúdyval ka՜ 
csínt össze az éjszakában.

E kóbor és nomád életnek, e bohém józanságnak tragikusan 
hamar vége szakad: az első világháború kitörésekor őt is mozgó՜ 
sírják, majd az északi hadszíntérre, Galíciába vezénylik. Bányai 
Elemér főhadnagy 1915. április 2-án, nagypénteken hal hősi 
halált az Uzsokhszorosban. Holttestét a Budapesti Újságírók 
Egyesülete hazaszállíttatja; szeptember 19-én a Kerepesi úti 
temetőben Prohászka Ottokár búcsúztatja, egy hét múlva a 
Martinovics-páholy gyászünnepén Jászi Oszkár. Az emlékére 
kiadott Z uboly könyvé ben a magyar szellemi élet kiválóságai - 
barátai, pályatársai: Ady Endre, Bölöni György, Krúdy Gyula, 
Kunfi Zsigmond, Mikes Lajos, Molnár Jenő, Révész Béla, 
Schöpflin Aladár, Szakács Andor, Szász Zoltán, Szép Ernő - 
méltatják emberi, művészi nagyságát.

Kötetünkbe Bányai Elemér örmény tárgyú írásaiból válogat՜ 
tunk. Anekdotagyűjteményének legélvezetesebb darabjai mel
lett a szülővárosa történetét és jeles alakjait bemutató írásai 
kaptak helyet a könyvben, valamint az örménység magyaror
szági sorsáról szóló megrendítően szép tanulmánya, az Egy nép՜ 
faj pusztulása. Máig ható tanulságokat fogalmaz meg, érdemes 
újraolvasni.
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ÖRMÉNY ANEKDOTÁK

A BEKÖLTÖZÉS
Népmonda

A szamosújvári örménység históriájában eléggé tisztázva van 
az örményeknek Szamosújvárt való letelepülésük és a város 
megalapítása. Tud ezekről a dolgokról azonban a népmonda is, 
mely az ismert tényeket regényesen kiszínezve, naiv hozzátoldá- 
sokkal és históriai tévedésekkel, de érdekesen adja elő. A két
százkét esztendővel ezelőtt való városalapításról s az azt meg
előző beköltözésről szóló monda, mely egy elbeszélés után van 
lejegyezve, így hangzik:

Legelsőbben is Besztercére vitte az örményeket az ő püspö
kük, aki nagy úr volt, és a magyar urak is szerették, mert szépen 
tudott beszélni az úri népekkel. Azt mondta a püspök az örmé
nyeknek:

֊ Barátaim, én elhoztalak tükteket Beszterce városába, már 
most ti lássátok, hogy mihez fogtak. Én azt mondom nektek, 
legyetek békességben a szászokkal is, de az oláhokkal is, mert 
tűk itten idegenek vagytok.

De úgy is csináltak az örmények, ahogy nekik a püspök meg
magyarázta. Békességes tűrésben éltek ők a szászokkal is, az 
oláhokkal is egy darabig, mert hát azok sem bántották őket. 
Már éppen azt gondolták az örmények, hogy biz’a mégis jó vót, 
hogy a püspök úr ide hozott műnket, mert hát itt jól lehetett 
keresni, és mindenféle bőreket és marhákat vásároltak, amiket 
jó pénzért eladtak.
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De hát lelkem, nem teszi az ördög az örményeket, hogy 
összejöjjenek a szászokkal? Nem vöt elég nekiek az Ց kajak, 
még új bajt is kerestek a baj szerzőségekkel. Igaz, hogy a szászok 
is irigykedtek rajtuk, mert hát mindenféle jó üzleteket csinál
tak, de nem kelletett volna mindjárt úgy felpattanni, amiért a 
szászok egy kicsit béárulták az örményeket az ő kapitányuknak.

Az pedig egy kurta ember vót, de nagyon mérges vöt. Azt 
mondta az örményeknek: ha tűk nem tudtak megférni a bőre
tekben, majd teszek én róla.

Mindjárt másnap háborút csinált, és nagy verekedés lett a 
szászok és az örmények között. Mind a ketten kikaptak, de né
kem úgy tetszik, hogy a szászok mintha többet kaptak vóna. Az 
örmények fogták őket és béhányták kit a vízbe, kit a tóba, 
hogy még sokan belé is fulladtak.

Összeszedték a háború után a sátorfájukat az örmények, és 
kérték a püspök urat, hogy vigye őket más helyre, ahol ők le
gyenek az urak. A püspök azt mondta az örményeknek:

֊ Most az egyszer még megengedek nektek, de ha másszor is fog
tok nekem ilyen bajt csinálni, akkor én sem verem többet veletek 
a fejemet.

Megígérték az örmények, hogy jól fogják magukat viselni, és 
felszedelőzködtek, hogy továbbmenjenek a püspökjükkel.

Jöttek-jöttek, ki tudja meddig, mikor a püspök azt mondta 
egyszer, hogy ez a hely éppen nekünk való lenne. Az a hely pe
dig a város helye volt, hol akkor több vót a pocsolya, mint a 
szárazföld.

Bé is jöttek hét család, hét lovon. A gyermekek, asszonyok 
és a házasnép szekereken és gyalog mentek a férfiak után. Sok
sok pénzt hoztak magukkal, vastag rudakban voltak az aranyok 
betéve az átalvetőbe, mik kétfelé lógtak a ló hátán. Hoztak 
drága gyöngyeket, briliántokat, brossokat is magukkal, s mikor 
itt vótak, kezdtek házhelyet nézni maguknak.
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A püspök a piac kellős közepébe csinált egy sátrat magának, 
a többi családok pedig, ki ahol kapott száraz helyet magának. 
A házak alig vótak akkorák, mint egy ember, és úgy vöt építve 
az oldaluk, mint ahogy a gyermekek csinálják most kocsának՛ 
ból az ólakat. Telt-múlt az idő, s a házak is mind sűrűbben 
csinálódtak, de mindig olyan kicsik voltak, hogy a lábam is be
fért volna az ablakon.

Egyszer aztán elkezdték a Salamon-templomat építeni. Ezt a 
Simay család csináltatta, hogy legyen hol imádkozzanak ők is és 
a többiek is. Hoztak kőmíveseket, és serényen ment a munka. Mi
kor reggelkor a kőmívesek hozzáfogtak az építéshez, csak azt lát
ták, hogy a köveket már felrakta valaki éjszaka az állványokra, 
hogy hamarább menjen a munka. Egy nap mint más nap ott vó
tak a kövek az állványokon, és a kőmívesek nagyon csudálkoztak.

Egy éjszaka fennmaradtak, és akkor látták, hogy a gazdag 
Simayak, a férfiak, asszonyok és gyermekek mind ku tét, hord
ják fel a köveket és a téglákat a kőmívesállványokra. így épült 
fel aztán a Salamon-templom, ahol először imádkoztak az ör
mények az Istenhez, amiért megengedte nektek, hogy megkap
ják az ő várasukat.

Nem is vöt olyan ügyes váras még kettő is akkor az ország
ban, mint Szomosújvár.

RIADALOM A SALAMON-TEMPLOMBAN

Mártonffy Dávid püspök alatt a XVIII. század elején kísérle
tek történtek az örmény rítusnak a latin szertartásba való beol
vasztására. A gyulafehérvári róm. kath. püspökség megbízásá
ból Szamosújvárra jött két kanonok, hogy az örményeket a 
püspökség tervének megnyerje.
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A dologból azonban semmi sem lett, mert mikor az örmény 
asszonyok a Salamon-templomban meghallották a püspök szán
dékát, egyhangúlag felkiáltottak:

- Csi betke mezi „Saecula saeculorum". (Nem kell nekünk 
„Saecula saeculorum".)

IST GENUG CHECHECHE

I. Ferenc király és császár idejében egy több tagú örmény 
küldöttség járt fenn az udvarnál, hogy a szamosújváriak pénz- 
ajándékát átadják. Ferenc királyt nagyon meghatotta az örmé
nyek bőkezűsége, és hálából a Burgban szállásoltatta el a kül
döttséget, sőt még a vacsoránál is szívesen látta őket.

A bemutatkozások után megszólal a király:
- Jó emberek, nem beszélnétek egy keveset örményül, hadd 

halljam, szép-e az örmény nyelv?
A küldöttség tagjai huzakodtak-vonakodtak.
֊ Chece hermanká, ghece (kezdje maga) - nógatták egymást.
Egyik a másikának nyomta meg a lábát biztatásul, míg végre 

bátorságot vesz az egyik és odaszól Chácshadur nevű társához:
- Chénami Chácshádur! Chonthiktáré gichéntre or churen 

u chár én choszkh chárnink.
A király nem tudta megállni nevetés nélkül az idegenszerű 

beszédet, s a sok ch-val kezdődő szavakra célozva így szakította 
félbe jóízű nevetés között a beszélgetést:

- Ist genug checheche... ist genug.

10 Chácshádur rokonom! A király felkért, hogy egymással pár szót váltsunk.
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A RUBENS-KÉP TÖRTÉNETE
Háromféle változatban

Ferenc király személyével és a nála járt szamosújvári küldött
séggel van összefüggésbe hozva a jelenleg Szamosújvárt levő vi
lághírű Rubens-kép, Krisztus levétele a keresztfáról, melynek 
története egykorú az örmény küldöttség Bécsben való járásával. 
A sok háborúk felemésztették az állampénztárt, s éppen a legjobb 
időben jött az örmények deputációja, kik a szamosújvári örmény- 
ség nevében jelentékeny összeget vittek a királynak ajándékul.

Ferenc király nem akarván üres kézzel elengedni az örmé
nyeket, megengedte nekik hálából, hogy tetszésük szerint kér
jenek tőle valami ajándékot.

Pár óra múlva arcából kikelve rohan a királyhoz a Belvedere 
igazgatója és jelenti, hogy az örmények Rubensnek világhírű 
Krisztus levételét a keresztfáról választották.

- Hm, pedig az nekem is becses emlékem.
Az örményeket azonban hiába kapacitálták, megmaradtak a 

Rubens-kép mellett és nem tágítottak. A népies jellegű hagyo
mány szerint, mikor Ferenc király más képet ajánlott az örmé
nyeknek, azok így szóltak:

֊ Ha adja, adja, ha nem adja, hát nem adja, punktum.
A király végre is szavának állt, s 1806 óta a Rubens-kép a 

szamosújvári örmény katolikus egyház tulajdona.

Szamosújvárt, a mi derék örmény hazánkfiainak nagytemplo
mában egy mellék-oltárkép felbecsülhetetlen kincs, Rubens egyik 
legnagyobb remeke: Krisztusnak a keresztfáról való levétele.

Metszetekről mindnyájan ismerjük? Legemlékezetesebb alakja a 
tisztes öreg arimathiai József, ki létrán áll, a kereszt ormánál, és foga
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közé szorítja a lepel sarkát, melybe a holt Üdvözítőt alábocsátják. 
Amint mondják, a kép évszázadokon át Rómában volt, hon
nan a napóleoni háborúk alatt Bécsbe, a Belvederébe vitték.

De hogy mint került Szamosújvárra?
Erről azt beszélik, hogy 1805-ben Szamosúj várról örmények 

küldöttsége ment Bécsbe, Ferenc császár elé, és úgy megnyerte 
a felséges úr kegyét (alkalmasint pénzt adott neki kölcsön), 
hogy az uralkodó azt mondta:

- Válasszatok magatoknak a Belvederéből egy képet, tet- 
széstek szerint. Nektek ajándékozom.

Az örmények el is mentek a galériába, jó ízléssel és bölcsen kisze
melték Rubens remekművét, aztán bejelentették az igazgatónak:

֊ Ez lesz az a kép.
- Miféle kép?
֊ Melyet őfelsége kegyelméből magunkkal viszünk Szamosúj várra.
֊ Az nem lehet. Ezt a kincset nem ígérhette el a császár.
Az igazgató az ügyet a felség elé terjesztette. Sürgette az ígéret 

megmászását, könyörgött, rimánkodott. De Ferenc császár állott 
szavának. A boldog örmények világhírű remekművel értek haza.

A kép azonban nem fért el az oltár fölébe. Magasabb volt a 
kelleténél. Mit cselekedtek hát a szamosúj váriak? Alul levág
tak belőle jókora darabot...

így szól az anekdota. Szerencsére nem igaz, mert a vászon alsó ré
sze csak be van hajtva. De bizony ez is barbárság, ha így van.

Tóth Béla

I. Ferenc alatt a szamosúj vári örmények valami városi ügyben 
küldöttséget menesztettek akkori plébánosuk vezérlete alatt Bécs
be. A hivatalos szóváltások után a császár ֊ ki 1817-ben látta 
épülő templomukat ֊ kérdé, hogy miben áll a templom építtetése.

Még csak egy kis képecskére volna szükségünk, válaszolt a plé-
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bános. A templom kész. A császár azt gondolva, hogy valami kis 
képecskéről vagyon szó, s ezeknek a szerény igényő embereknek 
valami igénytelen képecskén akad meg csakugyan a szemük, ren
deletét adott ki, hogy a Belvederéből választhassanak.

Ezek egy pompás, életnagyságú (állítólag) Rubens-féle drága 
festménnyel állottak odább.

Hazaérkezésük után figyelmeztetést kaptak, hogy nem vol
nának-e hajlandók a képet valami más fejedelmi ajándékkal 
visszacserélni, mert csak vétségből lett részükre átengedve, 
mivel rendkívül értékes. Kérjenek például nemesi predikátu
mot, mit a város keltezéskor használjon.

A válasz az volt, hogy már csak megmaradnak a felség ke
gyelmének e látható bizonyítványa mellett. És a képet szépen 
berámázták egy oltár felett. Máig is sokan bámulják a főtéri 
templom remekművű ereklyéjét.

Törös Tivadar

TESZTELTETEM A MAMUT

1773-ban II. József császár meglátogatta Szamosújvárt, hol 
ünnepélyes fogadtatást rendeztek tiszteletére. A császárt rendkí
vül meghatotta a szíves fogadtatás, s ennek kifejezést is adott el
távozása alkalmával, midőn kijelentette, hogy mindenkor a leg
kedvesebb emlékkel fog visszagondolni szamosújvári időzésére.

Az erzsébetvárosiak, hol azelőtt szintén megfordult a császár, 
ugyanekkor részletes levélben értesítették a szamosújvári örmény 
testvéreket a császár modoráról, szokásáról, apró szeszélyeiről, 
kedvenc ételeiről, hogy jóele ve tájékoztatva legyenek az örmény 
testvérek a fogadtatás legapróbb részleteiben is. Ki is tettek 
magukért a szamosújváriak, mert hiszen ennek a látogatásnak 
politikai szempontból is nagy jelentőséget tulajdonítottak.
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A város kiváltságainak biztosítása s más ehhez hasonló 
ügyek miatt évtizedek óta nem voltak biztonságban az örmé
nyek, úgy remélték tehát, hogy mostan kegyes lesz hozzájuk a 
császár, és teljesíteni fogja kívánságaikat.

Különösen a kitűnően elkészített ételek nyerték meg tetszését 
a császárnak, ki a hagyomány szerint nem is késett kijelenteni az 
örmény urak előtt, hogy régóta nem ebédelt még ilyen jóízűen.

Pár év múlva ismét valami baja volt a városnak, minek foly
tán deputátusokat küldött Bécsbe, hogy a város ajándékának 
átadása után pártfogását kérjék a császárnak.

Az egyik deputátus ezenkívül még egy nagy csomagot is 
nyújtott át a következő szavakkal:

- Hódolattal köszönti nagyanyám (mámu) a felséges császárt, 
és kívánja, hogy jó egészséggel fogyassza el a csomag tartalmát.

Mikor II. József a csomagot kibontotta, a legízletesebb specia
litások tárultak szemei elé, minőkkel szamosújvári látogatása 
alatt kedveskedtek neki az örmény hívei.

Nagyon meg volt elégedve az ajándékokkal, s miután meg
nyugtatta a deputátusokat, hogy ezentúl is gondja lesz a városra, 
a csomagot átadó férfiúhoz fordult és így szólt:

- Köszönöm, édes fiam, a csomagot, és ha hazaérsz, mondd 
meg otthon, hogy tiszteltetem a mámut.

VAVE TÁ

Maguk között élő, konzervatív hajlandóságú emberek laktak 
a régi Szamosújvárt, kik az elzárkózottságra élethivatásuknál 
fogva is utalva voltak. A férfiak hónapokig tartózkodtak ide
genben üzleti dolgaikkal, mialatt otthon az asszonyok, gyerme
kek és öregek maguk maradtak. Aztán a sok üldöztetés, mely
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ben beköltözésük előtt és után is részesültek, szintén arra utalta 
őket, hogy elővigyázatosak legyenek az idegenséggel szemben.

Kezdetben a város falakkal volt körülvéve, később pedig, 
mikor a falakat lebontották, nyílt útközlekedést nem engedé
lyeztek a városban. 1880-ig az országút is a város határán kívül 
vezetett, még a királyok érkezése alkalmával sem változtattak 
ezen az állapoton.

Nagyon természetes, hogy ilyen körülmények között idegen 
ember ritkán fordult meg a városban, de ha olykor-olykor 
betévedt talán valaki, akkor félóra múlva az egész város tudta, 
hogy kicsoda, mi járatban van, és mi a terve. Egy ilyen, máig 
is fennmaradt jellemző párbeszéd világosítja meg az örmények 
ösztönszerű irtózását a felbukkanó idegenektől:

- Vave tá? (Kicsoda?)
- Incse tá? (Micsoda?)
- Jep egile? (Mikor jött?)
֊ Jep gethá? (Mikor megy?)
Most minden másképp van. Ha idegen téved a városba, 

bizony senki sem kérdi, honnan jött, mikor megy és mit akar. 
Katonaság is van, országút is van, idegen is van Szamosújvárt, 
csak a régi lakók tipikus alakja kezd mind jobban kiveszni.

HURDUKÁTA

A „második" utcában levő, hajdan igen híres, felette zajos és 
nagyon látogatott fogadót több mint százhúsz év óta Hurduká- 
ta néven ismerik az emberek. Annyira népszerűvé vált ez az 
elnevezés, hogy a város is a maga hirdetéseiben mindig ezzel a 
névvel emlékezik meg a híres fogadóról, hol a jó régiek az ő 
nagyszabású zenebonáikat rendezték.
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Tettek kísérleteket több ízben egy-egy bárányt, vigadozó be՜ 
tyárt s más efféléket ábrázoló cégérek kifüggesztésével, de nem տօ՜ 
kát ért, mert a nép szemében továbbra is csak Hurdukáta maradt 
a fogadó, mely zaj osságával túlszárnyalta a város összes korcsmáit.

Nem lévén a régi világban hotelek, pálmafákkal, fókuszokkal és 
melegházi növényekkel berendezett téli kertek, miként ma, igen 
természetes, hogy megfordult ebben a fogadóban mindenki, aki a 
társaságos összejöveteleknek kedvelője vala. Urak, „hivatalisták, 
tanácsbéliek”, katonák, szegény emberek egyformán látogatták a 
Hurdukátát, hol a hiányos berendezés következtében a hírhedt 
szamosújvári demokrácia egy újabb melegágyat talált magának.

Megtörtént nemegyszer, hogy a borosasztal demokratikus le՜ 
vegőjében éles differenciák támadtak az emberek között, s ilyen՜ 
kor a régi örmény asszonyok keresztet vetve magukra mondták:

- Alvé hurdukát gánin... - ami azt teszi, hogy már megint 
nagy lárma van abban a fogadóban. Ez pedig nem véletlen 
jelenség, hanem naponta és óránként ismétlődő törvény vala, 
úgyhogy a szegény asszonyok végül egyebet sem láttak a foga՜ 
dóban, mint híres lármázó helyet, hol reggeltől estig és estétől 
reggelig folyt a muzsikaszó, ének, kiabálás és lármázás. El is 
nevezték Hurdukátának, vagyis lármázó helynek, mely név 
rajta maradt a mai napig, jóllehet most már nagyon csöndes és 
szolidul viseli magát, mintha nem is az ő kopott falai között 
folytak volna a régi Szamosújvár híres-lármás vigalmai.

KOPLALÓ CENTUMPÁTEREK

18 A mostani cégéi gróf nagyapjának, gróf Wass Györgynek, a 
híres amerikai utazónak egy ízben szüksége volt a szamosújvári 
képviselő-testület támogatására. Valami birtokügyről volt szó,



melynek kedvező elintézése a grófnak különös érdekében 
állott. Meg is kérte külön-külön a centumpátereket, s azok meg 
is ígérték támogatásukat, mikor azonban tárgyalás alá került a 
dolog, egyhangúlag leszavazták.

Néhány nap múlva, a közgyűlési tárgyalás után, meghívta 
Wass György gróf az összes centumpátereket Cegébe „barátságos 
ebédre”. Azok ünnepi díszbe öltözének, s várták a kitűnő ebéd 
kezdetét.

A gróf mindenik centumpáterrel kezet szorított, és nagy ör
vendezés között diskurálgatott velük:

֊ Nem is képzelik az urak, mennyire boldognak érzem ma
gamat, hogy megtiszteltek becses megjelenésükkel.

A centumpáterek illemkedtek, kellemkedtek, szemérmes- 
kedtek, és biztosították a grófot, hogy csekélység az egész do
log, szóra sem érdemes.

Ilyen kölcsönös udvariaskodásban telt el négy-öt óra, mi
alatt a jó centumpáterek majd leroskadtak az éhségtől. De 
valahára mégis teríteni kezdtek, s egy jó félóra múlva, mikor a 
centumpáterek már az ájuldozás előtt állottak, jelenti az inas, 
hogy tálalva van.

A gróf rögtön az asztalfőre ült, s onnan buzdította az éhes 
centumpátereket:

֊ Nagyon kitűnő leves, csak tessék minél többet.
Azok pedig vettek volna kínálgatás nélkül is, de az inasok 

olyan rohamosan vágtattak a tálakkal tova, hogy mire vehettek 
volna, már híre-hamva sem volt a levesnek. Következett a pe
csenye.

֊ Nagyon kitűnő pecsenye, tessék minél többet - ismétlé a gróf.
A szegény centumpáterek ismét nem vehettek, s így jártak a 

többi fogásokkal is. Az inasok megmutatták az ételeket, s egy
kettőre már ki volt öntve a tálak tartalma az asztal közepén 
elhelyezett nagy vasedénybe.
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Végre megsokallotta egyik a dolgot, és szemrehányólag for՜ 
dúlt Wass Györgyhöz:

- Miért gúnyolódik velünk a gróf úr?
֊ Ments Isten ֊ feleié Wass György. - Az urak megígérték 

nekem ugye, hogy mellettem lesznek a közgyűlésen, és lesza՜ 
vaztak. Én is megígértem hát az uraknak, hogy ebédet adok, és 
nem adtam: ennyi az egész. Remélem, ezért még nem leszünk 
ellenségek.

Aztán szívélyes búcsút vett mindenik centumpátertol, ked
ves egészségükre kívánta az ebédet, mialatt maga az asztalhoz 
ült, és az éhségtől támolygó emberek rettentő irigységére jó
ízűen falatozni kezdett.

EGY KRIMINÁLIS FŐBÍRÓ

Nagytekintélyű, de egyúttal rettegett alak volt a Karátsonyi 
grófok egyik őse, ki Szamosújvárt, a régi örménység beköltö
zése után következő években a legelső és legdíszesebb hivatalt, 
a főhíróságot viselte, ami az örmények exkluzív társadalmában 
fölért legalábbis egy kis hercegséggel.

Karátsonyi főbíró uram szigorúságáról volt híres a városban, 
úgyhogy még ma is élnek a régiek közül olyanok, kik emlékez
nek a személyéhez fűződő másod-, harmadkézből átszármazott 
apróságokra, melyek unokákról unokákra vándoroltak az érde
kes emberről.

Megtörtént nemegyszer, hogy midőn rendetlenkedőket, 
Isten és törvény ellen vétőket látott Karátsonyi főbíró, a nyílt 
utcán megbotoztatta őket, mert hát a régi időkben nem volt 
tréfadolog a regula.

Említik azt is, hogy a mai Hegyalatt levő fogadónak egy Flóra 
nevű tulajdonosa volt a régi világban. Ez az ember egy téli
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napon bot nélkül indult meg a városban, ami semmiképpen 
sem tetszett a reguláris főbírónak. Meg is szólította emberét:

֊ Miért nem jársz bottal ilyen síkos időben?
- Otthon felejtettem a botomat.
- Máskor hozd magaddal, és ne botorkálj nekem úgy, mi

ként most. Értetted?
֊ Igenis, főbíró uram, értettem.
Másnap reggel a főbíró háza előtt fel s alá sétálgat az ember, 

maga előtt tolva egy hosszú vonót, mit kenyérsütéseknél szoktak 
használni. A járókelők jóízűen nevettek magukban, mert tudták, 
hogy az egész dolgot a főbíró kicsúfolására rendezte Flóra.

De nem kellett sokáig várniuk, mert nemsokára megjelenik 
az utcán a főbíró, és kérdőre vonja a vonóval sétálgató embert:

- Hát téged mi lelt, talán megbolondultál?
- Engedelmet kérek - felelt színlelt alázatossággal Flóra -, a 

főbíró úr azt parancsolta tegnap, hogy bot nélkül ne merjek 
kijönni az utcára. Gondoltam magamban...

El sem mondhatta azonban Flóra, hogy mit gondolt és mit 
nem gondolt, mert a főbíró erélyesen rárivallt:

- Akármit gondoltál barátom, bolondul gondoltad. De ne
hogy máskor is gondolhass ilyen bolondokat, vedd a nyakadba 
a vonót és térdelj le.

így maradt aztán egy óránál tovább térdelve a vakmerő em
ber, kinek fiát és testvérét is letérdeltette az utcán Karátsonyi 
főbíró, mikor azok a Flóra érdekében könyörögtek nála. Eltelt 
egy jó óra, mikor hazaengedte a térdeplőket, előbb azonban 
megigértette velük, hogy ezentúl jól fogják magukat viselni.

Nem is mert többé senki sem csúfolódni ezután a kriminális 
főbíróval.
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HAYNALD PÜSPÖK
ÉS AZ ÖRMÉNY PATIKÁRIUS

Bérmakörútjában Haynald erdélyi püspök egy este Tordára 
ért. Első tapasztalata az volt, hogy a pénze, hogy-hogy nem, az 
úton elfogyott. Nem szólott senkinek, hanem bezárkózott szo
bájába és gondolkozott, vajon honnan lehetne száz aranyat 
rövid idő alatt és feltűnés nélkül kölcsönözni. Amint az abla
kon kinéz, meglátja a lámpák halvány világánál a gyógyszertár 
cégérén W. G. örmény patikárius nevét.

- Nincs baj, majd írok az én jó emberemnek, W. G.-nek, 
benne megbízhatok.

El is küldi inasát a következő recepttel a gyógyszertárba:
Rp: A úri, optím
Körmöciani.
No. Centum.
Ds: Szüks. esetén naponként 1 db elhasználandó.
TWa 185* 10/VfE
Dr. Haynald.
Ad rationem meam
Csenget az inas, felkölti a segédet és átadja a receptet. Olvassa a 

segéd egyszer, kétszer, tízszer az írást, de nem ért egy szót se belőle. 
Ez valami új nyavalya lehet bizonyára, amit most találtak ki - 
gondolja -, és bemegy a principálishoz, hogy tanácsot kérjen.

- Hagyja csak rám - szólt W. G., amikor az aláírást meglátta -, 
majd magam fogom elkészíteni.

Elővett erre egy közönséges faskatulyát, beletette a száz darab 
körmöd aranyat, kívül pedig ráírta: óvatosan használandó, 
naponként egy darab.

Az inas nemsokára azután átadta a püspöknek az örmény 
patikárius által készített orvosságot.
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DER OHÁNNESZ

Még halála után is a legnagyobb szeretettel emlékeznek visz՛ 
sza az emberek a nemesszívű János papra (Der Ohánnesz), ki 
nagyapáinknak az Isten igéjét hirdette. Kiváló szónoki tehet
ség volt ez a János pap, és hatásának a titka abban állott, hogy 
rendkívül közvetlenül tudott a néphez szólani. Típusa volt az 
igazi lelkipásztornak, ki a templomon kívül, az életben is veze
tője, oktatója és vigasztalója maradt híveinek.

Meg is siratták az örmények, mikor a világból elköltözött, de 
még a könnyeknél is szebben beszél szeretetükrol az a kegyelet, 
mellyel a János pap emlékezetét megőrizték.

Az üdvözülésről prédikált Der Ohánnesz az örmény hívek
nek. A prédikáció magyar nyelven folyt, és egyik motívumát a 
dicsekvés utálatos voltának fejtegetése képezte. A hívek nagy 
áhítattal és figyelemmel hallgatták az ékesen szóló papot, kit 
közvetlen modora miatt rendkívül szerettek.

- Aki maga magát dicséri s először teszi: az gyanús ֊ kezdte 
Der Ohánnesz. ֊ Ha másodszor is teszi: nota bene. De ha har
madszor is ezt cselekszi, akkor vegyétek elő a bugyellárisotokat 
és írjátok bele, hogy: gazember.

Gyergyószentmiklóson mint plébános működött Der Ohán
nesz, de nagyon vágyott vissza az örmények Mekkájába, Szamos- 
új várra. Folyamodást intézett Fogarassi püspökhöz, melyben 
kérte, hogy helyezze őt át Szamosúj várra káplán! minőségben.

- Fiam, te ugyan jól csinálod. Cseberből akarsz vederbe menni.
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- Engedjen meg eminenciád, de mit tehetek én róla, ha jól 
érzem magamat a vederben.

A püspök természetesen teljesítette kívánságát, és áthelyezte 
Szamosúj várra a derék plébánost.

Mikor Haynald bíboros, mint erdélyi püspök, látogatást tett 
Szamosúj várt, feltűnt előtte a Der Ohánnesz kopottas reverendája: 

- Nincs más reverendád, fiam?
֊ Ez az egyetlen - válaszolta Der Ohánnesz.
Haynald már-már megdorgálni akarta a jámbor papot, mi՜ 

dőn felvilágosították, hogy ez az ember a legnagyobb jótevője 
a szegényeknek, ki az új reverendáját is egy nyomorgó család՜ 
nak adta oda.

Csikorgó téli hidegben megindult Der Ohánnesz a legelha՜ 
gyatottabb házakba, hol tudta, hogy éhező és nyomorgó csalá՜ 
dók vannak.

A házban kuporgó emberek egyszer csak azon vették észre 
magukat, hogy az ajtón vastag pokróc, télikabát, kenyér és sza՜ 
Ionná repülnek be. Ilyenkor mondták:

֊ Most jár a mi angyalunk.

Nyolc napig nem volt egy fiú az örmény katolikus elemi 
iskolában, hol egy időben Der Ohánnesz is tanított.

A kisfiú azzal védekezett, hogy meghalt a nagyanyja, s ezért 
nem mehetett iskolába.
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֊ Látod fiam, hogy hazudsz. Hiszen azóta buzsenyicát is csi
nálhattak volna a te nagyanyádból.

Állandó látogatója volt a Der Ohánnesz méhesének egy 
széki református magyar ember. Mihelyt megtudta az istenfélő 
pap, hogy az ő hűséges látogatója „eretnek”, kezdte térítgetní.

֊ A másvilágon üdvözülni fogsz, az angyalok társaságában 
lesz helyed - biztatta a megrögzött embert, s amikor a sok szép 
szó mit sem használt, érzékenyebb húrokat kezdett pendíteni:

- Adok fiam öt kas méhet, ha kitérsz.
De a széki magyart ez a csábítás sem tudta megtántorítani.
- Hát inkább akarsz te a Lucipér fenekébe, mint az Ábrahám 

kebelébe jutni?
- Jó nekem ott is - felelt rendíthetetlenül az igazhitű kálomista.
- Legyen úgy, ahogy te akarod. Csakhogy akkor add meg 

nekem még ezen a héten száz forint tartozásodat.
Erre már a széki magyar lelkében is tusakodások támadtak. 

Végre megszólalt:
֊ Ha tesz a tisztelendő úr a száz forint mellé még százat, akkor 

nem bánom. Csak azt az egyet ne kívánja, hogy zsidó legyek.

UBI EST KALAPÁCS?

Kapatán Márton kanonok igazgatósága idejében szigorúan 
el volt tiltva a gyulafehérvári szeminárium növendék papjai
nak a magyar nyelven való beszélgetés. De nem volt szabad 
más nyelven sem beszélgetni a latin kivételével, mivel 
Kapatán azt tartotta, hogy csakis így lesznek képesek a kispa- 
pok elsajátítani idővel a latin nyelvet.
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A rendelet ellen vétők nagy, nagyobb és legnagyobb dorgá
lásokban részesültek, valahányszor panasz érkezett ellenük.

Történt egy ízben, hogy Kapatán kanonok a tanulóterem՛ 
ben foglalatoskodott, és hirtelen kalapácsra volt szüksége. 
Megszólítja az egyik kispapot:

- Domine! Ubi est kalapács?
A kalapács szóra zajos derültség támadt a teremben. Úgy 

mondják, hogy Kapatán kanonok az eset után elnézőbb volt a 
kispapok fogyatékos deák tudása iránt.

KISS ERNŐ

Besoroztatása alkalmával atyja vele ment Pozsonyba, hogy 
mint hadapródot egy huszárezredbe felvétesse. Evégett az illető 
ezred ezredeséhez ment, hogy besoroztatása érdekében a szük
séges lépéseket megtegye.

Az ezredes még nem fejezte be ebédjét, s egy kissé bosszanko
dott a látogatás miatt, de azért elfogadta az öreg Kisst, ki kérelmét 
elő is adta. Kijelenté, hogy fia erőnek erejével huszár akar lenni.

Az egyszerű nemesnek, kinek ruházatából egyáltalán nem 
lehetett kivenni krőzusvoltát, azt mondta kurtán az ezredes, 
hogy ez ügyben ő nem illetékes, és forduljon az öreg a sorozó 
parancsnoksághoz. Kiss megjegyezte, hogy fiát nem akarja köz
katonának adni, hanem hadapródnak szeretné felvétetni a hu
szárezredbe.

Az ezredes szinte kicsinylőleg mérte végig az öreg Kisst, s 
hidegen szólt:

- Tudja-e kérem, hogy ezredünkben csak főnemesek van
nak, s hogy a tisztikar mintagavallérokból áll? Képzelheti, hogy 
egy hadapródnak milyen nagy mellékjövedelemre van hát 
szüksége!
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Az öreg Kiss csendesen, nyugodtan monda:
֊ Fiamnak tizenhatezer forintot adok havonként; gondo

lom, hogy az egy hadapródnak csak elég lesz.
Az ezredes rendkívül elámult e szavakra, és éppen felelni 

akart valami metegetődző dolgot, midőn kinyílt a szomszéd 
szoba ajtaja és neje lépett be, és nagy élénkséggel hívta férjét 
az ablakhoz.

- Pompás új lovakat hoztak az ezred számára! - mondá 
lelkesülten.

֊ Bocsánatot kérek asszonyom - vágott közbe Kiss -, azok a 
lovak az én ménesemből valók. Összesen hatvan darab, s fiam 
huszárfelszerelésére szántam!

Az ezredes valóságos eksztázisba jutott e második nagyszerű 
felfedezésre, és kapta sapkáját s kardját, és pár perc múlva Kiss 
Ernő huszárkadét lett.

1842'ben Kiss Ernő már kapitány volt. Ekkor történt meg ve
le, hogy a trencséni gyógyfürdőben tartózkodva egy kártyajátékos 
bravúrjával nagy feltűnést keltett. Egy lengyel időzött ugyanis e 
szezon alatt a kérdéses fürdőben. Grófnak volt bejegyezve a ven
dégkönyvbe, s hazárd kártyázásával vonta magára a figyelmet. A 
forsza az volt, hogy ha észrevette, hogy a tétel nagy, olyankor a 
játszókat háromszoros-négyszeres tételekkel ijesztgette, és így ren
desen nem adták meg a kérést, s ő csaknem mindig nyert.

Egy nap a „gróf négyezer arannyal ijesztgette a játékosokat. 
Természetesen nem akarta senki e nagy összeget kockáztatni. 
Kiss Ernő véletlenül ott volt, és odaszólott a grófhoz:

- Tartom a négyezer aranyat!
Általános izgalom támadt e szavakra, de a „gróf, hogy el

ijessze Kiss Ernőt, hatezer aranyat vágott vissza.
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Kiss Ernő intett a szolgájának, s odaszólott:
֊ Eredj haza és hozd el azt a ládát. Tudod!
Pár perc múlva az inas megjelent a ládával. Kiss Ernő felnyi

totta. Tele volt arannyal. Belemarkolt.
֊ Itt van a hatezer arany ֊ mondá Kiss, amint leolvasta ֊, és 

hívok vissza még nyolcezret!
A lengyel „gróf’ megadta, és egy félóra múlva egy krajcár 

nélkül hagyta el a játékasztalt és másnap a fürdőt.
Kiss Ernő az elnyert nagy összeget az akkori trencséni alis

pánnak, Marczibányinak adta át, s kérte, hogy ossza ki a kártyá
zás közben tönkrejutott urak közt. Természetesen nagy gyön- 
gédséggel.

Egyik aradi minorita - ki szemtanúja volt a kivégzésnek ֊ 
beszéli el, hogy Sweidl, Dessewffy, Lázár és Kiss Ernő tábornoko
kat a vár sáncaiban lőtték egyszerre agyon. Kiss Ernő Sweidl és 
Dessewffy között állott a sorban egypár lépésnyi távolságra. Keze 
ujjain ragyogó aranygyűrűket viselt. Midőn a vezénylő őrnagy jelt 
adott kardjával a katonáknak, és a fegyverek eldördültek: Kiss 
Ernő még akkor is mozdulatlanul térdelve maradt, míg a többiek 
halva dőltek a porba. Csak vállát fúrta keresztül egy golyó.

Es e rettenetes percben egy hang nélkül, szoborként térdelt 
tovább. Csodálatos hősi szív!

A vezénylő őrnagy elsápadva rendelt Kiss Ernő elé más há
rom katonát. Célba vették drága szívét, s egy intésre mind a 
három golyó keresztülfúrta azt.

- Imára! - hangzott akkor a vezényszó, és a katonaság a pa
pokkal együtt letérdelt.

Mondják, hogy kevés szem maradt szárazon.
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AZ ELSŐ ÖRMÉNY VÉRTANÚ

A szabadságharc alatt nagyon sok örmény ifjú fogott fegyvert a 
nemzeti ügy védelmében. Ezek között volt Novak Márton számos- 
újvári főbírónak és országgyűlési képviselőnek Tivadar nevű fia, az 
első örmény vértanú, ki a 48-as eszmékért hősiesen feláldozta magát.

Unokaöccse lévén Kiss Ernőnek, az ő ezredében kezdte meg 
katonáskodását, hol nemsokára hadnagy lett. Szolgált azelőtt 
Olaszországban is, de a függetlenségi mozgalmak idején, mint 
jó hazafi, ő is hazajött. Egy este olasz tisztekkel diskurálgatott 
egyik pesti vendéglőben.

- Jó lenne Budavárát elfoglalni ֊ mondá a tiszteknek, kiket még 
Olaszországból ismert, s mindenáron meg akart nyerni tervének.

Hosszasan beszélt még a vár bevételének egyes módjairól, az 
összetoborzandó emberekről, miket a vendéglő pincére meghal
lott, s másnap feljelentette Novákot Windischgrätznek.

- Tagadjon mindent, hivatkozzék reájuk, mondja, hogy ittas 
volt ֊ szólának az olasz tisztek, hogy megmentsék barátjukat, 
de Novák kereken kijelentette:

- Ittas nem voltam, hazudni nem fogok, a némettől kegyel
met nem kérek.

1849-ben haditörvényszék elé állították, s miután nyíltan 
bevallotta tervét, előbb lefokozták, azután 1849. március 14- 
én agyonlőtték. Az ismertebb nevű örmény honvédek között ő 
volt az első, ki vértanúságot szenvedett igaz elveiért.

GYŐZTES BIVALYSEREG

31Nehéz és viharos napokat élt át a forradalom alatt Szamosújvár 
is, de lakói mindvégig tűrhetetlenül kitartottak a nemzeti ügy 
mellett. Osztrák, orosz, oláh sarcolta a várost, de mikor a magyar



sereg megjelent, kiragyogott az öröm, a lelkesedés és a bizalom 
fénye az arcokon, és mámorban úszott a város polgársága.

Ebben az időben történt, hogy Bem tábornok útra kelendő 
volt seregével Beszterce fele az oroszok ellen. Szamosúj várról ép
pen aznap hajtottak háromszáz darab bivalyt Galíciába, hol az 
éhség dühöngött. Bem tábora 150 lovasból, 11 ágyúból meg
felelő tüzérséggel és néhány zászlóalj gyalogságból állott a nép
hagyomány szerint.

A menetelő tábor utolérte a bivalysereget, s Bem rendele
tére Besztercéig mindenütt annak nyomában járt.

Besztercén a tűzoltó őrtorony volt az orosz vezérkar hadi
szállása, honnan több pontra be irányzott messzelátókkal kém
lelték a magyar sereg közeledését.

Egyszer csak nagy mozgás támad az orosz hadi vezetőség tag
jai között. Egyik a másikának adja át a messzelátót, melyen ke
resztül rettenetes porfelleg és mérföld hosszúságúnak tetsző fe
kete tömeg árvízszerű közeledése látható.

Lett is erre nagy ijedség az oroszok között.
- Végünk van, jönnek a magyarok! ֊ kiáltották.
A fekete tömeg pedig egyenletes mozgással mind jobban 

közeledett előre. Közbe-közbe megdördültek a Bem ágyúi, de 
eredmény nélkül, mert az orosz sereg, mielőtt még nyílt harcba 
bocsátkozott volna, ijedségében továbbállt.

Ezt a vér nélküli győzelmet a szamosúj vári bivalyseregnek 
tulajdonítja a néphagyomány.

A KÉTFEJŰ SAS

32 Szamosúj vár címerét mai napig is kétfejű sas képezi, melyeknek 
egyike kardot, másika kereszttel ellátott aranyalmát tart kezében, 
míg a két sasfej között egy aranykereszt emelkedik ki a címeren.



Számosán beszélik, hogy 1848-49-ben ez a címer mentette meg 
a várost az átvonuló csapatok bosszújától. Mikor ugyanis az osztrá
kok jöttek Szamosújvárra, nem pusztították a várost, mert a főtér 
közepén levő hatalmas városházépület teraszáról már messziről 
meglátták a kétfejű madarat, aminek igen megörvendtek.

Az örmények pedig, miután senki sem kérdezte őket, nem is 
siettek annak megmagyarázásával, hogy ez a sas az osztrákokéval 
semminemű rokonságban nem áll.

Nagy volt azonban a baj, mikor a magyarok érkeztek a vá
rosba. Ok már követelték, hogy dobja le a tanács az osztrák 
címert, vagy különben földig rombolják a városházát.

Tessék, ha úgy tetszik, mondták az örmények, de úgyse mennek 
vele semmire, mert nem az osztrákokon, hanem a városon töltik 
ki bosszújukat. Aztán megmagyarázták a két címer között levő 
fontos különbséget, egyúttal tudatták, hogy az már régtől fogva, 
mikor még önálló állammal bírtak, az örménység szimbóluma.

- így már egészen más - felelték a magyarok, és békét hagy
tak a kétfejű madárnak.

HOLLÓST KORNÉLIA A KRIPTÁBAN

Szamosúj vári vendégszereplése alkalmával 1870-ben elláto
gatott Hollósy Kornélia a főtéri templom alatt levő kriptába, 
hogy ottan nyugovó nagyatyjának sírját megtekintse.

Meghatva állott a hírneves művésznő az egyszerű sírbolt 
előtt, és a kíséretében volt korosabb emberektől élénken tuda
kozódott nagyatyja élete felől. Azok el is mondtak mindent, 
amit felőle tudtak. Például, hogy a Korbulyok nemzetségéből 
való volt, kik majdnem egy egész utcát laktak Szamosúj várt; 
továbbá, hogy nagyon jószívű ember volt, ki minden évben 
négy marhát vágatott és osztatott szét ingyen a városban stb.
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- Milyen lehetett a kinézése? - kérdé végre az egyik úrtól 
Hollósy Kornélia.

A megszólított nagyon ötletesen és kegyeletes bókkal akarván 
válaszolni, a művésznő nagy derültségére így szólt:

- Szakasztott olyan volt fiúban, mint nagysád leányban; éppen 
csak, hogy nem tudott énekelni.

EGY HÍRES PROGRAMBESZÉD

Nagyszabású alkotmányos küzdelmek folytak az 1872Aki 
képviselő-választás alkalmával Szamosújvárt. Két párt állott 
egymással szemben a mandátum iránt folytatott küzdelemben. 
Mindkét párt azóta történelmi nevezetességű szerepre emelke
dett Szamosújvár históriájában.

Az egyiket patikapártnak nevezték, s ennek tagjai a Placsintár 
Dávid gyógyszertár- tu la j donos és polgármesterrel való össze
köttetésük révén nyerték címüket. A város kormányzásában ez 
a párt jutott uralomra és állandóan a többséget képviselte. A 
másik párt tagjai a bennszülött, ortodox örmény polgárság (ke
reskedők, iparosok, mészárosok, gazdák) zöméből alakultak, s a 
városi közgyűléseken az ellenzéket képezték, emlékezetük pe
dig a legutóbbi évekig zsíros párt név alatt maradt fenn.

A patikapárt jelöltje a gazdagságáról híres Lukács Béla, a ké
sőbbi miniszter volt, kivel szemben a zsíros párt B. T. számos- 
újvári polgár hasonnevű fiát léptette fel. Ma is élő emberek 
beszélik, hogy ilyen izgalmas választás még egyszer sem volt 
azóta Szamosújvárt. A választás előtt három-négy héttel már 
megkezdődött a korteskedés, az izgatás és a szervezkedés. Min
dennap muzsikaszóval járták be a várost a zsíros párt kortesei, 
hogy B. T. mellett hangulatot keltsenek.

A nép az arisztokrata allűrökkel bíró patikapárttal szemben
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magafajtájú embert akart képviselőnek tenni, s így esett a vá
lasztás B. Т.-re, ki az utóbbi harminc esztendőnek talán a leg
népszerűbb és legkedveltebb alakja volt Szamosújvárt, különö
sen a nép előtt. Inkarnációja volt az önálló, invenciózus auto
didaktának, ki az akkori nevelési viszonyok dacára, önszorgalom 
útján előkelő műveltséget szerzett. Herdert, Fichtét, Spinozát, 
Schopenhauert, Shakespeare-t stb. olvasta németül, ami akko
riban nagy szó volt Szamosújvárt, sőt talán még ma is.

Többszöri felszólítás után sem akarta a jelöltséget elfogadni, de 
a párt emberei addig kapacitálták, míg végre engedett. Kijelen
tette azonban, hogy tőle ne várjanak semmit. Ha úgy találják, 
hogy érdemes erre a tisztességre, ám válasszák meg, az ő dolguk.

Persze hogy eget-földet ígértek az emberek, s meg is kezdték 
az előkészületeket a saját költségükön. Zászlókat csináltattak, a 
falakra kifestették: „Éljen B. T., Szamosújvár képviselője”, és 
járták muzsikaszó mellett egész nap az utcákat.

Elkövetkezett végre a választás előtt való nap estéje. A nép 
hallani akarta a maga jelöltjét, hatalmas áradatban indult hát 
meg a mai Alsó Vízutca 51. sz. ház elé. A sokaság később úgy 
felszaporodott, hogy a rendőrség a kocsiközlekedést is egy mel
lékutcába terelte.

֊ Halljuk, lássuk... halljuk - kiáltotta a nagy néptömeg 
mindenfelől.

Megnyílik végre az ablak, megjelenik a párt vezető férfiai 
társaságában B. T., és int a népnek, hogy beszélni akar.

֊ Halljuk, lássuk... ֊ zúg ismét a tömeg, aztán elcsendesül.
Kezdetét veszi ezután a programbeszéd, melynek mindenik 

szavánál megújul a éljenzés.
A beszéd magva arról szólt, hogy legyen óvatos a nép a nagy

urakkal szemben, mert azok nem ismerik a szegény ember baját, 
nincs érzékük a nyomor iránt, és a képviselőséget csak az egyéni 
karrier lépcsőfokának tekintik, melynek érdekében mindent meg
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ígérnek, de semmit sem tesznek. Azért van a népnek joga, hogy 
tudjon élni vele, és ne engedje át magát a nagyurak önkényének.

A néptömeg ismét óriási zajongásban tört ki.
- Úgy van, igaza van! - kiáltotta vagy kétezer torok.
֊ Ha igazam van - folytatta tovább B. T. a beszédet -, akkor 

ne csak kiabáljatok, hanem fontoljátok meg, amit mondok. 
Két évvel ezelőtt megválasztottátok Gajzágó Salamont, ugye?

- Úgy van, úgy van!
- Most meg fogjátok választani a vejét, Lukács Bélát, nemde?
Az emberek egy része rámondta: úgy van.
- Mi következik ebből? Megmondom. Az, hogy később majd 

rátok küldi Gajzágó Salamon a portását, aztán pedig a kutyáját, és 
ti azt is meg fogjátok választani, mert különbet nem is érdemeltek.

Az emberek meg voltak döbbenve a rebellis beszédtől, s 
leírhatatlan lelkesedésben törtek ki.

- Éljen B. T., nem kell Lukács Béla ֊ harsogták, másnap 
azonban nagy részük átpártolt, és Lukács Bélát választották 
meg képviselőnek, aki derekasan szolgálta a város érdekeit.

Harminc éve lesz maholnap, hogy ez a beszéd elhangzott, de 
a „felséges néphez” azóta sem mert senki ilyen beszédet intézni 
Szamosújvárt.

CZETZ GERGELY

Tipikus alakja volt Szamosújvár életének Czetz Gergely pro
fesszor. Negyven éven keresztül tanított Szamosújvárt, s az 
egész városban úgy ismerték, mint a megelégedés, takarékosság 
és lelki harmónia megtestesülését. Számtalan adoma maradt 
fenn róla, melyek ha itt-ott kissé túlzottak is, de érdekes képét 
adják a jó öregúr karakterének. A sok közül most csak négyet 
ismertetünk, alkalomadtán majd elmondjuk a többit is. íme:
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Tizennégy-tizenöt évvel ezelőtt még rendes szokás volt a ta
nárok névnapjának megünneplése. Napokkal azelőtt már meg
indult a gyűjtés a diákok között valamely emléktárgy beszerzésé
re, a névnap alkalmával pedig pokrócokkal és gallyakkal pokoli 
módon besötétítették a termet, ami jó alkalomnak bizonyult 
egyúttal különféle diákcsínyek elkövetésére.

Evekkel ezelőtt Gergely napja alkalmával a második gim
názium diákjai, kiknek Czetz professzor akkoriban osztályfőnö
kük volt, szintén megünnepelték a derék professzort. Alig hogy 
belépett a terembe, a katedrával szemben függő kivilágított 
lampion, alkalmasint nem véletlenül, lezuhant, s a diákok és a 
professzor teljes sötétségben maradtak.

- Mi az? Ki volt? Nyissátok ki az ablakot, gazemberek - kiál
tott megrémülve a professzor. De jóformán még túl sem volt az 
első izgalmakon, mikor az egész osztály óriási riadalomban tört ki.

Czetz professzor már csengetni akart a kalefactor (tűzcsináló) 
után, ámde ekkor a lezuhant lampiont valahogy meggyújtották 
és visszafüggesztették a falra. A helyzet most már megváltozott.

Előlép a professzor kedvence, és az osztály nevében felkö- 
szönti, számos boldog névnapokat kívánván. A beszéd befejez
tével átnyújtja az osztály ajándékát, egy csemegetartó ezüst 
készüléket, különféle édességekkel.

A váratlan fordulatra Czetz professzor is nyájas arcot csinált, 
és az édességek átvétele után a csemegetartó készüléket vissza
adta a diákoknak.

- Máskor nekem ilyen kukulóriumot ne vegyetek - mondta, s 
azzal, mintha mi sem történt volna, leült és a „Multo sangvine 
nobis victoria stetit” kezdető latin gyakorlatból kérdezni kezdett.

- Majd adok én nektek kukulóriumot - szólott, s az osztály 
fele szekundát kapott. 39



A mai polgári leányiskolával szemben levő házban volt Czetz 
professzornak negyvenkét éven keresztül egy hónapos szobája. 
A ház többi részét albérlők bírták, közös helyiség csupán a 
pince volt, melyet a lakók arányosan használtak. A délutáni és 
esti órákban rendesen többször is benézett a professzor ebbe a 
pincébe, hogy meglássa, vajon nincsenek-e ottan zsiványok 
elrejtőzve.

Egy ilyen alkalommal, midőn ismét a pince felé tart, meg՜ 
lepődve látja, hogy az ajtóról hatalmas lakat lóg alá. Közelebb 
megy a pinceajtóhoz, próbálja kinyitni, de nem sikerül.

- Jó lakat, nagyon jó lakat - elmélkedik magában 
aztán jöhetnek a zsiványok.

Ebben a pillanatban előrelép egyik albérlője, és így szól hozzá:
֊ Látja, tanár úr, öt évvel ezelőtt is itt lehetett volna ez a 

lakat, ha nem sajnálta volna a pénzt érte.
- Hja barátom, könnyű magának lakatokat venni, maga 

fiatal ember, maga ügyes ember, szép ember... maga ezermester. 
De miből vegyem én a lakatokat?

- Hát a fizetéséből.
֊ A hatszáz forintból? Örvendek, ha megélhetek belőle.
Azontúl nem is említette többé a kereskedő a lakatot, de 

hiszen úgyis hiábavaló lett volna. A professzor tovább is taka՜ 
rékoskodott, nélkülözött, mikor pedig meghalt, nyolcvanhat՜ 
ezer koronát hagyott az árvaháznak.

most

Iskolai tanulmányai alatt a legjelesebb diákok közé tartozott 
Czetz professzor. Gyors rögzítő tehetsége és feltűnő memóriája 
volt, melyek a tanulást nagyon megkönnyítették számára. Kis 
nebuló korában a dési franciskánusoknál tanult, és ott történt 
meg vele az alábbi érdekes eset.
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A tankerületi felügyelőt várta az iskola elöljárósága, mire 
nézve célszerűnek látszott némi előkészületeket tenni. J. páter a 
biztonság okáért meg is mondta, hogy a németből a könyv 
végén levő szavakat fogja kérdezni. Mindenik tanuló csak öt szót 
fog felelni, de az öt szót úgy kell tudni, mint a karikacsapás.

Másnap megjelenik az osztályban a felügyelő, J. páter pedig 
kérdezni kezd:

֊ Czetz Gergely!
A kisdiákok között általános mozgás, majd megkönnyebbülés 

támad, mikor látják, hogy a páter a megbeszélt terv szerint kérdez.
Czetz Gergely pedig fújja megállás nélkül: Gott = Isten, Engel 

= angyal, Kirche = templom, Heilig = szent, Pfaff = pap stb.
Oly gyorsan hadarta a szavakat, hogy a páter észre sem vette, 

hogy három diáknak a leckéjét is elmondta.
֊ Elég, nagyon jól van. Folytasd most te - int a páter a kö

vetkezőnek.
A szegény fiú pityeregve feláll és nem szól.
- Miért nem beszélsz?
֊ Instálom, Czetz az én öt szómat is elmondta.
Általános némaság áll be, a tankerületi felügyelő nem szól egy 

szót sem, de azonnal távozik. Még aznap este elutazott Désről.

Rendőrbiztos-választás készült Szamosújvárt. A jelöltek ősi 
szokás szerint ellátogattak a kommunitás tagjaihoz a szavaza
tok biztosításáért. A választás előtt való napon találkozik az 
egyik jelölt a megboldogult Czetz Gergely tanárral, és a kezé
ben levő szavazólista alapján elszámlálja, hogy hány biztos 
szavazata van.

֊ Ez is biztos, ez is biztos, ez is biztos... - teszi hozzá nagy 
bizalommal az egyes felolvasott nevek után.
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A névsor elolvasása után megszólalt végre Czetz professzor: 
- Hogy ez is biztos, az is biztos, azt én szívesen elhiszem - 

mondta -, de hogy te sem leszel rendőrbiztos, édes fiam, az is biztos.

ÖRMÉNY KIRÁLY - MAGYAR KIRÁLY

1894 őszén tartották Bánffyhunyad környékén az erdélyi 
hadtest részére a királyi gyakorlatokat. Őfelsége maga is részt 
vett a gyakorlatokon, melynek tartama alatt Barcsay Domokos 
országgyűlési képviselőnek volt vendége.

Barcsay Domokos, ki maga is fejedelmi család ivadéka, 
nagyban készült a király fogadására. Hadd emlékezzék vissza 
őfelsége a magyar ember vendégszeretetére, gondolta magá
ban, és már hetekkel azelőtt megtette a király fogadására az 
előkészületeket.

Volt is olyan fogadtatásban és olyan pompában része a király
nak, minő csak a régi erdélyi fejedelemség idejében lehetett.

Az előkészületek idejében pár napi időtartamra gyorsan 
szüksége volt pénzre Barcsay Domokosnak. Találkozik a dús
gazdag Korbuly Bogdánnal és megszólítja:

֊ Kedves apósom, nem tudna nekem pár napra ötvenezer 
forintot kölcsönözni?

- Nagyon szívesen, de hát voltaképpen mire is kell magának 
ez a rengeteg pénz?

- A király fogadtatására.
- Úgy? Aztán nem volna elég harmincezer forint - tudakolá 

óvatosan a puritán egyszerűségű nábob.
Barcsay Domokos ugyanolyan óvatosan odasúgta:
- Nem lehet, kedves apósom, mert nem az örmény király, 

hanem a magyar király fog jönni.
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CIFRA NYOMORÚSÁG

Szamosújvár régi kormányzóinak, a „tizenkét öregekének az 
volt az elvük, hogy óvakodnia kell a városnak mindenféle túlzá
soktól, mert csak addig lesz ereje, míg a pénztárban állandóan 
van néhány ezer forint megtakarított felesleg.

Ebben a szellemben kormányozták a várost a modern gene
ráció főemberei, Jakab Bogdán, Simay Gergely s legutóbb 
Placsintár Dávid is, miután megértették, hogy a tradíciók 
fenntartására most még sokkal nagyobb szüksége van a város
nak, mint régebben, mert ettől függ önállósága és virágzása.

A legifjabb generáció azonban reformokat sürgetett, többek 
között a többi vidéki városok példájára villanyvilágítást, asz
faltjárdát, színházat és egyebeket, mikre Placsintár Dávid rövi
den kimondta a szentenciát, hogy: nem lesz.

Egy ilyen kommunitási vita után találkozik br. Bornemissza 
Károly, Szolnok-Doboka megye főispánja Kolozsvárt Placsintár 
Dávid polgármesterrel. Kétszer-háromszor végigjárták a sétateret, 
és csöndes beszélgetés között lassan a főtérre értek.

A fényárban úszó piac láttára a főispán a kommunitási vi
tákra célozva, szelíden évődni kezdett a polgármesterrel:

֊ Remélem, most már Szamosújvárt is meglesz a villanyvilágítás.
- Míg én élek, maradunk úgy, ahogy voltunk ֊ válaszolt a 

konzervatív Placsintár. - Nem szeretném, hogy mint Kolozsvár, 
Szamosújvár is ilyen fényes kivilágítás mellett mutogassa a maga 
nyomorúságát.

/к POKRÓCOS SZOBOR
43
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fognak indítani a Verzár Oxendius püspök Szamosűjvárt felál
lítandó szobrára.

A megállapodás nagyjában ez volt: életnagyságú szobor, 
süveg nélkül, az egykori viseletnek megfelelően 5-6 méteres 
oszlopon, a beköltözés főbb epizódjait feltüntető két-három 
relieffel.

Ámde az örmény emberekben megszólalt a praktikus érzék.
֊ Szép, szép - mondogatták az utcán tárgyalva egymás 

között a szobor tervet ֊, de mi történjék a szoborral akkor, ha 
havazni fog, vagy esni talál az eső?

Erre bizony nem gondolt a szoborbizottságban senki, miután 
nem is gondolhatott.

- De hiszen nagy kár volna, ha eső és hó szabadon rongál
hatná a szobrot - mondogatták újra az emberek.

Ekkor ajánlotta aztán valaki, hogy valahányszor esős vagy 
havas idő lesz, takarják be vastag pokrócokkal a szobrot, mert 
így mégis csak tovább fog tartani. Vagyis a szobor szobor lesz 
ugyan, de legalább nem fognak fájni tagjai, mint annak a 
másiknak, melyről a költő oly panaszosan emlékezett.

így oldották volna meg a praktikus örmények a szoborprob
lémát, ha a szobor időközben elkészül. De miután mai napig 
híre-hamva sincs a szobornak: évtizedek múlva, ha majd sze
rencsésen elkészül, alkalmasint mégis csak pokrócok nélkül 
fogja hirdetni a késő nemzedéknek, hogy nem veszett ki min
den kegyelet a szamosújvári örménységből, s hosszas huza
vonák után lerótta valahára egy becsületbeli kötelességét 
annak emléke iránt, ki megalapítója Ion a mai magyar-örmény 
metropolisznak.
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GÁBRUS ZACHAR

Polihisztor, ezermester és tanító volt egyszemélyiben az Isten
ben boldogult Gábrus Zachar, kire Kőváry László historikus 
már ötven évvel ezelőtt a legnagyobb csodálattal tekintett. О 
nevezte el „eltemetett lángésznek" az érdekes embert, ki a mi 
viszonyaink mellett kicsiben megfelelt a debreceni tudós pro
fesszor Hatvaninak is, azzal a különbséggel, hogy az örmény 
nép nem fogta reá, hogy az ördögökkel cimborái.

Sőt, inkább az Isten dicsérete vezette minden szándékában 
a jeles férfiút, ki a nagyszabású, de speciálisan városi nagyságok 
sorrendjében mindjárt a legkiválóbb örmény, Lukácsi Kristóf 
plébános után következett.

Idegen ember, ki a század első évtizedeinek társadalmi viszo
nyait s azt a speciális miliőt, amelyben a számos új vári örmény- 
ség nevelkedett, nem ismeri, fogalmat sem alkothat magának 
a Gábrus Zachar érdemeiről. Kinevelt és kioktatott okos mód
szerekkel két generációt ez a kiváló férfiú, kinek a hatása 
egymagában nagyobb volt, mint az előtte élt összes tanítómes
tereké.

Amellett lelkes hazafi volt, tőle tanulta meg a hazaszeretetei 
és a magyarság törekvéseinek lelkes istápolását a serdülő ifjú
ság, s ő volt az is, aki lefordította örményre Kölcsey Hymnusát 
és Vörösmarty Szózatát, hogy abban az időben, mikor még csak 
az úri osztály beszélte a magyar nyelvet, az egyszerű nép is utá
namondhassa a költővel: itt élned, halnod kell.

47A nép babonás tisztelettel emlegette mindenkor a Gábrus 
nevét, mert csodálatos dolgokat látott tőle, miknek titkát nem 
volt képes megérteni.



A száz évig használható kalendárium, a mozgó naprendszer, 
az 51 és 101 fiókkal ellátott, titkos rugóra működő ládák, oltár
képek, oltárok, kenyérből készített keresztek, háromfélekép
pen elváltozó arckép, mozgó babák, üvegbe nőtt vetemények s 
az Isten tudja még miféle ördöngös dolgok mind az ő kezéből 
kerültek ki.

Értett a színpadi dekoráláshoz, a festéshez, fúráshoz, faragás
hoz, s ha valami nevezetes ember érkezett a városba, akkor is 
Gábrust vették elő, aki nemcsak szép üdvözlőbeszédeket és 
gyönyörő verseket tudott készíteni, hanem az illuminációknak 
és kukulóriumoknak is hivatott mestere volt. Őfelsége számos- 
újvári látogatása alkalmával (1852) a tizenkét díszkaput is ő 
állította fel. Irt azonkívül egy könyvtárt kitevő munkát, az ábé
céskönyvtől kezdve a különféle színdarabokig és Renen ellen 
való 624 oldalas tanulmányáig.

Mikor meghalt, mégis alig nyilatkozott meg nagyobb részvét 
irányában, mint bármelyik közönséges emberrel szemben. 
Ekkor idézte a temetésről visszajövet nagy keserűséggel egyik 
tanítványa:

- Senki sem próféta a maga hazájában.

Ghrárámián Ráfáel Sándor angol lovag, többszörös millio
mos örmény nemes 1843-ban, másod- vagy harmad ízben meg
látogatta Szamoséj várt azzal a szándékkal, hogy a számoséj vári 
örménység részére kulturális alapítványokat tegyen.

Mindannyiszor nagy pompával és lelkesedéssel fogadták, de 
ezúttal díszebédet is adatott a város tiszteletére.

Csakhogy volt ám egy bökkenő. Ki fog és hogyan fog az 
angol-örmény Ráfáelnek ebédet készíteni, miután Angliában 
tudvalevőleg másféle étkezés járja.
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- Sose búsuljatok - monda Gábms ֊, majd megszerkesztem 
én az étlapot.

A díszebéd idejére elő is állított az ezermester Gábrus egy 
olyan angol menüt, hogy az urak nem győzték eléggé dicsérni 
kitűnő szakácsmővészetét.

Kegyeletsértés nélkül elmondhatjuk, hogy Lukácsi Kristóf és 
Gábrus Zachar között huzamos időn keresztül feszült viszony 
uralkodott. Lehet, hogy a két kiválóságot a kölcsönös érzé
kenység idegenítette el egymástól, de az már bizonyos, hogy 
évek múltán a mindent megértő és megbocsátó kiengesztelő- 
dés vitte vissza egymás karjaiba.

Halálos ágyán magához hivatta Gábrus a már akkor szintén 
betegeskedő Lukácsi plébánost. Hosszú évek múltán ez volt az 
első találkozás, mikor egymással szemben állott két kiváló em
ber, kiknek egyike már készen volt a nagy útra, a másik pedig 
őszülő fürtökkel, egy igazi alkotásokban eltöltött élet után, 
szintén a sír felé közelített.

Eleinte nem szóltak, csak egymást nézték. Később halkan 
latinul beszéltek ֊ mint egy szemtanú mondja -, hogy a másik 
szobában levők ne érthessék a beszédet. Pár pillanat telt el így, 
miközben mindketten könnyezni kezdtek.

A búcsú alkalmával erősen megszorították egymás kezét, és 
Lukácsi nemsokára távozott. Mikor az emberek a Gábrus házá
ból kilépő plébánost meglátták, futó moraj gyanánt terjedt el 
a hír a városban: Gábrus meggyónt Lukácsinak.

Ennél nagyobb esemény nem is történhetett abban az időben 
Szamosújvárt. 49



Az „eltemetett lángész" hagyatékának nagy része halála után 
elkallódott. Amit meg lehetett még belőle menteni, azt lelkes 
tanítványa, Sz. K. megmentette, a nagyobb és értékesebb rész 
azonban a rokonok kezei között elkallódott.

A mai örmény és magyar közönség előtt egyaránt aktuális 
ennek a termékeny életnek a Kőváry László által negyven
nyolc évvel ezelőtt készített perspektívából való bemutatása:

„így élnek, így vándorolnak a sír, az enyészet felé lángelmé
id, édes hazám, kevesektől ismerve, míg élnek, s feledten, ha 
meghalnak."

Az utókor mégis hálás volt a zseniális tanítómester emléke 
iránt. Egyik tanítványa fáradhatatlan buzdítására egyszerű sír
követ emelt az „eltemetett lángésznek" húsz évi megkésés után 
a szamosújvári temetőben.

AZ ÖRMÉNY HARPAOON

Élt Szamosújvárt régebben egy dúsgazdag örmény ember, ki 
méltó társa volt mindenben a Moliére Harpagonjának. Az élete 
körülményei is nagyjában olyanok voltak, csakhogy az örmény 
Harpagonban volt egy érdekes vonás, ami francia testvérénél 
hiányzott, tudniillik: a gavallérság.

Ezt a tulajdonságot természetesen kellő megszorítással kell 
értelmezni. Az örmény Harpagon ugyanis pénzkölcsönzéssel 
foglalkozott. Sokszor egy-kétszázezer forintja volt künn az adó
soknál, kiktől, ha csak lehetett, szépszerivel behajtotta pénzét, 
de a törvényhez egyszer sem fordult, vagyis nem perlekedett 
soha senkivel, sőt ha már elveszettnek látta pénzét, gavallér
módon hallgatott a dologról.

Bizalmas emberei mondják róla, hogy habár nagy vagyon ma
radt utána, közel kétszázerre rúg fel az az összeg, mely adósainál
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odaveszett. Egyébként érdekes ember volt az öreg az ő fösvénysé
gében. Ha Moliére századokkal előbb meg nem írta volna világ
hírű Harpagonját, méltán gyanúba lehetett volna venni, hogy a 
mi örményünket vette mintaképül A fösvény megalkotásánál.

Voltak az örmény Harpagonnak lovai, volt szekere, volt cse
lédsége, sőt volt egy kocsisa is, szakasztott olyan, mint 
Moliere-nek a Jakab mestere, oláh áttételben. Egy ízben ott is 
hagyta az ő Jakab mestere, mert nem nézhette jó lélekkel 
szegény, hogy a lovak annyit koplalnak.

֊ Ki az oka, ha a lovak koplalnak? - kérdé gazdája. ֊ Egy jó 
kocsisnak nem szabad elnéznie, hogy a lovak koplaljanak. A jó 
kocsis a föld fenekéből is tud szerezni a lovaknak eleséget, ha 
becsületes ember.

Az oláh Jakab mester megértette a gazda beszédét, s később 
úgy is cselekedett. Nem kellett a föld fenekére alászállania, 
elég volt átmásznia a szomszéd kerítésen, hogy széna is, zab is 
legyen a lovak számára.

A kolozsvári N agy boldogasszony napi búcsúkra hűségesen 
eljárt az örmény Harpagon.

Művésze volt a tengelyen való utazásnak abban az értelem
ben, hogy a négy-öt óra járásnyi utat Kolozsvárra és vissza 
mindig ingyen tette meg, sőt azonfelül még egypár forintot is 
félrerakott.

Szamosújvárt mindig tudták, mikor és hova megy az öreg, s 
ilyenkor mindig akadtak jelentkezők, kik igénybe akarták ven
ni szívességét.
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- Nem lehet, fiaim, mert nincsen hely a szekéren. Hanem 
ha két forintot fizettek, akkor majd kitalálunk valamit.

Akinek sürgős útja volt, az fizetett, a kolozsvári búcsú napján 
pláne, melyet az örmény ember nem szokott elmulasztani, 
annál szívesebben.

Útközben minden második korcsmánál jóízűen falatozott az 
öreg, a válaszúti dinnyésnél pedig öt-hat dinnyét felpakolt sze
kerére ingyen, miután a dinnyés és a korcsmárosok adósai vol
tak. Az utasoknak gondoskodniuk kellett a lovakról is, mert 
különben csak lépésben hajtott, azt mondván, hogy a lovak 
fáradtak.

Megmutatta az élelmes ember azt is, hogy miként lehet pénz 
nélkül különféle nyalánkságokhoz jutni. Példának okáért nagyon 
szerette Harpagon a tejfölt. A szamosújvári hetipiacon ősidők
től fogva szokásban van, hogy a gazdasszonyok, mielőtt a tejfölt 
megvennék, előbb megkóstolják, vajon nem savanyú-e.

így tett a mi öregünk is. Sorra járta a tejföláruló asszonyokat, 
mindenütt kóstolópróbát tartott, s mikor már betelt a nyalánk
ságokkal, kijelentette, hogy bizony nem vehet a tejfölökből, 
mert nagyon savanyúak.

Nagy kedvelője volt az öregúr a gyümölcsöknek. Hetivásárok 
alkalmával százan és százan szállítják falvakról a gyümölcsöt 
Szamosúj várra, melyből mustrát is szívesen adnak, ha remény 
van az eladásra.

Az öregúr ilyenkor végigjárta a gyümölcsös szekereket, s 
mindenütt egy-két mustrát vett magához. A mustrákból aztán

52



nemcsak hogy jóllakott, hanem még félre is tehetett a szűkö
sebb napokra. Ugyanígy szokta vásárolni, mint a szemtanúk 
állítják, a búzát, lisztet stb.

A Pajkos diákok fösvény Geierjét szokták úgy ábrázolni a 
színpadon, mint aki a kenyérmorzsák maradékaiból állítja elő 
magának kivételes napokon a rendkívüli lucullusi lakomákat.

Hébe-hóba megtette a örmény Geier is az ilyen lakomákat, 
de ez csak ritka eset volt. Inkább eljárogatott jó ismerőseihez 
ebédre, vacsorára, kikkel szemben úgy cselekedett, mint a 
Moliere Harpagonja, aki megígérte a házasságközvetítő 
asszonynak, hogy legközelebb ígérni fog neki valamit, ha meg
bízatásaiban hűségesen eljár.

Az örmény Harpagon is ígért, de megmaradt az ígéreteknél. 
Az emberek azért mégis szerették, mert fösvénysége mellett 
igen vallásos volt, s mint előbb is elmondtuk, igazi gavallér tu
lajdonságokkal bírt, melyekkel - ami szintén csak úriemberek
nek a sajátsága - soha nem szokott senki előtt eldicsekedni.

HOL VAN SZAMOSÚJVÁR?

1880-ig semmiféle út nem vezetett keresztül a városon. A ré
gi örmények azon a nézeten voltak, hogy van elég vagyona 
Szamosújvárnak, és nincs reászorulva, hogy a lakosság megél
hetése végett mesterséges forgalmi piacot létesítsen. Akinek 
kedve van, jöjjön be gyalog Szamosúj várra, de legjobban teszi, 
ha így sem jön. Ennek az elvnek érdekében az ország- és 
megyei, sőt még a közeli községekből bevezető utakat is a város

53



határán vezették el, úgyhogy a városon keresztül vezető direkt 
összeköttetés a legutóbbi időkig nem létezett.

A Kolozsvárról Désre vagy Désről Kolozsvár irányában köz
lekedő utasok kénytelenek voltak a kérői fürdő felé vezető, ma 
már beszüntetett útvonalat használni, mert Szamosújvár 
megközelíthetetlen volt. 1838-ban végre elhatározta a város a 
gubernium hozzájárulásával, hogy a régi útösszeköttetést meg
változtatja, de a terv tervnek maradt 1880-ig, mikor a város ki
építette a mai útvonalat, mely Dés és Kolozsvár irányában 
Szamosújvár főutcáin vezet végig.

Még a régi időből származik ez a tréfás definíció, mellyel az ide
genek a Szamosújvár után kérdezősködő utasokat informálták:

- Kerüljön arra jobbra, aztán menjen felfelé, és kanyarodjék be 
egy kicsit balra, de előbb húzódjék beljebb: ott van Szamosújvár.

AZ ÖRMÉNYEK KRÓNIKÁSA

A régi emberek között egyetlen egy sem volt, aki legalább 
megközelítőleg annyira ismerte volna a szamosújvár! örménység 
múltjára vonatkozó adatokat, mint Gopcsa Joachim tanácsos. О 
volt az élő krónikája az örményeknek, hűséges inventáriusa a 
régi dolgoknak, csalhatatlan genealógusa a szétszakadozott 
örmény családoknak; kifogyhatatlan anekdotázó, briliáns elbe
szélő és kiváló patrióta.

Ha felbukkant valahol egy örmény hangzású név, melyről 
gyanítani lehetett, hogy annak viselői valaha Szamosújvárról 
ágaztak el, Gopcsa Joachim öt perc alatt elmondta a család kelet
kezését, rokonsági viszonyait, az utcát, a házat, ahol laktak, meg
nevezte az embert, kinek a házat eladták, továbbá még százféle 
intim apróságot, mikről még az illetőknek is alig volt sejtelmük.

Az anekdotamondásban a legkiválóbb virtuózokkal verse-
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nyezhetett volna. A régi kaszinó társalgótermében megtörtént 
nemegyszer, hogy kora délutántól kezdve késő estéig tartotta 
anekdotákkal a társaságot, s talán egy hétig is beszélt volna, ha 
a szolga nem figyelmezteti a társaságot az eltávozásra.

Pedig ezek az anekdotázások nagyon érdekes dolgok voltak, 
különösen a mód, ahogyan Gopcsa tanácsos azokat elmondta. 
Például megkezdett ilyenformán egy anekdotát:

- Zachar professzorral megtörtént... De nini, erről jut eszem
be, hogy Der Ohánnesz... És ekkor a társaság egyik tagjához 
fordult s felkérte, hogy az anekdota elmondása után juttassa 
eszébe Der Ohánneszt, akiről szintén sokat tudott beszélni.

Alig mondott két-három mondatot, ismét eszébe jutott egy 
másik anekdota, s ekkor a másik úrhoz fordult:

- Ne felejtse el aztán eszembe juttatni Ferenc császárt.
Négy-öt perc alatt már nem volt ember, akinek ne kellett

volna figyelmeztetnie a tanácsost valamire, pedig a megkezdett 
anekdotának még végére sem ért.

Tessék most elképzelni, hogy az asszociáció révén az anekdoták
nak minő permutalt sokasága támadt fel a Gopcsa tanácsos emléke
zetében, mialatt a régi örmények vidám történeteit mondogatta.

A beköltözéstől kezdve a jelen időkig minden érdekesebb 
mozzanatát ismerte e nomád faj életének, de nálánál lelkesebb 
krónikása is alig volt a régi időknek. Ma már ő is hallgató 
ember lett, s mióta örök álmát alussza a szamosújvári temető
ben, nem akadt másik ember, ki annyi szeretettel és kegyelettel 
tudná tolmácsolni a régiek derűs szellemét.

SZENZÁCIÓS HOSSZ ÉS BESSZ
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hetilapoknak, hétrőhhétre közölni szokta a közgazdasági ro
vatban a hetipiacra behozott áruk árfolyamát is.

Egy ízben távol volt a szerkesztő, helyettese pedig egészen 
megfeledkezett a rovatról, úgyhogy a legutolsó pillanatban kel
lett a „Heti piac"-ot összeállítania, ami nagy főtöréssel járt. 
Miután a helyettesnek sejtelme sem volt a búza, rozs, árpa, zab 
és köles mivoltáról, kapta magát és találomra odaírt egy számot 
mindenik gabonanem mellé, a főcím alatt pedig a nagyobb 
hitelesség okáért megjegyezte: saját tudósítónk jelentése.

Másnap az emberek izgatottan adták kézről-kézre a Szamos- 
újvárt.

- Olvasta? A búza 60 krajcárral esett.
֊ Borzasztó!
֊ Hát még a köles! 70-nel emelkedett.
֊ Leeheteetlen! A köles?
֊ Úgy bizony, de még az árpa is. Megértette!... az árpa.
Általános pánik támadt a gazdák között, míg végre kitudó

dott, hogy tévedés van a dologban.
Ámde akkor már olvasták a lapot Désen is, hol a kereskedők 

a nem remélt hossz és besszekre ugyancsak csóválták a fejüket. 
A szenzációs hírek hatása alatt érkezett Désre a Voith Gergely 
kir. tanácsos szamosújvári megbízottja, egy vitális örmény 
ember, ki közismert alak a vidéken jóízű tréfái révén.

Az elszámolás alkalmával Voith Gergely megjegyezte:
- Kissé furcsa, hogy maga olyan drágán számítja nekem a 

búzát, mikor éppen most olvastam a Szamosújvárhan, hogy 
vékánként 60 krajcárral lett olcsóbb a búza.

- Tudja mit, méltóságos úr! - szólt elkeseredett gúnnyal a 
megbízott. - Ha jó üzleteket akar csinálni, vásároljon ezentúl 
a Szamosújvártól gabonát.56
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A DOMÍNIUMPER

A század első felétől, 1826-tól kezdve 1887-ig minduntalan 
felbukkanó tengeri kígyó gyanánt fenyegette Szamosújvár 
városát a hírhedtté vált „domíniumper”, mely cím alatt a kincs
tár és a város, majd a város és a kincstár perlekedett egymással.

Rendkívül érdekes ennek a pernek egész lefolyása, előzmé
nye és egyes epizódjai, melyek állandó rettegésben és bizonyta
lanságban tartották a város közönségét hatvan esztendőn ke
resztül. Némi históriai tájékoztatás nélkül meg sem lehet érte
ni ennek a pernek a motívumait, aminthogy hatvan éven át 
valahányszor megújult a perlekedés a két fél között, mindany- 
nyiszor valóságos történelmi és oklevéltári tanulmányokkal 
iparkodtak túlszárnyalni egymást és kimutatni a maguk igazát, 
s mégsem voltak képesek - különösen a kincstár - az érdekes 
anyagot eléggé kimeríteni.

Ezt a pert különben nevezetessé teszi az a dolog is, hogy az 
örmények híres élelmességéről elterjedt felfogásnak a legnyil
vánvalóbb cáfolata, mely éppen azt bizonyítja, hogy mikor 
törvényes alapon álltak és a törvény szentségének jelszavával 
mentek a küzdelembe, bizony nem valami nagyon respektálták 
lojalitásukat, hanem okkal-móddal kifogtak rajtuk. Mert a vé
ge mégis csak az lett a dolognak, hogy a város megnyerte ugyan 
a pert, de egyszersmind kiderült, hogy a per alapját képező 
összegnek - miként Szongott Kristóf, a város történetének kró
nikása nagybecsű munkájában írja - éppen hatszorosát fizette 
meg a város, sőt még ezen felül 25 000 forintot.

íme egy nagyszabású per, melyre valóban elmondhatják az 
örmények: nyertem, uram, de nincs sok köszönet benne.

Szerencse, hogy így is sikerült, mert nem kevesebbről volt 
szó, mint hogy a kincstár a mai Szamosújvárt és határát vissza
foglalja az örményektől, mint tulajdonjogot, s azután tetemesen
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felemelt árszabás mellett esetleg bérbe adja Szamosújvárnak 
a saját városát.

Históriai háttere 1826-ban kezdődik a domíniumpemek. 
Ebben az évben ugyanis lejárt az a kilencven esztendő, mely
nek tartamára az örmények a szamosúj vári uradalom községeit 
képező dómíniumbirtokot zálogba vették százezer ezüst forin
ton. Az uradalom becsára 1672-ben 50 000 forint volt, a szük
ségben levő örmények megadták szívesen a 100 000 forintot is, 
csak hogy legyen már egyszer biztos egzisztenciájuk.

A zálogidő leteltével a kincstár visszakövetelte az uradal
mat, miután pedig az uradalomhoz tartozó községekről szóló 
leltári kimutatást a lanyha ellenőrzés folytán a kincstár elő
mutatni nem tudta, odaszámította az uradalomhoz Számos- 
újvárt is, jóllehet az örmények 25 000 ezüst forintért örökáron 
vették meg ezt a területet Mária Teréziától, később pedig 
ugyancsak vétel útján a város határát kiterjesztették.

Hiábavaló volt minden protestálás, a kincstár kijelentette, 
hogy míg hiteles oklevelet elő nem mutatnak, Szamosúj várt is 
zálogos területnek fogja tekinteni, és jogait a várossal szemben 
is fenntartja. Az oklevél nem volt sehol, tehát perelni kellett. 
A kincstár előbb kihallgatott 183 tanút, kik közül 182 vagy 
semmit sem vallott, vagy bizonyította, hogy Szamosúj vár 
(Gerla) az örmények tulajdona. Csupán egy tanú, valamint 
Bunta Vaszila nevű oláh földművelő mondta, hogy a domíni
umhoz Gerla is odatartozik, s ennek a vallomásnak az alapján 
perelte mint jogos tulajdonát a kincstár Szamosúj vár városát.

Ilyen operettszerző intermezzóval indult meg a híres domí- 
niumpör, melyben a kincstár szélt vetett, hogy vihart arasson. 
A per pedig folyt tovább. Az első fórumnál a város, a máso
diknál a kincstár nyert, mire következett a harmadik fordulat, 
a város semmisségi panaszának benyújtása a marosvásárhelyi 
királyi tábla ítélete ellen a kúriához...
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A perirat szerkesztője Bokros Elek, a képviselőház néhai 
alelnöke volt, ki beadványában a beköltözéstől kezdve 1876-ig 
ismerteti a város történetét, és oklevelek alapján igazolja a 
kincstár követelésének alaptalan voltát. A szamosújvári kö
zönség hangulatára nézve felette jellemző a beadvány követ
kező pár sora:

„És ha feltevésünk valósulna meg, ha a formákhoz kötött 
telekkönyvi hatóság a pert illetőleg - a kincstár kifejezése 
szerint ֊ a zálogjogot feljegyezné, előttünk csak egy út állana, 
ti. az országút, mely kivezet e hazából, vissza Ázsiába!”

Ebből a pár sorból is sejteni lehet, hogy minő életbevágó 
kérdés gyanánt lebegett a város felett a per kimenetele. A 
derék örmények már-már az Ázsiába való visszaköltözés előtt 
állottak, annyira életkérdés volt rájuk nézve a domíniumper.

1887-ben aztán egy bizottságot küldött a város Budapestre, 
hogy a hosszadalmas per sorsát valahogyan dűlőre vigyék. A 
bizottság tagjai: Placsintár Dávid polgármester, Simay Gergely 
képv. testületi tag, dr. Molnár Antal orsz. képviselő és Bokros 
Elek ügyvéd Gajzágó Salamonnal, Lukács Bélával, br. Bánffy 
Dezsővel napokon, heteken és hónapokon keresztül tanács
koztak, kérelmeztek, míg végre Tisza Kálmán miniszterelnök
kel megkötötték az egyezséget, melynek értelmében a kincstár 
a perlekedéstől eláll, a város viszont nem követeli a 100 000 
forint zálogösszeget, hanem még ráfizet 200 000 jóféle magyar 
forintot, s akkor az uradalom minden tartozékaival egyetem
ben tulajdona marad.

Röviden ez volt a domíniumper története, mely sok áldozatba, 
de még sokkal több izgalomba került, s végre is megmentette a 
város közönségét előreláthatatlan bonyodalmaktól.

A szenzációs ügy epilógusa Szamoséjvárt, a városi közgyűlési 
teremben játszódott le, s főképpen ezért is kellett a domíni
umper történetét röviden elmondani.
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Placsintár Dávid polgármester bejelentette a közgyűlésnek 
az állammal létrehozott egyezséget, mit a tagok nagy éljenzés
sel és lelkesedéssel fogadtak.

- Hála Istennek, csak hogy vége van - ez volt az általános 
meggyőződés. Következett most a részletek tárgyalása, többek 
között a Bokros Eleknek járó ügyvédi tiszteletdíj megszavazása. 
Itt már nehezebben ment a dolog. Feláll egy ellenzéki kom- 
munitási tag, és kifogásolja a tiszteletdíj megszavazását:

- Miért tart a város tiszti ügyészt, ha nem veszi hasznát, mi
kor szüksége van?

- Úgy van, miért tart? - kérdezgették többen.
A nagy többség azonban furcsának találta, hogy mikor egy 

évtizedes per befejezéséről van szó, melynek érdekében leg
utóbb is kétszázezer forintot fizetett a város, előálljon két-há- 
rom ember és akadékoskodjék potom összegeknek a kiutalá
sánál. Nem is telt bele egy perc, hogy feláll egy öreg virilista és 
megszólal:

- Ha nem irted a dulgat, hát minek beszílsz. Ügyi, ha fáj a 
fagad, hát ju a miénk daktar is, de mihelyt a nyavalya tűri a 
gyamradat, hát niked is mindjárt Parjesz kell. Na, hát azír kel
lett nekünk is a Bakras, ha tudni akartad.

Most már megértette a dolgot az ellenzék is, s szó nélkül 
megszavazták az ügyvédi tiszteletdíjat.

A MÉLTÓSÁOOS ÚR
Lukácsi Kristóf

A beköltözött örménységnek két és egynegyed századon 
keresztül, a városalapító Verzár Oxendius püspök után Lukácsi 
Kristóf szamosújvári plébános volt a legkiválóbb alakja. Ilyen
nek ismerték őt a magyar tudományos élet azon előkelőségei
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is, kikkel a magyarok őstörténetére vonatkozó munkájának 
megírása alkalmából összeköttetésben állott.

Fényes karakter, nagy ész és páratlan szívjóság jellemzik 
egyéniségét. Lelki és fizikai kiválóságánál fogva annyira kinőtt 
hivatása keretéből, hogy a nép meg sem tudta érteni, csak 
meghódolt előtte, mint akit ez a hódolat természetszerűleg 
megilletett.

Más viszonyok között a legelső diplomaták, tudósok, egyházi 
férfiak sorába küzdötte volna fel magát, de a kisvárosi viszo
nyok, hova a hivatásérzeten kívül magosabb érdekek is kötöt
ték, nem voltak képesek talentumának megfelelő érvényesülést 
biztosítani.

Amíg Szamusújvárt élt, az ő személyében látta megtestesítve 
az örménység a faj összes kiválóságait, s ezért nevezte el megkü
lönböztetett hódolata jeléül méltóságos úrnak, mely cím év
tizedeken keresztül, mint fogalom, az ő nevével volt összeforrva.

A Bach-korszakban kecsegtették az örményeket a püspökség 
visszaállításával, ha ennek fejében hajlandók volnának 
bizonyos ellenszolgálmányokra. A püspök személyére nézve is 
megtörtént a hallgatag megállapodás Lukácsi plébánost illető
leg, csakhogy az egész terv fiaskóval végződött.

Az örmény püspökség visszaállítását, mely ma is a legjogo
sabb kívánsága az erdélyi és magyarországi örménységnek, 
Lukácsi Kristófnál senki sem viselte inkább szívén, hisz még a 
pápánál is járt ez ügyben, de mikor a magyar nemzet elnyomói 
részéről történt a biztatás, minden lépést beszüntetett.

- Nem volna szép ֊ úgymond - szívességet elfogadnunk egy 
olyan kormány részéről, mely ellensége és elnyomója annak a 
nemzetnek, mely apáinkat vendégszeretőleg befogadta.
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A MIJÉNK VÁROS

Erdélyi ember nagyon jól tudja, hogy mikor valahol „mijénk 
várost” emlegetnek, az csak Szamosújvárra vonatkozhatik, 
melynek lakói nem is oly régen még a tulajdonjognak ezzel az 
erős hangsúlyozásával szólották az ő városukról. Minden egyes 
örmény ember tudta, hogy ahhoz a területhez, melyen a mai 
Szamosújvár épült, vétel útján jutottak a régi örmények, kik a 
beköltözés idejében, 1672-ben egy darabig szétszóródva éltek, 
1700-ban pedig megvették I. Lipót királytól 12 000 forint 
összegen a város mai területét, és a vételárat Mária Terézia 
alatt ki is fizették.

Később többféle kiváltságot nyert a város, s 1838-ig Arme- 
nopolis, Armenorum metropolis, Gherla, Örmény Kompánia, 
Örményváros név alatt szerepel és így emlegetik az oklevelek, 
írott nyomát 1751-ben, Placsintár Dávid főbíró székfoglalójá
ban találjuk a mai kifejezésmódnak, mellyel szemben az egyko
ri örmény irat ezt mondja: a város édes mindnyájunké. Ezután 
Gábrus Zachar Gádáreál című munkájában jön elő szintén 
örményül ez a kifejezés, ebben az alakban: a város földje mind
nyájunké. A magyarosodás kezdődő stádiumaiban az örmény 
kifejezés átment a magyarba is, s mint hagyományos mondást 
egyik generáció átadta a másiknak.

A „mijénk város" kifejezés ma is használatban van, de leg
inkább az idegenek alkalmazzák Szamosújvárra, gúnyolódó 
célzattal.
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AZ ÖRMÉNY

Ha a színházak csak kultúrintézetek volnának, és nem üzleti 
vállalatok, akkor a bennük végbemenő munka eredményéről 
is kulturális formában kellene elmélkedni. Operettszínházban 
az operettet, boltozatiban a bohózatot kellene vizsgálnia a kri
tikusnak, hogy miként függ össze bizonyos művelődési igé
nyekkel, s ez a magas nívó hogyan szabja meg a termelt munka 
értékét. Ámde mivelhogy a színház nagyrészben üzleti vállal
kozás nálunk, termékei is ennélfogva azzal a kereslettel függe
nek össze, mely irányukban megnyilvánul. Az operett, bohó
zat, énekes darab, életkép ilyenformán első osztályú éttermi 
cikk, mert a közgyomrot egyik sem terheli meg túlságosan, s 
mégis nyújtanak hódító anyagot az összes érzékeknek. Ahol az 
ilyen termék legkelendőbb, ott nincs helye egyéb kifogásnak, 
mert az üzemrendező is azt adja, amit a kereslet legjobban haj
szol. A keresők viszont azt a kínálatot találják meg, mely az ő 
igényeiknek és vágyaiknak egyenesen elébefut. Fontoskodás és 
rosszhiszemű nagyképűsködés vádját idézi tehát magára az 
ember, ha földszintre kívánkozó jelenségeket másod- vagy har- 
mademeleti szempontok alapján bírál. Mentség legyen ez a 
hosszú bevezetés ezúttal egy olyan felszólalásért, melynek eset
leg kritika látszata lehetne, holott csak közbeszólás egy színpa
di furcsaság kiigazításáért.

A Király-színházban Tüskerózsa címmel egy darabot adnak, 
melynek egyik alakjáért, a Törös Tivadar újságíró által csinált 
és a színdarabba átvett Afganisztán Vártánért Erdélyből szá
mosán a fővárosba rándultak. Törös Tivadar ugyanis nagy csú
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folódó volt, aki a kimondhatatlanul csúfondáros és emellett 
kimondhatatlanul érzékeny örményeket egy évtizeden át a 
saját zsargonjukon, saját vicceikkel és gyengeségeikkel szurkáh 
ta. Atyjafiai ezért őt kiátkozták, csúfolódó könyveit tűzre 
vetették, Afganisztán Vártánját pedig még színdarab voltában 
is nehéz átkokkal sújtották. Ez az Afganisztán Vártán feltá
madt most a Tüskerózsában olyan betétalak gyanánt, melynek 
semmi köze sincs a Jókai-féle elbeszéléshez. Ezúttal harmadszor 
támad fel, mert a Törös Örmény című darabjának hőse szintén 
Afganisztán Vártán, s szintén zsargonban beszéli át a darabot. 
Ez az alak tehát készen volt viccestül, maszkostul, ruhástul 
együtt, összes felszerelésével, a Tüskerózsában ennek ellenére 
az applikált és különböző helyekre beszúrt vártániádákon kívül 
nincs semmi, ami az embert arra emlékeztetné, hogy aki a szín
padon egy soha nem létezett népviseletben és sehol nem 
beszélt zsargonban örményeskedik, voltaképpen a színlapon 
megjelölt örmény, s ebben a mivoltában egy kölcsönkért sze
mély a Törös „örmény-magyar” kalendáriumából. Nem beszé
lünk mi irodalmi nívóról, esztétikusságról s egyéb szempon
tokról, mert nincs is jogunk hozzá, de ahhoz már jogunk van, 
hogy keressük az örményt, amely meg van nevezve, de még- 
sincs sehol. Az a figura, amit Sziklay valami igen furcsa, pen- 
delyszerű öltözetben, bocskoros viseletben és egy megállapít
hatatlan beszédzsargonban színpadra hoz, megnevezhetetlen 
valami, de nem örmény, nem zsidó, nem cigány, nem tót és 
nem székely, pedig a magyar operett és népszínmű humortárá
nak ezen az öt népies típuson kívül más ilyen célra beállítható 
alakja nincsen. A darabnak ez az alakja olyan karikatúra, 
melyet nem lehet vonatkozásba hozni semmivel, mert semmi
hez sem hasonlít. Pedig hát örménynek kellene lennie, mert a 
színlap is így hirdeti. S végtére, ha nem is a legmagasabb 
igényő az a műfaj, melyben ez az alak színre kerül, s ha nem is
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követel a publikus magas iskola szerint való színjátszást, de 
azért mégis talán határt lehet szabni a különösködő dom
borításoknak olyan színházban, mely tiltakozik az orfeum jelző 
ellen azért, hogy bizonyos előkelőség! fokozatára rámutasson. 
Kritizálás és fontoskodás gyanúja nélkül meg lehet tehát kér
dezni, hogy miféle furcsaság az az alak, mely Sziklay szemé
lyében drótostóthoz, olykor cigányhoz, helyenként zsidóhoz 
hasonló zsargonban megszólal, ide-oda ugrál, földre veti ma
gát, az oláh zsukátázás módjára táncba kezd, s közben végighúz 
egy, nyilván a művészi hatás okáért felvett, tábornoki alhangot 
olyan módon, hogy medvebocsszerű morgásnak is beváljék. 
Hiszen a szövegírónak ott állott keze ügyében készen az alak, 
megvolt az alak stilizált rajza, aztán az afganisztáni kalendári
um és örmény humorról szóló folklorisztikus gyűjtemények. A 
színész számára is adva voltak ugyanezek az adatok, hogyan 
lehet mégis az, hogy komoly színházban alakítás címén olyan 
képtelen figurát hurcoljanak színpadra, mely még karikatúrá
nak is hazug. Ezt az alakot, ahogy játsszák, valamelyik orfeum
ban vagy éjjeli mulatóhelyen elő lehet adni, de nem olyan 
színházban, melynek előadásairól a sajtó rendszeresen referál. 
A mulattatás módjában is van előkelőség! fokozat, és éppen ez 
a fokozat szokta a különbségeket megjelölni művész, színész, 
artista, bohóc vagy színház, kabaré, orfeum és éjjeli mulató 
között. Ha már kisajátították a Törös Afganisztán Vártánját, a 
körülötte járó vicceket és szójátékokat, legalább azt is megte
hetné még a színház, hogy ugyanezt az alakot játszassa, ha 
egyébre nem képes, és nem holmi sehol nem létező képtelen 
maskarát. Megteheti ezt azért is, mert Törös már évekkel előbb 
meghalt s tantiéme-et sem követel ezért a Király Színháztól.
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KISS ERNŐ

A szabadságharcban kivégzett katonákkal szemben a mi his՛ 
tóriaírásunk igen sajátságos szempontokat követ. Mintha nem 
volna a számunkra elég dicsőség az, hogy ártatlanul főbelőtték, 
lefejezték, felakasztották őket - tetézni kívánják a dicsőséget 
azzal is, hogy olyan érdemeik miatt magasztalják, amiket leg
többször el sem követtek, és olyan jelzőkkel túlozzák kiváló
ságukat, amik sok esetben nem illetik őket. Kiss Ernő tábornok 
֊ kinek holnap leplezik le szobrát Nagy becskereken - is ezek 
közé tartozik. Kiváló katonának, jeles hadvezérnek van kihir
detve, holott az igazság az, hogy nagyon gyönge katona volt, 
hadvezérnek majdnem hasznavehetetlen. Kolowrat altábor
nagy, Kiss Ernőnek az osztrák hadseregben egykori tiszttársa 
emlékirataiban körülbelül az igazságot mondja, amikor igen 
hiú, hízelgést nem kedvelő embernek rajzolja, kinek katonai 
tudománya minimálisan csekély volt, de óriási vagyona min
den fogyatkozását pótolta. Veleszületett különösebb tehetség 
nélkül, hozzá még az osztrák hadseregben s hozzá még harminc 
évig egyfolytában tartó szolgálatban; bizony, tetőtől talpig osz
trák katonává vált Kiss Ernő ebben a környezetben. Békés vi
szonyok között az ilyen katona előkelősködő allűrjeivel - nem 
felejtendő el, hogy örmény volt -, magába rozsdásodott katonai 
modorosságával inkább komikus, mint követendő példakép.

Kiválósága azért mindeme tulajdonságai ellenére kétségen 
felül áll, a szobrot is jogosan kapja, mert a nemzet háláját éppen- 
úgy kiérdemelte, mint bármelyik kiválósága a magyarságnak. Az 
ő személyi kiválósága nem volt azonban valami olyan földön
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túli, melynek megnyilvánulására mértéken felül való, képzele
tünket meghaladó egyéniség kellett volna. Gyarlóságai lánco
latában, emberi tökéletlenségének folytonossága között lobbant 
fel a Kiss Ernő lényének jobbik eleme, de ezzel a jobbik tulaj
donságával a nemzeti ügynek akkora hasznot hozott, melyet 
még életében sem tudtak neki eléggé meghálálni. Mert neki 
éppenúgy nem kellett volna honvédnak lennie, mint ama nagy
számú arisztokratáknak és vérbeli magyaroknak, kik a szabad
ságharcot azzal vették tudomásul, hogy az osztrák seregben har
coltak a magyarok ellen. Titkos megbízók is jártak nála, hogy a 
magyaroktól való elpártolásra bírják, előléptetések voltak ki
látásba helyezve számára, gyarapíthatta volna vagyonát újabb 
szerzeményekkel, s a kivégeztetés borzalmaitól sem kellett volna 
tartania, ha - renegátnak áll. Kiss Ernő azonban visszautasította 
az ajánlatokat, s ezzel a honvédség szervezésére rendkívüli befo
lyással volt, mert Kossuth maga is elismerte, hogy az ő meg
nyerése a honvédség szervezésének nemcsak fordulatot adott, 
hanem lendületet is. Az alakulás alatt álló magyar hadseregnek 
ilyen katonákra volt akkor legnagyobb szüksége, kik előnyös 
anyagi helyzetük kiváltságosságát cselekvőleg és szenvedőleg is a 
honvédelem erősítésére tudták fordítani. Kiss Ernő tehát azzal 
kezdte, hogy saját költségén felállított egy huszárezredet váloga
tott legénységgel és tisztikarral, s amellett, hogy ezredét mindvé
gig maga élelmezte, odaajándékozta a honvédelmi kormánynak.

Ez a cselekedete gavallér modorának olyan tulajdonságát rep
rezentálta, melyet rajta kívül nem sokan tettek meg. Harcokban 
már nem volt akkora szerencséje, mint a vagyonában, de azért 
nem kerülte el azokat, s ahová vezényelték, mindenütt pontosan 
megjelent, hogy feladatait végrehajtsa. Csatákat nyert is, vesz
tett is, a nagy taktikus és a nagy stratéga távol volt tőle, és mégis 
hasznosabb vezére volt a hadjáratnak, mint Görgei, mert ha 
szenzációs sikereket nem aratott is, de az ügynek károkat egyál-
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tálában nem okozott. Pedig rendetlenkedhetett volna, paktáb 
hatott volna, és a terrorizmusnak mindama fajtáját kipróbálhat
ta volna, miket Görgei kipróbált, mert hatalmas úr volt, kinek 
osztrák részre való átpártolását bármikor szerencsének tartották 
volna. Ez az egyik tulajdonsága, ami szimpatikussá teszi őt, de 
szimpatikussá teszi még inkább a szabadságharc utolsó napjaiban 
való magatartása. A fegyverletétel idején módjában lett volna 
menekülnie, életét is megmenthette volna, de nem tette, mert 
bízott abban, hogy igazságos törvényszék kezébe fog kerülni, hol 
igazságosan fognak vele is, társaival is elbánni. Reményében csa
lódnia kellett, mert Görgein kívül egyetlen tábornok sem kapott 
kegyelmet, holott, ha személyes ismerősét és régi barátját, 
Haynaut kissé megkömyékezi, kétségtelennek látszott, hogy szá
mára tudnának ürügyeket. A társaihoz való erkölcsi szolidaritás 
megszakításával megkaphatta volna maga számára a kegyelmet, 
de jelleme nem engedte, hogy életét ilyen áron, a cserbenhagyás 
bűnével mentse meg, s nem is kért egyéb kegyelmet, mint hogy a 
főbelövetésére rendelt katonák tüzét ő vezényelhesse, és a szoká
sos szemkendő alkalmazása nélkül nézhessen szemébe a halálnak. 
Ezt a kegyelmet megkapta kivételesen, de úgy is élt vele, hogy be
csületet szerzett vele a honvédség katonai virtusának. Magyarnak 
maradt halála pillanatáig, ami akkoriban azt jelentette, hogy képes 
volt az eszmét férfias becsülettel szolgálni, sőt meg is halni érte, ha 
kell. Pedig ő osztrák hagyományok között, osztrák szellemben 
nevelkedett, és léha szórakozásokban folyt le élete. Ámde az ő 
életében is példásodik az az igazság, hogy a tehetségbeli kiválóság 
mellett van egy másik kiválóság is, az erkölcsi, mely éppenúgy 
kvalifikál a kiválóságra, mint amaz. Ez az erkölcsi kiválóság élt Kiss 
Ernőben a negyvennyolcadiki mozgalmak alatt, ez vezette őt a füg
getlenségi harc lobogója alá, az aradi Golgotára, de ugyanez szerez
te meg emlékének azt a tisztességet, hogy most szoboremlékkel 
rója le iránta való háláját a nemzet kegyelete.
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EGY VITÉZ SZABADSÁGHARCOS

A császári és királyi 10. számú huszárezrednek volt őrmestere 
1848-ban Herman János későbbi nyugalmazott huszárkapitány, 
kiről Eötvös Károly Százhetvenöt huszár című nagyobb ter
jedelmű regényes elbeszélésben immár másodízben emlékezik 
meg. A negyvennyolcadiki mozgalmak kezdetén Zbarazban 
állomásozó századát hazaszöktette, s ezzel a vakmerő tényével 
egyszerű őrmester létére a szabadságharc legkiválóbb hősei sorá
ba emelkedett. Közel négy hétig tartott a szökevény század ka
landos utazása, s időközben felszaporodott egy másik fél század
dal még, mely a hihetetlen kalandokkal és veszélyekkel járó 
utat szintén a Herman János vezetése alatt tette meg. Regényes 
elbeszélése folyamán Eötvös Károly több ízben megemlékezik 
vitéz őrmestere későbbi élete körülményeiről, és miután a múlt 
század hetvenes éveiben végképp eltűnt szemei elől, hozzátar
tozóit hívja fel a szabadságharc eme kiváló katonája életére 
vonatkozó adatok publikálására. E biztatás hatása alatt még a 
múlt évben egy cikket tettem közzé, hol a Herman János életé
nek ama epizódjait ismertetem, melyek Eötvös Károlyt leg
inkább látszottak érdekelni.

Egy derék, kötelességtudó és nemes életű emberről lévén szó, 
a Herman János sorsa azután is érdekelt, s még inkább iparkod
tam élete egyes viselt dolgainak felderítésére. Ha olyan kiváló 
ember volt, hogy Eötvös Károly és Jókai nem restelltek róla 
regényeket írni, az esetben az életére vonatkozó felderítő 
munka nemcsak jogosult, hanem szükséges. Ez a szükség főként 
abból a szempontból jelentkezik, hogy Herman János mint

71



magyar író is el van könyvelve abban az életrajzgyűj reményben, 
melyet id. Szinyei József Magyar írók élete és munkái címmel az 
akadémia megbízásából szerkeszt, életrajza azonban nem volt 
összeállítható ismeretlen életkörülményei folytán. S hogy ez így 
történt, annak okozója elsősorban Herman volt, aki nem 
szerette katonai bravúrjait kamatoztatni - másodsorban a vi
szonyok, melyek őt közel huszonöt éven át kisszerű szituációk 
közé állították, úgyhogy most harminc-negyvensoros életrajzá
nak egybeállítása majdnem azzal a nehézséggel jár, mintha 
legalábbis száz év előtt halt volna el. Amiket Eötvös Károly róla 
elbeszél, a valóság és a fantázia keveréke, s ehhez Eötvösnek joga 
van. Az ő művének nem az a kritériuma, hogy a dátumok, ada
tok és az életrajz egyéb külsőségei minő hitelességgel és soka
sággal vannak benne összehordva, hanem, hogy van-e hatása el
beszélésének, s tudott-e a Herman vitézi tetteiből érdekes, meg
ragadó és lelkesítő mesét alkotni. Ennélfogva még az sem jöhet 
számításba, hogy Eötvös a Herman élete végét és halálozását 
olyan elementumokkal akarja stílszerűbbé tenni, minők legfel
jebb a Zrínyi Miklós idejében divatozhattak, a Herman életében 
azonban nem voltak, s nem is szerepeltek. Ami nincs meg az 
Eötvös és a Jókai regényeiben Herman életéről, vagyis a közön
séges adatok, azokat itt adjuk elő a maguk száraz rendjében.

Herman János Dunántúl, 1822-ben, állítólag Székesfehérvá
rott született. Német származása dacára erős hazafias érzések él
tek lelkében, s ezek az érzések alakították a német szabólegényt 
vakmerő, dühös magyar emberré. Ifjan besorozták katonának, és 
mindjárt a cs. és kir. 15. számú, Vilmos nevét viselő huszárezred
hez osztották be, melynek Zbarazban állomásozó századánál 
1848-ban Herman már mint őrmester szolgált. A negyven- 
nyolcas mozgalmak idején az ezrednek éppen Magyarországba 
kellett visszatérnie, várták is a huszárok mindennap a parancsot, 
de minél inkább erősödtek itthon a szabadságmozgalmak, annál
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inkább késleltették az ezred útbaindítását. Végre már úgy volt, 
hogy haza sem jönnek. A Galíciában állomásozó magyar lovas
ezredekhez nagy titokban megjött ekkor az otthoni események 
híre, egyben a hívó szózat: a haza veszélyben van, siessen min
denki a haza védelmére.

Herman titokban összegyűjtötte ekkor a század altisztjeit, és 
közölte velük a magyarországi híreket. Azt is tudtukra adta, 
hogy az ezredet ilyen körülmények között egyhamar aligha fog
ják útnak indítani, azért akinek kedve és bátorsága van hozzá, 
tudassa vele, mert ő elhatározta, hogy a Zbarazban állomásozó 
századot hazaszökteti. Az altisztek bíztak az őrmester eszében és 
ügyességében, s egyenként ráálltak a kalandos tervre. Herman 
megeskette őket, s azután kötelességükké tette, hogy emberei
ket iparkodjanak a hazamenetelre rávenni. Nem került sok 
munkába az altisztek feladata, a huszárok alig hogy megtudták, 
miről van szó, nyomban követelték, hogy az őrmester minél 
előbb indítsa meg a századot. Ok is esküt tettek, s másnap a 
század már útban volt Magyarország felé. A fáradalmakat, az 
óriási nélkülözéseket, Herman őrmester fortélyait, huszáros 
tempóit hasábokon keresztül ismerteti Eötvös Károly, addig a 
pontig, míg a vakmerő legények a magyar határt átlépték. 
Húsz-huszonöt napig tartott az Odüsszeának beillő kalandos 
utazás, de Herman őrmester a századot, pár legény híján, kiket 
a hosszú út letört, épségben vezette be Máramarosszigetre. 
Állítólag haditörvényszék elé állították, s neki is, századának is 
az lett volna büntetése, hogy a hadjárat legnehezebb felada
taiban alkalmazták. Előbb azonban Máramarosszigeten vissza
tartották nemzetőri lovascsapatok kiképzésére, s csak azután 
osztották be a hadsereghez, hol hadnagyi rangot nyert, s ebben 
a rangban vett részt huszonegy hadjáratban. Kinevezési okmá
nyai, dekrétumai elkallódtak, mert Szamosújvárott, ahol 
Herman utolsó éveit töltötte és elhunyt, máig sem lehetett
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ezen írásokra rátalálni. A negyvennyolcas idők hivatalos lapjá
ban, a Közlönyben nem lesz azonban nehéz dolog ezekre az ada
tokra rátalálni, ha való - amiben egyébként semmi rendkívü
liség nem volna -, hogy a zbarazi század hazaszöktetésért had
nagyi, esetleg főhadnagyi rendfokozattal lett elismerésképpen 
kitüntetve.

Máramarosszigeti tartózkodása alatt ismerkedett meg Korbuly 
Karácson örmény kereskedő és neje, Kepri Rozália Róza nevű 
leányával, kit nemsokára eljegyzett, és aki hűségesen követte őt 
a hadjáratba. A világosi kapituláció után lefokozták, és saját 
ezredébe, ugyanama századhoz és szakaszhoz, hol azelőtt mint 
őrmester szolgált, közlegény! sorba helyezték. 1851-ben került 
vissza a katonaságtól, és ekkor nejével Veszprémben letelepedett 
és lisztesboltot nyitott. Később gabonával is kereskedett s kisebb 
vállalatokba fogott, hogy családját fenntarthassa. Ebbe az időbe 
esik Eötvös Károllyal való ismeretsége, kit vitézi tettei annyira 
fellelkesítettek, hogy egyenesen Jókaihoz fordult azzal a kéréssel, 
hogy iparkodjék Hermant rávenni hadi éleményei leírására. 
Jókaival közölt is Herman egyet s mást a zbarazi század szöké
séről, és ezeket az adatokat használta fel Jókai később A kőszívű 
emberfiái című regényében, Baradlay Richárd személyéhez fűzve 
a Herman hősies haditényeit. Hogy hol lappang ez az irat, hogy 
jelent meg, ez ideig nem tudjuk, másik kettőről azonban már 
van tudomásunk, melyek egyező tartalommal az Igazmondó 
1867. és a Honvédvilág 1868. évfolyamában jelentek meg. Ezen 
elbeszélések és a Herman előadásai nyomán írta meg aztán 
Eötvös a maga legújabb regényes elbeszélését Százhetvenöt huszár 
címmel, melynek utolsó függeléke gyanánt jelent meg a napok
ban Hogy hal meg a VilmoS'huszár című közleménye. A honvéd
ség szervezése idején, 1870-ben Ghyczy ezredestől Herman fel
hívást kapott, hogy lépjen be hadnagyi ranggal a honvéd
gyalogsághoz. Belépése után a lovassághoz helyezték át, hol
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rövid idő alatt főhadnagyi és századosi rangot nyert. Egyik had
gyakorlaton egy szilaj lovasattak alkalmával lova felbukott, s 
Herman az esés folytán oly súlyos bordatörést szenvedett, hogy 
szolgálatot többé nem volt képes teljesíteni. Ekkor húzódott 
Erdélybe, Szamosújvárra nejével, s folytonos betegeskedés 
között töltötte napjait 1879-ig. Halálát Eötvös Károly úgy adja 
elő, hogy Herman a sok szenvedéstől gyötörve öngyilkosságra 
határozta el magát. Előbb azonban magára öltötte díszruháját, 
mentéjét, csákóját, lovát parádésan felszerszámozta, hátára ült, 
és pisztolyát szívének irányította. Mikor az istállót betörték, úgy 
találták Hermant mereven a ló hátán, kivont karddal, mintha 
még egyszer csatába indulna. Bizonyos, hogy ez a befejezés na
gyon hatásos, színpadi elementumokban sem szűkölködik, s 
szemnek-szívnek egyaránt tetszetős. De nem így történt. S ezt a 
korrekciót csupán azért tesszük, hogy az Eötvös és Jókai regénye 
mellett, minden regényes epizódot nélkülöző olyan közlést pub
likáljunk, mely semmi egyebet nem tartalmaz, csak száraz 
tényeket. Elég érdekesen beszélik el ezek is, hogy miként válik 
egy egyszerű katonaemberből az ő hazafias szíve révén regényeket 
inspiráló hős, majd lisztet áruló boltos az életküzdelemben, s 
végül a szenvedések folytán megtört, kétségbeesett ember. 1879 
tavaszán azon ürügy alatt, hogy operáltatás végett Bécsbe megy, 
nejét ma is még élő testvéreihez, Hollósy Terézia és Hollósy 
Mária szamosúj vári matrónákhoz kísérte Herman, s azután 
lakására ment, hogy öngyilkosságát végrehajtsa. Az udvaron levő 
fáskamrába vonult, s ott lőtte agyon magát 1879. május 20-án. 
Temetése óriási részvéttel ment végbe, maga József főherceg 
küldött özvegyének részvétiratot a kiváló katona halála alkal
mából, aki ugyanazt a bravúrt, amit Lenkey századával 1848-ban 
végrehajtott, tízszeres nehézségek között, üldözések, bekerítések, 
folytonos élet-halál veszedelmek közepette bátran és a legna
gyobb sikerrel egyszerű őrmester létére végigcsinálta.
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CZETZ KRISZTINA

Szabadságharcunk egyik jelentős hadvezérének családja 
szemünk láttára és évről évre pusztul a számkivetésben. Egy hét 
híján két hónapja, hogy Buenos Airesben meghalt Czetz tábor
nok fia, Czetz Leó dr. is. Kétévi súlyos szenvedés után, s miután 
ezt a bennünket is érdeklő gyászt véletlenül megtudtuk, ugyan
ilyen véletlenség révén értesülünk arról, hogy nővére, az utolsó 
magyar asszony Dél-Amerikából most egyik kolozsvári ismerő
sének levelet írt, melyben amiatt kesereg, hogy nincs miből 
megélnie. Jövel hát, nemzeti hála, sok nagy J-vel, ha ugyan 
jössz, s enyhítsd meg ennek a szerencsétlen aszszonynak hátra
lévő pár esztendejét valami részvéttel, mely ne legyen sem 
sértő, sem megalázó rá nézve.

A múltban meddő lett volna minden kiáltozás, mert ott 
voltak a hatvanhetes, a dualisztikus és hármasszövetségi tekin
tetek. Ezek miatt nem lehetett még csak beszélni sem róla, 
hogy magyar állampolgárok, kik jóhiszeműen fegyvert fogtak a 
nemzeti szabadságért, honossági jogukban megmaradhassanak, 
és igényt formáljanak némi segélyre olyan korban, mikor a test 
gyengesége végképp letörte minden erejüket.

Vagy a Hármas Szövetségbe, vagy a Balkán-kérdésbe, vagy 
az összbirodalmi egyensúlyba, de valami ilyesféle kuriózumba 
okvetlenül beleütközött volna ilyen óhajtásuk, ennél fogva az 
unokák megcsinálták azt, hogy leköpdösték azokat a kezeket, 
melyeket ezreknek szimbolikus csókja ért, mikor fegyvert kel
lett fognia minden becsületes férfinak. Czetz Krisztina alkal
masint legjobb időben intézi tehát kérelmét honfitársaihoz,
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mikor így ír: „Minthogy beteges és elhagyatott vagyok, hogyha 
a magyaroknak van szívük s megemlékeznek, amint méltányos 
is, azon áldozatkészségről, melyet atyám tanúsított irántuk, ta
lán teám is fognak gondolni.”

Mi mindenesetre megemlékezünk, s közvetítjük ezt a mész՛ 
sziről jövő sirámot, remélve, hogy nincsenek többé az ilyen 
zokogások figyelembe vételére akadályok. Annak a valóságo
san elhagyatott asszonynak joga van kérnie, mert őt apjának 
fanatizmusa juttatta mostani nyomorába. Más körülmények 
között talán szokatlan volna e segélykérés, mert mi már abban 
a tapasztalásban nőttünk fel, hogy a pénz megszerzése minden
nél elsőbbrendű egyéni kötelesség, s annak nemléte semmivel 
sem igazolható. De ez csak mireánk szól, kik a mának vagyunk 
gyermekei, s látjuk, hogy minden akörül forog: kinek mekkora 
zsákmánya van a reális javakból.

Volt azonban idő, mikor a közfelfogás az emberi nagyság és 
kiválóság mértékét nem így szabta meg. Ebben az időben éltek 
a mai koldusbotra jutott Táncsicsnék, Garaynék és Czetz 
Krisztinák apái, férjei és testvérei, akik elvégezték kötelessé
güket a nemzet iránt, de nem gondoskodtak a maguk és hátra- 
maradottaik sorsáról, csak vakmerő daccal belevágtak a hon
talanságba. Ilyen embereknek kilencvenéves korukban és 
ilyen emberek özvegyeinek, gyámoltalan utódainak megrok
kant állapotukban igenis van joguk reá, hogy hivatkozzanak a 
magyar szívre, melyről legendákat hallottak. Nyíljon meg 
tehát ez a magyar szív Czetz Krisztinának is, aki eltemetett már 
minden élőt maga körül, s nem kíván egyebet, mint hogy 
anyagi gondok nélkül várhassa be azt az órát, mikor messze tő
lünk neki is meg kell térnie száműzöttjeihez, akik érdemessé 
tették magukat a magyarság hálájára és kegyeletére. 77
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TRIKALISZ EUTHYM
vagy a szamosújvári Ali csorbadzsi

Ahogy a gyönyörű történetben írva van: Ali csorbadzsi alias 
Trikalisz Euthym magához hívatta a nemes Tímár Mihályt, s 
elmondván neki, hogy mit, hogyan és hol rejtegetnek gyapjú
val töltött zsákjai, végre, élete végén, mikor lelke már elröp
penni készült hüvelyéből, saját kilétének a titkát is felfedte. 
Remegő izgalommal merült el gyermeki lelkünk ennek a keleti 
fantáziának kieszelt és képtelennek látszó vadromantikájú 
történetnek olvasásával, mikor réges-régen Az aranyemberben 
a Brazovics-ház kalandos eseményein izgultunk. De jön a 
nagyobb szuverén, az abszolút, aki tíz ponttal mindig rádupláz 
a legképtelenebb esetekre is - az élet -, és új kiadásban elkül
di a távíródrót fonalain Ali csorbadzsi-Trikalisz Euthym 
történetének modern kiadását. És ez is mintha csak a regény 
lapjairól lenne lemásolva. Vasárnap reggel egyik erdélyi 
eldugott városkában, Szamosújvárt egy kemény, erőslelkű 
emberhez méltó egyszerű, méz-máz nélküli lakásban megeleve
nedett az Ali csorbadzsi regényes története. Ahogyan Tímár 
Mihály, a galamblelkű, becsületes magyar odahajolt a sok rét
ből összegyúrt csorbadsi fölé, úgy hajolt vasárnap reggel egy 
kopott katona ágya fölé az apahidai iskola tanítója, Orosz Endre 
is, hogy fülébe susogja öreg barátja a halál trombitájának fel- 
harsanása előtt az ő életének titkát. Felteszem, hogy minden 
századik vagy ezredik újságolvasó, kinek szemei előtt a nyomta
tott nevek elvonulnak, hallucinációszerű homályossággal 
legalább egyszer hallott valamit Omstein József őrnagyról. Vagy
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harminc év óta ez az öreg katona végtelenül becsületes és ön
zetlen munkása volt a magyar kultúrának.

Nemcsak itthoni, külföldi lapokba is dolgozott, elég sokat is 
írt, azért képzelem, hogy minden ezredik vagy, nem bánom, két
ezredik ember agyában megmozdul valami afféle téveteg gyanú, 
hogy ezt a nevet valamikor mintha hallotta volna. Mert róla 
van szó, ő az új Ali csorbadzsi, bár soha semmiben nem hasonlí
tott élete utolsó momentumán kívül Jókai egzotikus alakjához. 
De, ahogyan befejezte életét, az nem egy rendes, szabályszerű 
polgári pályafutás lezárása volt. Halálos ágyán szükségét érezte 
annak, hogy hatvanhárom évig rejtegetett titkát leleplezze, s 
meggyónja egyetlen kitartó, igazi hívének; hogyan bujdokolt 
évtizedeken át saját maga elől, hogy a főbelövetést elkerülje. 
Hogyan vette fel a magyar szabadságharc után az Omstein ne
vet, holott eredetileg Poppenheim Simon volt, s miképpen val
lotta a haditörvényszék előtt magyar honosnak és budapesti szü
letésűnek magát, nehogy mint osztrák hadköteles alattvalót po
litikai szimpátiáiért kivégezzék.

A ratibori születésű és magyarrá emigrált öreg katonának ez az 
élete végén, halálos ágyán felcsattanó poén szerzi most meg a 
hírlapi nyilvánosságot. S mivel az életünk úgy van berendezve, 
hogy a legmellékesebb okokért kapjuk meg leggyakrabban a 
tömeg érdeklődését, két kézzel ragadom meg az alkalmat, hogy 
most, mikor már nincs életben, s amikor a reklám legtávolabbi 
szándékával sem illethetem, nem több mint három-négy szóval 
egyet-mást elmondok róla. Az emberek nagy tömege előtt Ali 
csorbadzsiak vagyunk úgyis mindannyian, ha életünk egy-egy 
momentuma kíváncsiságok kielégítésére alkalmasnak mutat
kozik. Omstein őrnagy is ezzel a végakkorddal megszerezte a 
nyilvánosság előtt való szereplés jogát, s mi más lehetne fonto
sabb előttem, mint hogy jelentsem róla most, nekrológja ke
retében, hogy ami nagyszerű, tisztességes, szép és fenséges vonás
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csak lehet emberben, az mind el volt raktározva benne. A pol
gári rend nem tud fejleszteni ilyen típusokat, mert a polgári 
világfelfogás többé-kevésbé mindnyájunkra rádiktálja a korrup
ciót. S aki nem engedi letöretni magát ezzel az etikával, azt fél
relökik, leszúrják vagy elnémítják: mindez tudva van. De olyan
kor, mikor a polgári etika kénytelen taktikából, mások ellen 
való védekezésből a piától állam jelszavait és elveit hangoztatni, 
előállhatunk azzal a felfedezéssel, hogy íme, itt is van előttetek 
egy kiváló ember, gyönyörködjetek benne. Mert ilyen volt, min
den érzelgősség és hisztériás hiúság nélkül Omstein József is. 
Tudományos működést ideálisabb önzetlenséggel és jóhiszemű
séggel s életet korrektebb és abszolútabb becsületességgel az 
övénél még elképzelni is nehéz volna. Az a típus, mely benne 
kiformálódott, úgy látszik, nálunk a katonai hivatásban tud leg
inkább kifejlődni. Azok között, akiket valaha és valamikor 
életemben ismertem, egyedül Görgey Artúr volt, aki ezt az 
Omstein által képviselt kultúrkatona- és nagytehetségű típust 
magasan túlszárnyalta. Bizonyos, hogy a tehetségeknek ama sok
féle skálája mellett, melyekkel a természet megajándékozta ked
venceit, egyike a ma még nem értékelt, de a magasrendűség je
gyében jelentkező tehetségnek az is, ahogyan egy-egy emberben 
a társadalom etikája reprezentálódik. A soha reklámért nem 
jelentkező, de fáradhatatlanul dolgozó s minden munkát jóhi
szeműen, megnyugvással és a felelősség legszigorúbb beszámítá
sával végző vidéki őrnagynak legjelentéktelenebb szakdolgoza
tát is ez tette termékeny és nevelő hatású munkává. Mindig 
benne volt minden sorában egy egyenes, lelkes és egy eszmében 
teljesen felolvadni tudó ember lelki fotográfiája. Ezért tisztelték 
jobban külföldön, mint itthon, s ezért kell nálunk még halála 
után is szenzációszerű alkalom kihasználásával ráerőszakolni a 
figyelmet ritka egyéniségére, mely méltóan hordozta magában az 
istenek legszebb adományát, a tökéletes emberi jellemet.
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A CÉGÉI GRÓFOK

A cégéi fejedelemség sem a telekkönyvekben, sem a közjog
ban nem ezen a néven van feljegyezve. De még a térképek sem 
beszélnek arról, hogy a cégéi fejedelemség valahol létezne. A 
fejedelemség ezeket a csekélységeket azonban nem nagyon bán
ja. A név változhatott akárhogyan, a lényeg azért megmaradt, s 
a cégéi uradalomban nyolcszáz év óta aligha volt egyetlen 
Wass-sarjadék is, aki ne érezte volna magát ad honores feje
delemnek, de olykor-olykor valóságosnak is. Az a néhány 
falucska s az a pár birtokocska, aztán a különállás a várme
gyében, hajdan az országgyűléseken és sok más egyéb bizalma
san támogatta a Szolnok-Doboka hegykatlanjaiban és a sok 
falu határán elnyúló cégéi tó birtokosainak önérzetét, hogy 
uralkodó embereknek higgyék magukat. Az egész Wass-család- 
ban talán csak egy férfi akadt, aki nem respektálta túlságosan 
ezt a méltóságot, ez a legfiatalabb Wass-ivadék, gróf Wass 
György, aki beállott a vármegyéhez beamtemak, és az erdélyi 
poétafejedelmek babérjaiért küzd. A többi bizony ott töltötte 
nagy megelégedéssel egész életét a cégéi kúriában, s a kastély 
közelében egy oszlop még ma is hirdeti a jus gladiinak azt az 
emlékét, mellyel az uradalom tulajdonosai egykor bírtak. A 
cégéi kastélyban lévő levéltár, melyben Deák Farkas, K. Papp 
Miklós, Thallóczy Lajos és mások búvárkodtak, a régi híresség 
dokumentumait őrzi a magyar középkor kezdetén is jóval túl, a 
családi kriptának egy ősi, lezárt része pedig, ahol sisakos, pán
célos fegyverzetben pihennek az erdélyi fejedelemség egykori 
vitézei, a régi idők valóságát konzerválta a halott ősök
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jelmezeiben. Telt mindenre és mindenféle fajtára a nemzetség 
tagjaiból, s Beszterce -Naszód, Szolnok՛Doboka és Kolozs vár
megyékben él a hagyománya máig annak a Wass grófnak is, 
aki két ízben érzékenyen megtréfálta a szamosújvári magisz
trátust.

Egyik birtokpörében ugyanis a szamosújvári örmény kom- 
munitás tagjai megígérték egyenként, hogy az ő javára fognak 
dönteni, a szavazásnál azonban mindenki ellene fordult. Erre a 
hajdani Wass gróf meghívta ebédre Cegébe az egész kommu- 
nitást. Várakoztatta aztán egészen estig őket, s mikor már dől
tek a jó örmények az éhségtől, akkor terítettek csak számukra. 
És hozták az inasok egymásután a legfinomabb ételeket, de 
hiábavaló volt minden appetitus, a finom ételeket mind össze- 
öntötték az asztalra állított nagy kandérba. Mikor aztán nem 
volt már sem leves, sem pecsenye, sem sütemény, sem bor, 
Wass gróf felállott az asztaltól és megköszönte a vendégséget, 
mondván:

- íme, egyenként a ti szavatok is ilyen nagyszerű volt, mint 
ezek az ételek, mikor megígértétek, hogy rám szavaztok, de 
mikor összesen szavaztatok, annyit ért az ígéretetek, mint ez a 
sok összehányt étel. Csak ezt akartam mondani.

Az örmények bepanaszolták aztán a gubemiumnál Wass 
grófot, hogy megsértette őket s ráadásul haruczoknak is ne
vezte. A gubernium megparancsolta persze Wassnak, hogy 
kövesse meg az örmény kommunitást, melyet Wass meg is tett 
ilyenformán:

- Nem tagadom, mondtam azt, harucz uraim, hogy haruczok 
vagytok. De ha én istentelen harucz, bolond harucz, ördögvi
gye harucz, uzsorás harucz, csaló harucz, fekete harucz szavakat 
mondtam volna, nemcsak azt, hogy harucz! harucz!, az már 
igazi sértés lett volna, mert a törvény szerint is, gyilkos harucz, 
bolond harucz, istentelen harucz...
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- Hagyj an már, élig vut! - kiáltották kétségbeesve a kom- 
munitás tagjai, és Wass gróf ezzel eleget tett annak a guberni- 
umi parancsnak, hogy kövesse meg az örmény kommunitást.

A Wass-család egyik legérdekesebb alakja volt az a gróf 
Wass Samu, aki a szabadságharcban mint Kossuth egyik bizal
mi embere harcolt. A forradalom végén Kossuth azzal a meg
bízással küldte Konstantinápolyba, hogy a török kormánynál 
eszközölje ki a magyar emigráns csapatok számára a letelepe
dést. Wass Samu álruhában, nehéz kalandok után, Románián 
keresztül eljutott szerencsésen Konstantinápolyba. A forrada
lom bukása után pár hónap múlva azonban Amerikába ván
dorolt és San Franciscóban telepedett le. Itt a spanyolok által 
elhagyott egyik területen aranybányát fedezett fel, s Molitor 
nevű társával megkezdte a bánya kiaknázását. Hatalmas va
gyont gyűjtött össze, s az egykorú magyar lapok azt írták róla, 
hogy San Franciscónak a negyedrésze az ő birtokában van, s 
külön aranypénzeket veretett, melyekből a Nemzeti Múzeum
ba is jutott néhány darab. Wass Samu gróf azonban úgy gon
dolkozott, hogy inkább lesz ő Cégében koronázatlan fejede
lem, mint San Francisóban aranybánya-tulajdonos, s mikor az 
1859-iki hadjárat előtt az emigránsok kegyelmet kaptak, a 
honvágy őt is hazahozta, s bevonult a cégéi kúriába. Hogy mi 
lett a San Francisco-i aranybányából és a többi csodákból, 
nem beszélt róla sohasem.
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legérdekesebb képviselője halt el vele. A magyar arisztokrá
ciában ilyen alakok már csak Erdélyben találhatók, s ez a meg
emlékezés azért aktuális, hogy a halála alkalmából rámutasson 
ennek a különleges típusnak az érdekességére. Az orosz regé
nyekben vannak leírva olyan alakok, aminő például Wass Jenő 
volt, Erdély egyes pontjain kívül sehol az országban ez a típus 
másutt nem ismeretes. Wass Jenő a falusi grófnak volt ugyanis 
a megtestesülése. Daliás termetű, ritka szép férfi volt, aki 
feltűnt olykor-olykor a dési megyeházán, néha Kolozsvárt, 
nagyon ritkán Budapesten; de igazán csak otthon érezte jól 
magát a falujában. Innen rándult be négyes fogatán Szamos- 
újvárra vagy Désre vásárlások vagy hivatalos ügyek elin
tézésére, de pár óránál többet sohasem időzött. Hatvanhét évet 
élt, s egész életét jóformán Cégében töltötte. S bár a fejede
lemséget már régen megszűntették a közjogi változások, pa
rasztjai meg voltak győződve róla, hogy Erdély országának ma 
is ő a kormányzója. Ott gazdálkodott velük évtizedeken át a 
faluban, s nem volt talán egy birtokos sem az országban, aki 
olyan humánusan s olyan jóindulattal támogatta volna min
denben a parasztjait, amint ő. Politikával nem foglalkozott s a 
politikában nem is szerepelt, de olyan ember is kevés volt az 
országban, aki annyit tépelődött volna a gazdasági élet prob
lémáin, az ország jövőjén és a paraszt gazdasági helyzetének 
javításán, mint ő. Ezért volt különleges típus a maga nemében, 
s ezért hasonlított az egész élete azokhoz az arisztokrata és 
földesúri alakokhoz, melyek az agitációs orosz regényírók 
könyveiben vannak megörökítve.
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A SIMAY-HÁZ

A Közép utcai Simay-féle házzal érdekes változás történt a 
napokban. A történelmi nevezetességű épület ugyanis több mint 
húsz éven át zárva volt, és csakis a család tagjai használták 
szamosúj vári tartózkodásuk alkalmával. A kegyeletnek és a hitve
si gyöngédségnek az a megható példája is, mely húsz éven át né
mává és magányossá tette ezt az épületet, a legnagyobb ritkaság, 
mely csak kiválóan nemes és előkelő lelkekből fakadhat. Húsz 
éven át, attól az időtől kezdve, hogy a ház jótékony és városszerte 
tisztelt úrnője, Simay Gergelyné 1890-ben elhunyt, minden úgy 
maradt a lakásban, ahogy az úrnő halála alkalmával találták, és 
ekkor határozta el Simay Gergely, hogy amíg ő él, nejének emlé
két azzal fogja megőrizni, hogy semmit sem változtat a lakásban. 
Évtizedeken át így maradt aztán eredeti állapotában a nevezetes 
épület, melyen Simay Gergely halála után mégis csak változtatni 
kellett, hogy a pusztulástól és romlástól az épületet megmentsék. 
Az átalakítások most vannak folyamatban, melyek ezáltal biztosí
tani fogják a nevezetes épület további fennmaradását.

A Simay-házat a múlt század negyvenes éveiben a Szarukán 
családtól szerezte meg Simay János volt városi főszónok, s hoz
závásárolta a szomszédos kerti telket is, melyen keresztül vezetett 
az út a Ferenciek temploma melletti sikátorba. Az épület udvari, 
vagyis kerti részét 1847-ben építtette Simay János, hogy fia, 
Gergely házassága alkalmából meghívott 200 főnyi násznépet 
elhelyezhesse. Ez az épületrész az esküvő alkalmával aztán tánc
terem gyanánt is szolgált. A ház jelenlegi formáját és beosztását 
1870-ben való átalakítása alkalmával nyerte.
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Sok érdekes társadalmi, politikai, kultúrhistória és családi 
emlék fűződik ehhez az öreg épülethez. Mikor az 1848-iki vá
lasztások voltak, Simay Gergely itt mondta el programbeszédét, 
s a kortesek hada innen vitte szét a városba az alkalmi nótát, 
melyet az ellenjelöltre rögtönöztek:

Kis mise, nagy mise,
Jakab Bogdán semmise.
Ámde a Jakab kortesei sem hagyták annyiban a dolgot, s mi

kor a Simay-párt a maga jelöltje érdekében leghevesebben agi
tált, megjelentek a Közép utcában, és rágyújtottak az ellendalra, 
mely így hangzott:

Szilvaízes pihari,
Nem kell nekem Simay.
A nyilatkozatokban és számításokban azonban tévedtek, 

mert a polgárság Simayt választotta meg, s ebben az épületben 
nyújtotta át a város akkori vezetősége az első népképviseleti 
mandátumot. Simay Gergely, akit ezután még öt ízben válasz
tottak meg Szamosújvár képviselőjévé, innen intézte beszá
molóit és programbeszédeit választóihoz, s utána Molnár Antal 
is, Szamosújvár megboldogult érdemes követe itt tartotta meg 
éveken át programbeszédeit. Ebben a házban születtek külön
ben Simay Gergely gyermekei: János, Klementin, Róza, Gyula.

Számos illusztris vendéget is látott falai között a múltban ez 
az öreg épület. Mikor 1872-ben Kerkápoly Károly pénzügymi
niszter erdélyi körútját rendezte, Szamosújvárra érkezvén itt 
szállott meg. A tiszteletére rendezett villásreggelin jelen volt 
a vármegye színe-java Torma Károly főispán élén. Még most 
is közszájon forog az az érdekes párbeszéd, mely ekkor Kerká
poly és Korbuly János városi adószedő között lefolyt. Mikor 
ugyanis a miniszternek a városi adóhivatal küldöttségét beje
lentették, Kerkápoly kedélyesen megszólította Korbulyt és ezt 
kérdezte tőle:
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֊ Jön az adó?
Korbuly még kedélyesebben felelte:
- Jön, ha hozzák! Magától bizony nem jön.
- No-no! ֊ válaszolta a miniszter. - Hiszen éppen azt kérde

zem, hogy hozzák-e.
Később, mikor Simay törvényszéki elnök lett, magas állású 

bírák keresték fel a Simay-házat. 1873-ban br. Apor Károly, a 
marosvásárhelyi kir. tábla elnöke, 1875-ben Szentgyörgyi Imre 
kúriai tanácselnök voltak a ház vendégei. A nyolcvanas évek
ben, mikor Simay Gergely nyugalomba vonult, ismét a politika 
mozgalmai vonultak be a Simay-házba. Ez időben lépett fel br. 
Bánffy Dezső képviselőnek Szamosújvárt, s az ellenzéki párt 
főhadiszállása a Simay-ház volt, ahol gróf Bethlen András, gróf 
Bethlen Pál, gróf Wass Samu, a Torma és Felszeghy családok itt 
tárgyalták meg azokat az akciókat, melyeket Bánffy képviselő
sége és főispánsága ellen kisebb-nagyobb sikerrel alkalmaztak.

A Simay család ősi családi háza különben a Közép utcában 
a Karácsonyi-féle ház mellett épült földszintes épület volt, 
mely jelenleg a dr. Rusz Kornél ügyvéd tulajdona. Ez a ház 
1720-ban épült, s építtetője Krikor Toderi, vagyis Tódorfi 
Gergely, aki azonos lehetett a Salamon-templom egyik alapí
tójával.
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AZ ÖRMÉNY MÚZEUM 
MEGALAKULÁSA

Az erdélyrészi magyar örmények február 19-én Szamos- 
űjvárott a létesítendő Örmény Néprajzi Múzeum ügyében 
szervezkedő közgyűlést tartottak. Az érdeklődés oly nagy volt a 
gyűlés iránt, hogy Kolozsvárról, Désről, Gyergyószentmiklós- 
ról, Erzsébetvárosról, Budapestről személyesen is képviselők 
megbízásával vettek részt nagy számmal az értekezleten, mely a 
Szongott Kristóf szerkesztő elnöklésével a városi Redut nagy
termében folyt le. A gyűlést Szongott Kristóf hazafias üdvöz
léssel köszöntötte, s a program ismertetése után fölolvasta azo
kat a leveleket és táviratokat, melyek a múzeum szervezkedése 
alkalmából a bizottsághoz érkeztek. A mozgalom fontosságát 
jellemzi egymagában az a tény, hogy a távol Keleten és a kül
földi örmények körében is visszhangot keltett. A bécsi, lem- 
bergi és velencei mechatirista kolostorok üdvözlő levelet és 
táviratokat küldtek a szervezőbizottságnak, a lembergi érsek 
külön gratulált, azonkívül a konstantinápolyi örmény lapok 
szerkesztői, a párizsi Pázmáveb és Pánászter lapok szerkesztői, a 
perai örmény kollégium tagjai, a genfi egyetemi hallgatók és a 
római Propaganda Fide örmény szemináriumának tanárai és 
növendékei, kiknek üdvözletét Misgkián János pápai kamarás, 
a római Propaganda Fide örmény kollégiumának professzora 
tolmácsolta örmény, latin és francia nyelven.

„Az első szó ֊ mondá a jelenvoltak viharos éljenzése között 
-, melyet külföldön élő honfitársai nevében a gyűléshez intéz,
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a köszönet, a hála és az elismerés szava egy olyan nemzet iránt, 
mely a világtörténelemben a türelmesség, a liberalizmus és a 
bibliai értelemben vett felebaráti szeretet példátlan szimpátiá
jával ölelte magához az üldözött örménységet. De nemcsak 
ennek a fajnak volt kiváltsága ez a rendkívüli megbecsülés, 
éppen így kijutott a magyar haza többi nemzetségének, kiket a 
magyar állam a szabadság olyan biztosítékaival látott el, ami 
külföldön, a nagy kultúrállamok kormányzata alatt élő nemze
tiségek előtt megfoghatatlan volna. Személyes tapasztalatok 
alapján volt alkalma megismernie a hazai viszonyokat, s amit 
látott, az napról napra meggyőzte abban, hogy a nemzetiségek
nek ebben az országban élni szerencse, mert jogokban, becsülés
ben és állandó szimpátiában van részük, oly mértékben, miről a 
külföldi nemzetiségeknek sejtelmük sem lehet. A régi önérzetes 
közmondás - extra Hungáriám non est vita ֊ a mai modern vi
szonyok között is igaz, csakhogy ennek a mondásnak erejét és 
hatályosságát modem tartalommal kell megtölteni, a munka 
kultuszával, hogy a tudományosság, ipar, kereskedelem, művé
szet terén is megvalósulhasson az önérzetes magyar szállóige 
intenciója, s az idegenek is kénytelenek legyenek beismerni, 
hogy ez így van. Üdvözli a gyűlés tagjait, s azzal végzi szavait, 
hogy a múzeumegyesület virágozzék, fejtsen ki hasznos munkát 
a magyar nemzeti állam dicsőségére.”

Nagy éljenriadal követte a Misgkián dr. pápai kamarás sza
vait, mire Herman Antal egyetemi m. tanár mint a közgyűlés 
előadója szólott. Azzal kezdte beszédét, hogy a budapesti nép
rajzi társaság és a kolozsvári EKE üdvözletét hozza, s ez a tény, 
valamint az, hogy magyar ember létére ennek a mozgalomnak 
élén ő is ott van, s hónapok óta agitál mellette, bizonyság lehet 
arra, hogy az Örmény Múzeum szervezése tudományos szükség 
és a magyar kultúrának fontos érdeke. Részletes programot 
adott Herman a múzeum hivatásáról, s fejtegetései annyira
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megnyerték a hallgatóság tetszését, hogy a közgyűlés elhatározta 
az előadói jelentésnek egész terjedelmében való jegyzőkönyvi 
beiktatását.

A Herman Antal szavainak hatása alatt kért szót Bárány 
Lukács kanonok-plébános, előrebocsátva, hogy nagy örömmel 
hallotta a Herman beszédében saját érzéseinek visszatükrözé- 
sét. Beszédét így fejezte be: „A mi örmény voltunk semmiféle 
politikai vonatkozást sem takar. Egyedül azt jelenti, hogy 
örököltünk bizonyos szívbeli tradíciókat apáinktól, s ezeknek 
legelseje az, hogy soha nem szabad megfeledkeznünk arról a 
háláról, mellyel a magyar nemzetnek tartozunk. Összes törek
véseinkben ez legyen a vezéreszme s az a másik tudat, hogy 
ennek az országnak a haladását, fejlődését és boldogulását 
éppenúgy szívünkön kell viselnünk, mint a legsovinisztább 
magyar embernek. Ennek a kötelességnek iparkodtunk a múlt
ban is megfelelni, s büszkén mondhatjuk, hogy a mi fajunkból 
támadtak kiváló magyar hadvezérek, írók, művészek, politiku
sok és katonák, de áruló nem akadt köztünk sohasem. Az aradi 
bitófán a mi tábornokaink is - Lázár és Kiss Ernő - vértanúsá
got tettek a magyar ügy igazáért, embereink százával küzdöttek 
mint közlegények, tisztek és hadvezetők a magyar szabadság- 
harcban, s mikor jött az abszolutizmus, éppenúgy szenvedtek, 
mint a legmagyarabb magyarok. Az Örmény Múzeum lesz a 
hazai örménység legdicsőbb hálaáldozata a magyar haza kul
turális oltárán, s majd ha idegenek keresnek föl, mi is szószólói 
leszünk a magyar tudományosság haladásának, s lapjainkból 
meg fogja tudni a külföld, hogy ez az ország a jólét, a fejlődés 
és az alkotmányosság országa."

Ezután Merza Gyula, az Erdélyi Kárpát-Egyesület főtitkára 
jelentette, hogy a múzeum első tárgyait az erdélyi magyar-ör- 
ménység intelligens körei adták össze, s nemcsak emléktárgyak 
adományozásával, hanem jelentékeny alapítványokkal ígérték
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meg többen a támogatásukat. Az első alapítványt 2000 korona 
értékben egy névtelen adakozó tette, kiről a bizottságnak ez 
ideig még nem sikerült semmit megtudnia. Az alapszabályok 
tervezetét szintén a szervezőbizottság nevében Merza Gyula 
terjesztette elő, általánosságban megokolva a sarkalatos négy 
főelvet, mely a néprajzi középpont létesítésében, az örmény 
egyház patronátusában és tulajdonjogában, egyesület alakítá
sában és múzeum szervezésében nyer kifejezést. Az egyes pon- 
tozatokat megfelelő fölvilágosítások után a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta. Jelvényül az úgynevezett örmény kereszt és 
az örmény tudományosság kígyófejes jelképének kombiná
cióját választották. Az egyesület hivatalos közlönye az Armenia 
lesz, melynek eddigi terjedelmét egy-két, esetleg három ív tar
talommal még kibővítik, olyanformán, hogy a lap tudományos 
közleményei magyar nyelven jelennek meg, miután azonban 
egyik fő cél a külfölddel való összeköttetések keresése lesz, a 
múzeumi jellegű és a magyar vonatkozású informatív közle
mények az Armenia melléklapjában örmény, német és francia 
nyelven közöltéinek. A magyar és örmény rész szerkesztését 
Szongott Kristóf, a németét Herman Antal dr., a franciáét 
Bányai Elemér dr. fogja végezni.

Sok erkölcsi és anyagi áldozatot fog természetesen igénybe 
venni a nevezetes tervek megvalósítása, de már most a kezdet 
legelején is az áldozatkészség annyi szép példája jelentkezett, 
hogy pár évi komoly munka után valószínűleg saját kis palo
tájában teljesítheti az új múzeumegyesület hasznos hivatását, 
Szamosújvár városa régi gimnáziumi épületének egyik osztá
lyát átengedte a múzeumegyesület hasznos céljaira, az örmény 
katolikus egyház pedig olyan értelmű határozattal sietett a vál
lalkozók támogatására, hogy míg a néprajzi múzeum épülete 
elkészül, a főtemplom hatalmas oratóriumát üvegfallal elkülö
níteti és a múzeum rendelkezésére bocsátja.
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Az alapszabályok elfogadásával az elnök az egyesület meg
alakulását határozatilag kimondotta, s ekkor kezdődött a tiszt
viselői kar megalakítása. A választás eredménye a következő: 
elnök Dániel László országos képviselő. Ügyvezető alelnök 
Tódorfi Lukács polgármester. Alelnökök Gopcsa László dr. mi
niszteri tanácsos, Issekutz Győző dr. országos képviselő, 
Mártonfi Lajos dr. főgimnáziumi igazgató, Merza Gyula, az 
EMK főtitkára, Tücs Karácsony kir. közjegyző. A múzeum 
felügyelőbizottságának elnöke Bárány Lukács kanonok
plébános. A tiszteleti állásokat következőképpen töltötték be: 
tiszteleti tagokká Simay Gergely dr. ny. törvényszéki elnököt, 
az 1848-iki törvényhozás volt képviselőjét és Mály István dr. 
kolozsvári orvost választották meg. A többi tiszteleti állások 
ebben a rendben következnek. Tiszteletbeli múzeumi igazgató 
Herman Antal dr. Elnökök Dániel Ernő báró, Karátsonyi Jenő 
gróf, Lukács László miniszter és Lukács György főispán. 
Alelnökök Korbuly Bogdán, Karátsonyi Andor, Voith Gergely 
és Zakariás János dr. Végül megválasztották a rendes tisztvi
selői kart, melynek föladata lesz a szervezési munkálatok ke
resztülvitele, az egybegyűjtött anyag rendezése, kiállítása és 
földolgozása és a szellemi teendők végzése. A választásnak ez a 
része is dokumentálja a mozgalom céljának hazafias voltát, 
mert a tisztviselők nagy része született magyar ember, kik hiva
táskörükben olyan speciális szakmák művelésére lesznek utal
va, mint az archeológia, história, természetrajz, filológia, ori
entalisztika s emellett a hazai örmény vonatkozású néprajz 
művelése. Hat múzeumi őrt választottak meg, s ezek közül ket
tőt rendes hivatással, javadalmazással és járandósággal való 
állásban fognak rendszeresíteni. A megválasztottak: Bányai 
Elemér dr., Kapatán Márton, Józsa János, Olosz Endre, 
Ornstein József és Temesváry János dr.
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ADATOK A SZAMOSÚJVÁRI ÉS 

A HAZAI ÖRMÉNYEK TÖRTÉNETÉHEZ

Régi utazók, akik Erdélyben megfordultak, és régi historiku
sok, akik Erdély történetéről egykoron írtak, idejük és céljuk 
viszonyaihoz képest megemlékeztek a szamosújvári várról és a 
hazai örményekről is egyaránt műveikben. Az ilyen szétszórt 
adatok összegyűjtésén épül a históriai tudás teljessége; azért 
külön is megindokolni ezen adatok ismeretének szükségét 
egészen fölösleges, mivelhogy a historikusok körében egy pil
lanatig sem volt fontosságuk kétségbe vonva. Néhány adatot 
tehát lejegyeztünk mi is különböző írók műveiből azzal az 
intencióval, hogy az adatgyűjtés munkáját a szamosújvári vár
ra, Szamosúj várra és a hazai örménységre vonatkozó irodalom
ban előbbre vigyük.

Egyike a legrégibb íróknak, kinek művében a szamosújvári 
várról említés tétetik, Bongars Jakab XVI. századbeli francia 
diplomata, aki IV. Henrik megbízatása folytán 1585-ben utazott 
Bécsből Erdélyen át Konstantinápolyba és tapasztalatait Collec
tio Hungaricarum rerum Scriptores című hazai történelmi vonat
kozású gyűjteményében 1600-ban kiadta. Naplószerű, rövid fel
jegyzései között Szamosúj várra vonatkozólag a következőket ol
vassuk: „Június 3-án (1585). A Szamoson átkeltem, Désen
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(Deesburg) ebédeltem. - Sóbányák. Délután Szamosújváron 
(Wywar) mentem át, várát a Szamos egészen körülveszi. Éjjeli 
szállás egy kis faluban."

Bongars után Evlia ide vonatkozó értesítései a következők:
„Szamosújvár vára. Igazi ünvár*; az erdélyi királyok alá tar՜ 

tozik, de Szulejman kán ideje előtt az egész Magyarországnak 
kereskedelmi székhelye volt. Vára egy nagy tó partján hat՜ 
szögű, erős építkezésű szép vár, hét új bástyafala van. Felszere՜ 
lése és ágyúi jó karban voltak, s hatezer harcedzett német ka՜ 
tona volt benne, mégis mikor a győzelmes sereg alája érkezvén 
megállapodott, s napkeletkor az egész katonaság darázsraj 
módjára a vár négy oldalának nekiesett, a hitetlenek a várból 
alig tudtak egy ágyút elsütni s egy puskát kilőni. Egyébre nem 
is volt tehetségük. A papok a bástya fölé a béke zászlóit kitűz
ték, s jajveszékelni kezdettek, mondván: »Kegyelem! Kegye
lem!« A vár nyugati oldalánál Melek Ahmed pasa hadtestéből 
a rumili katonák kötélhágcsókon a vár falaira másztak fel, és 
néhány szerdengecsdi a bástyákra felhatolt. Midőn a lőrések és 
mellvédek tele voltak muzulmán harcosokkal, sokan az ellenség 
közül mintha gödörbe esnének, a vár árkaiba hullottak, s azok 
ott haltak meg. Mohamed népe a vár kapuit kinyitotta, s az 
összes harcosok bementek.

Még nem volt rá eset, hogy aláaknázás és lődözés nélkül így 
várat foglaltak volna el. Pedig mily erős vár volt ez! Ámde az 
oszmanli seregtől való félelmükben kegyelemért esedeztek, 
kérésük azonban nem teljesíttetett, s néhány ezren megkötö
zött foglyok lettek, vagyonuk pedig a szegény harcosok 
hadizsákmánya lett. A lőrések fölött én szegény hét szolgám
mal elénekeltem Mohamed ezánját**, s a győzelmi zászlókat ki
tűztük. A bálványokat és kereszteket egyik templomban sem 
hagytuk meg, s a képeket is kihoztuk. Magas építkezésű, mű-

Un=eon török szó: elsőrendű vár.
Ezán (az arabban: hívás): török ima.
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vészi templomai vannak, melyek mindegyike az égbe nyúlik 
fel, s mind kékes ónnal vannak fedve s különféle színű fest
ménnyel kidolgozva. Kiadatott a rendelet, hogy hét templo
mába mihrábot, mimbert, a müezzinek máhfilját és kürnáját* 
helyezzük el, s helyesnek látszott, hogy a muzulmán harcosok
nak s az egyistenhívő csapatoknak imahelyévé legyen.

A mi urunk, Meiek Ahmed pasa azonban ezt nem tartotta 
célszerűnek, ezért a birodalmi előkelők és oszlopos emberek s 
más tisztek és harcosok öreg főnökei tanácskozásra gyűltek össze. 
Metek Ahmed pasa itt így szólt: »Ha azt mondjátok, hogy 
Erdélyországot az iszlám birodalomhoz kapcsoltátok, ezt sem 
Jildizim Bajazid kán, sem Szári Gázi Szülejman kán meg nem 
cselekedhették. Ok a Dunát jelölték ki határvonalul, erre az 
oldalra nem tekintettek, hanem azt mondták, hogy ez a Mekka 
és Medina vákutjan** legyen, s eltávoztak. Ez a vár egészen a 
Kázirisztán (hitetlenek országa) közepén van, s húsz nap alatt 
nehezen jutottunk el ide az iszlám területéről. Ha a várat ki
javítjátok, s beléje Allahnak annyi szolgáját helyezvén eltávoz
tok, hogyan fogjátok ezt ezután megoltalmazni, mert a kör
nyéken az iszlám váraknak se híre, se hamva nincs. A boldogult 
Szili Ahmed is helyezhetett volna embereket ide, mert az ellen
ség szemeit elkápráztatta s néhány ezret megsemmisített belőle, 
s előbb ezt megfékezvén az egész Erdélyországot hozzákapcsol
hatta volna.« Ezt mondván elhallgatott. Erre a tanácskozók 
valamennyien így szóltak: »Okos tanács ez. Ez a vár a királyok
nak régi székhelye, ha ezt az iszlám birodalomhoz hozzákap
csolják is, ahány ellenség csak jön, ezt mind megtámadja, el
veszi, s miatta néhányszor a háború bajait viselni fogjuk; dzsá
mit, mecsetet lehet belőle készíteni, de megőrizni nem lehet.«

Ez okból a házakból, templomokból minden értékes dolgot 
elvittünk, s ezt a virágzó várost felégettük, és így leírhatatlan

Mihráb: áldozóhely; mimben oltár; máhfíl: ítélőszék;
küma: víztartó medence; fürdő lavacrum, aquarium.
Vákut: birtok, a nép lelki javára készült épület.
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sok zsákmányhoz jutottunk. Sőt a királyok palotájával szem
közt levő templomban néhány király holttestét is találták a 
harcosok. Az egyik nagyon értékes drágakövekkel díszített 
ezüst trónon ült olyan alakban, mintha kormányozna, fején 
drágaköves koronával és forgóval, rajta értékes selyemköpe- 
nyeg, derekán Számnám öve és kard, kezében pedig drága
köves pálca volt. Négyfelől aranyozott porcelánedényekben 
különféle illat, s arany- és üvegserlegekben piros tulipánhoz 
hasonló borok, jobbról és balról száz erszény köriratos dénár 
volt. A harcosok a zsákmányolásnál egymásnak estek, s ebben 
a csetepatéban hetvenen haltak meg. Az elhunytak számára a 
táborban gödröket ástak, s oda temették őket; föléjük köveket 
raktak, hogy sírjuk ismeretlen legyen, nehogy az ellenség meg
találja és elégesse őket. A következő napon Szamosújvárról 
elindulván, északi irányba mentünk."

A XVIII. században Illés Ortus et Progressus című latin nyel
vű munkájában vannak a hazai örményekről részletesebb köz
lések. Az utána következő írók forrás gyanánt tekintették az 
örményekre vonatkozó közléseit, s többek között Benkő József, 
Erdély híres történetírója is felhasználja adatait. Illés András 
jelzett közleményét az Armenia régebbi évfolyamában magyar 
fordításban bemutatta, úgyhogy annak újra való idézése ezúttal 
felesleges. Érdekesek azonban a Benkő József feljegyzései, aki 
Historia Transilvaniae című művének első kötetében ír 1778- 
ban az örményekről. Elmondja beköltözésük körülményeit, 
letelepedésüket, vallási viszonyaikat, egyházi szervezetüket, 
úgyhogy adatai tudományos hitelt érdemelnek. Közléseinek 
forrás számba menő jellegénél fogva, itt adjuk egész terjedel
mében, szóról szóra az eredeti latin nyelvű szöveget.
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„Armeni Transsilvani, ex Armenia oriundi, a Persis et 
Tureis pressi, per Chrimiam et Moldáviám pedetentim sedes 
suas promoventes, anno demum 1672. Transsilvaniam ingessi 
sunt, ex eoque tempore mercium quastum periclitantur.

1. Sciliet, Rex Armenorum Leo III. duos superstites reli
querat filios, Oscin et Hagagh, quorum dimidio Armeniae 
Regnum discerptum est. Hagagh enim regmandi accensus cupi
dine, suaque penitus immemor gentis, ea lege adversus fratrem, 
Persica ac Turcica implorat auxilia, ut hi, eo decedente, suc
cedant. Malum hocce consilium consultori exitium adtulit. 
Nam Persae ac Tureae, postquam Hagagho solium stabilivis
sent, moram longiorem aversati, eo per insidias sublato, popu
lationibus ac ferro sui securos Amenos invadunt, injuris divex
ant, denique partito inter se Regno, caesis potentioribus 
divibus finitimam Urbem Ani dictam, de qua illis mimime 
conveniebat, communi consilio diruunt. Hac patriae eversiona 
superslites a caede cives, pars in Crimeam, pars autem (3000 
plus minus familiae) in Moldáviám et Poloniam concessere. 
Pacta subinde cum Moldáviáé Dynastis conventione, in 7. 
recepti sunt Civitates, quas Templis, aedificiis, mercibus, cet. 
nobilitarunt. Anno dein 1668, exorta, auctore Henculo, adver
sus Ducam Moldáviáé Principem seditione; jam exciti Tureae, 
ad oppugnadam munitissimam Podoliae Arcum Caminiecum, 
proficiscebantur. Perculsi eorum metu Armeni (desolationem 
undique intuentes) suisque rebus consulturi in alpes, mon
tesque profugerunt; ubi in tertiam hiemem delitescentes, tan
dem mutato consilo, et deserta Moldavia in finitima 
Transsilvania sedes quaesivere. Gubernabat id temporis 
Transilvaniam Priceps Mich. 1. Apafi, qui domicilium extor
ribus, ac una mercaturae libertatem, per quam facile concessit. 
Multi proinde hospitium Armenorum, S Nicolaum, Sedis 
Gyergyo Ippidium, alii pagum Szépvíz Sedis Csik, alii
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Bistricium, Görvény, Felfalu, Petele, Ebesfalva, et quosdam 
alios pagos delegerunt, parere omnes iussi Armeno Iudici, qui 
Officiliabus legerunt, parere omnes iussi Armeno Iudici, qui 
Officiliabus locorum, que incolerent, obsequeretur. Postmo՛ 
dum Leopoldus Imp. ius extrumendae Armenopoli (Hung. 
Szamosújvár) in Transsilvania eis concessit; deinde Elisebet՛ 
hopolim quoque (Hung. Ebesfalva) ad habitandum impetra
runt. Locus tandem uterque, Armenop. videlicet et 
Elisabethop. Oppidi Privilegium obtinuit a Carolo VI. 
Imperatore et Transilvaniae Stabius, et quidem Armeni 
Armenopolitani A. 1726; id quod testatur Diploma 17. octub. 
eiusdem anni exaratum. Privilegium vero Elisabetbopo՛ 
litanorum quo iura Oppidi impetraverunt, publicatum est An 
1738. 10. Maii; sed illud nonnullis punctis auctum ac confir
matum, denuo publicatum est An 1747, 27. Febr. Armenique 
incolatum non tamen nomen et privilegium Liberae Regiaeque 
Civitatis, ut putavit P. Andr. Illia in Ortu et Progresu 
Nationum. Armeni igitur relictis pristinis stationibus, et excus
so Comitatuum Sediumque iugo, maximam partem in memo
rata Oppida commigrarunt; ea aedificiis ornarunt, populo 
auxerunt, fortunis locupletarunt. Degunt tamen ex iis, in 
Szépvíz, S. Nicolao Gyergyoensi, aliisque Oppidis et civitatibus 
sparsim, mercaturae dediti. Armeni nostri, memoratam 
superius gentis suae iacturam, gemebundi, in Libello suplici, 
Comiti quondam Rabutin Generali per Transsilvaniam 
Commendanti porrecto Exponunt, qui seic habet: Exel- 
lenstissime Domine Comes et Generalis; nbis Domince, 
Patrone Gratiossisime. Postquam ex arcano Dei consilio, per 
potentiam Barbarorum, patria pulsi et diversas ad huius mundi 
plagas dilapsi fuissent infelfcissimi hominum Armeni, nos eti- 
aum communis naufragii socii, Regnum Transsilvaniae intrav
imus, et quo quisque nostrum se reipere potuit, variis in locis
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consedimus; ita tamen, ut domos Patriotarum, annuali mér
cédé (nondum se recipere potuit, variis in locis consedimus; ita 
tamen, ut domos Patriotarum, annuali mercede (nondum enim 
proprias sedes impetraverunt) pro hospitio conducente, neque 
ullam externam Oeconomiam exercentes, unius solummodo 
questurae, tot casibus et infortuniis sustentare cogamur. Et qui
dem, anteactis temporibus erat nobis aliquod respirium; annu- 
atim enim in Contributionem Regni, Centum Thaleros, a 
nobis exigebant; post modum creverunt successive onera (e. gr. 
An. 1687. Flor. hung. 400.) in tantum, ut in repartitione 800 
000. Florenum mille et trecenti floreni ad nos repartiti sunt... 
Exellentiae Vestrae Servi humillimi, universi Negotiatotes 
Armeni, diversis in locis per Regnum Transsilvaniae inabi- 
tantes. Vide pira in Ortu et Pregr. P. Andr. Illiae. Vestes 
Armenorum ungaricas imitantur.

2. Quod adtinet religionem. Ante adventum in Transsil- 
vaniam, Eutychianae plerique haeresi adhaerebant. Anno tan
dem 1684. Oxendius Verzireski, gente Armenus, Roma, ubi 14. 
annis moribus et literis excultus erat, redux in Transsilvaniam, 
ad Romana sensa Armenos convertere conabatur, verum poten- 
tiores nonnulli, cum Praesulae suo Minas vocitato, a Romana 
lege alieno, conatus eius prefocatum ibant. Postea tamen ii 
quoque ad communionem Ecclesiae Romanae accedentes, et 
Oxendium Episcopali insignitum honore reverentes, in eiusdem 
gremio Ecclesiae permanere vidri poterant. Ast getilium recens 
ex Armenia et Moldavia advenientium persuasiona inducti, 
Romana rursus odisse sacre ceperunt. Hoc ubi Transsilvaniae id 
tempris Episcopus. A. Georg. Martonflus, cui ab Oxendii obitu 
Armenorum cura concredebatur, innotuit; virum ex eorum 
numero Catholicis imbutum sacris Michaelem Theodorovicium 
Sacerdocio inflavit. Is nihil licet, quo populaes suos ad Ecclesiae 
Rom. authoritatem revocaret, intermisit; sed gravior tunc res
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fuerat, quam medelam admitteret. Subsequentibus tamen tem
poribus Ecclesiae Romanae se addixerunt Armenopolitani; quo
rum exemplo ceteri quoque eidem Ecclesiae sese rediderunt. 
Hoc inter Armenos peculiare st, ut nativa sua lingua illis S. 
Missam celebrare liceat.”

A következő krónikás a XIX. század elején, ki szintén a hazai 
örményekről ad tudósítást, Kazinczy Ferenc, a kiváló magyar 
literátor. Kazinczy 1816-ban utazta be Erdély nevezetesebb 
részét, s ekkor ismerkedett meg közelebbről az örményekkel. 
Erdélyi levelek című kötetében igen szimpatikusán ír róluk, 
megemlíti a magyarokhoz való ragaszkodásukat, elismeréssel 
szól hazafiságukról, s röviden elmondja Erdélybe való költözé
sük és letelepülésük történetét is. Az örmények igazi metropo
liszában, Szamosújvárt azonban nem fordult meg ֊ leveleiben 
legalább ennek semmi nyoma nincs -, csupán Erzsébetvároson 
járt, s itten való tartózkodásának apropójából írta az örmé
nyekről a következő sorokat:

„Kevés órák múlva elterüle előttünk a szép sík, melyen 
Szenterzsébet, a magas kéttornyú templomával és cserépfedelű 
házaival, kevélyen fekszik, Apafinak kastélya az ezzel összera
gadt Ebesfalván álla. Bornemissza Anna már érzé a szülés fáj
dalmait, midőn a csausz jőve, hogy a basa sátorában fejedelem
mé tétessék, ahogy a próféta kéné azt királynak, ki atyja sza
marait fel nem tudá találni. Apafy érzé, hogy ő nem igazgatás
ra született, s vonogatta magát; de vitték. Még nem érének ki 
a határból, midőn hozá a nyargaló cseléd, hogy fia született.

Kastélyának nyoma sincs többé.
Hagag, ifjabb fia III. Leó armeniai királynak fellázada Oxin 

bátyja ellen, s segélyére szólítá szomszédait, a törököket és per-

104



zsákat. A segélők itt is megtevék, amit szoktak: feloszták birto
kát, magát megölék. Népe elszélede s háromezer háznép Mold
vában telepedett meg és Lengyelországban. Most Moldvát is el 
kelle hagyniok, mert a török 1672-ben odacsapott, s Apafi 
befogadd. Tulajdon bírákat engede nekik, de alája veté a hely
beli elöljáróknak. I. Leopold a helyet egészen nekik hagyá, s 
Szamosújvár és Szenterzsébet, más nevével Erzsébetváros, 
elébb mező-, tovább szab. kir. városokká lettenek. A nép gya
rapodik, mely kereskedést űz, s érdemli szerencséjét, mert a 
nemzet nyelvét, öltözetét, szokásait szereti, s magát a magyar 
földön idegennek nem nézi, idegennek nem nézeti.

Idejövetelük előtt Eutychesnek követték tanításait, de Oxen- 
dius Verzeresky társok, ki tizennégy esztendeig lakott Rómában, 
visszavezeté az anyaszentegyház kebelébe, melynek oly buzgó 
gyermekei, hogy buzgóbb senki nem lehet. Miséjük örmény 
nyelven olvastatik, mint az egyesült oroszoknál és oláhoknál a 
magukén."

Érdekes feljegyzéseket olvasunk Szamosújvárról, Erzsébetvá
rosról és a hazai örmények történetéről De Gerando Ágost fran
cia író La Transylvanie et ses Habitans című, Párizsban 1845-ben 
francia nyelven megjelent művében, hol De Gerando az erdélyi 
örményeket a többi nemzetiségekkel összehasonlítja, és kiemeli 
jó tulajdonságaikat, erényeiket, ismerteti életmódjukat, és mind
végig igen rokonszenvesen ír róluk. A magyar-örmény közönség 
előtt eddig ismeretlenek voltak ezek a feljegyzések, melyeket 
most hű fordításban itt bemutatunk. A De Gerando könyvének 
egyik armenisztikai vonatkozású fejezete a következő:

„A különféle nemzetekhez, amelyek már Erdélyben laktak, 
járult még néhány ezer örmény a 17. század folyamán. Ennek
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az emigrációnak a következők voltak az okai. Harmadik Leó 
örmény király két fiút hagyott hátra, ezek harcba keveredtek a 
trónért. Az egyik segítségül hívta a perzsákat és a törököket, 
akik elpusztították Áni városát és megölték a legelőkelőbb la
kosokat. A legyőzőitek kivándoroltak. Egy ideig Krímiában 
tartózkodtak, aztán megjelentek Moldovában, és elhatározták, 
hogy ott fognak letelepedni. Azonban a törökök itt is fenye
gették őket, s így Erdélybe menekültek I. Apafi Mihály fejede
lem idejében. Itt kifogytak minden életfenntartási forrásukból, 
de a fejedelem védelme alatt kereskedőkké lettek; nemsokára 
az egész országban elterjedtek, hogy kereskedést űzzenek. Lipót 
császár átengedte nekik Ebesfalvát, amely Apafi fejedelem ha
lála után fiscalis birtokká lett. Itt és egy másik városban, ame
lyet szintén átengedtek nekik, legnagyobb számban gyűltek 
össze. Ez a két város nemsokára fontos kereskedelmi központtá 
vált.

Eredetileg az örmények Eutyches szakadár hitét vallották. 
Néhány an áttértek a katolikus vallásra; de eleinte az áttérések 
ritkák voltak. 1684-ben egy örmény, név szerint Verzereski 
Oxendius tizennégy évi római tartózkodás után visszatért 
Erdélybe avval a céllal, hogy honfitársait megtérítse. Ezek 
egész váratlanul ellenállást fejtettek ki a térítő ellen. Püspökük 
izgatására törvény elé állították a római papot, akinek még 
élete is veszélyben forgott. De Oxendius nem vesztette el bá
torságát. Egyenesen a schismatikus püspököt támadta meg, 
aztán elvezette Pallavicini bíbornok, az akkori lengyelországi 
nuncius elé. Lengyelországba küldött még egy örmény papot és 
nyolc főembert, akik nemzetük nevében arra kötelezték magu
kat, hogy felveszik a katolikus vallást, és arra kérték a pápát, 
hogy emelje Oxendiust püspöki méltóságra. A római udvar 
teljesítette kérésüket; de a püspök nem sokáig élvezhette 
zavartalanul méltóságát. A törökök elfogták és három évig
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börtönben tartották. Kiválóságainak a híre Becsig is eljutott, 
és neki köszönhették az örmények, hogy a császár jóindulattal 
viseltetett irántuk.

Oxendius halála után visszahatás következett az új megtértek 
között. A károlyfehérvári püspök küldött nekik egy papot: 
Teodorovics Mihályt, akit azonban nem akartak elfogadni, és 
aki Rómába ment. Két év múlva visszatért, és újra megkezdte az 
örmények megtérítését, azóta az örmények változatlanul hívei 
maradtak a római egyháznak. Templomaikban azonban a misét 
nem latinul, hanem örmény nyelven mondják.

Ebesfalván van egy örmény kolostor; ide bekopogtattam. 
Elmondtam, hogy meg szeretném tekinteni a kolostort, és a 
portás, aki ajtót nyitott, elvezetett az udvarba, ahol megvártam 
a házfőnököt. Ez utóbbi különben egyedüli lakója a kolostor
nak. Ebben a pillanatban arra használta az édes pihenést, 
amelyből eleget juttatott neki egyszerű foglalkozása, hogy ab
lakán át vizsgálta, mi történik az utcán. Mindjárt megláttam, 
hogy szép keleti típusú a feje és szürke a szakálla. Portásomtól 
örömmel hallottam, hogy a főnök úr azonnal fogadni fog. 
Valóban azonnal kijött méltóságos lépésekkel az udvarba, sze
meivel az alkalmatlan idegent keresve, aki egy régi harang 
vizsgálódásába merült el. A barát magyarul szólított meg, de 
talán mert kissé elfelejtette ezt a nyelvet a távoli országokban, 
vagy talán mert különös kiejtéssel beszélte, lehet különben, 
hogy én vagyok a hibás, elég az hozzá, nehezen értettem meg, 
és megkértem, hogy más nyelven beszéljen. Ekkor egy előttem 
teljesen ismeretlen nyelven szólalt meg, amely úgy látszik az ő 
anyanyelve volt.

A legjobb barátokká lettünk. Elbeszélte kolostorának törté
netét, amely körülbelül egy évszázad óta áll és a velencei Szent 
Lázár-kolostortól függ. Megmutatta a kápolnát, amely az olasz 
templomok módjára van díszítve.
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Nem tudom, igaz-e, amiről a szászok folyton panaszkodnak, hogy 
ti. a dunai gőzhajózás valóban ártott némely erdélyi kereskedő
városnak; annyi bizonyos, hogy az örmények sokat panaszkodnak. 
Ebesfalva lakossága megfogyott, úgy mondják. Sokan elvándo
rolnak máshová szerencsét próbálni. Azt hiszem, hogy ezek a pana
szok túlzottak, de annyi tény, hogy az elszegényedés egyre nő.

Az örmények tevékenyek, okosak és az üzletekben becsüle
tesek. Sokkal lehet találkozni az olyan utakon, amelyek egyik 
vásárról a másikra visznek; bécsi szöveteket hoznak magukkal. 
Meg lehet őket ismerni arcukról, amely megőrizte a keleti jel
legét. Néhány év óta azonban már nemcsak kizárólag a keres
kedésnek adják magukat. Manapság a fiatal örmények már 
orvostudományt vagy jogot tanulnak, remélhetőleg ez új fog
lalkozásokban is hasznosakká fogják tenni magukat.

Meg kell adni az örményeknek, hogy Erdélyben jó polgárok
ként viselkednek. Ok megértették, mily nagy szükség van az or
szágban lakó népek egyezségére, és nem táplálnak előítéleteket, 
amelyek ezt az egyezséget lehetetlenné teszik. A hódítás joga a 
magyaroknak adta e magyar föld birtokát. A legyőzött népeket, 
amelyek sokáig szolgaságban éltek, maguk a magyarok emanci
pálták, és ma már nem kívánnak tűlük egyebet, mint hogy velük 
egységes néppé egyesüljenek...

Szamosújvár örmény város követei, akik először jelentek 
meg Erdély diétáján, hangosan jelentették ki, hogy ragaszkod
nak a közös hazához, és biztosították a gyűlést honfitársaik ér
zelmeiről, amelyek oda irányulnak, hogy a magyarokkal jó 
egyetértésben éljenek. Beszédüket nagy tapssal fogadták. Az ör
mények, bár megtartották anyanyelvűket, mindnyájan tökéle
tesen bírják a magyar nyelvet, és minden ellenkezés nélkül, szí
vesen is beszélik a magyart.

E nép asszonyai jellegzetes arcvonásokkal bírnak. Néhány 
nagyon szépet láttam közöttük. Egyet véletlenül énekelni is

108



hallottam: oly érzéssel énekelt, amely élénken vésődött emlé
kezetembe. Éppen Apafi félig lerombolt palotájának egy abla
kánál volt ez. Csak egy ár leomló fekete hajfürtöt láthattam és 
valami fehér ruhaszövetet, és egy ideig, míg észre nem vettem, 
hogy honnan származnak ezek a hangok, édes melankóliába 
süllyedtem, amely hangulat éppen illett az előttem elterülő 
történelmi romokhoz. Talán éppen ez a dal idézte elő azt a szo
morú hangulatot, amely elfogott, amikor elbúcsúztam Erdély 
utolsó fejedelmének utolsó lakától.

Ha Déstől a nyugati Számos-ágon haladunk tova, nemsokára 
egy kisvárosba érünk, amely némi fontossággal bír az országban. 
Ez Szamosújvár. Úgy látszik, hogy itt római épületek romjaira 
találtak, mert több író a legrégibb coloniák közé sorolja. Nevét 
ellenben, mely újabbkor! eredetre vall, attól a kastélytól nyerte, 
amelyet Martinuzzi emelt 1542-ben. Hogy ez új épületet emel
je, lerontatta a régi bálványosváraljai várat, amely innen nincs 
messze; ez egyike volt a három várnak, amelyben a keresztény
ség utolsó ellenségei védték vallásukat. Szamosújvár várába rej
tette el Martinuzzi minden kincsét. Dobot, a Ferdinánd-párti 
parancsnokot, aki ide elzárkózott, megtámadták a másik párton 
volt magyarok és megadásra kényszerítették. Foglyul tartották 
vissza, de sikerült megmenekülnie: köteleken mászott le. Bará
tai előkészítették a lovakat, és ezeken szerencsésen elérte a csá
száriak táborát. 1609-ben Szamosújvárt fiscalis birtoknak jelen
tették ki; de a diéta kénytelen volt eladni és a vételárt a török
nek küldeni, aki valami külön adót követelt.

Lipót császár megengedte az örményeknek, hogy ide tele
pedjenek; nemsokára fel is épült a város. Elég jól van építve, 
van benne néhány új épület is.

Szamosújvár mellett van az út szélén egy ásványvízforrás (Kérői 
fürdő), amely az évad idején kétezemyi látogatót is von oda.
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EGY NÉPFAJ PUSZTULÁSA

Az a szociológiai folyamat, ami az erdélyi részek egyes pont
jain pár évtized óta végbemegy, különösen érdemes a magyarság 
figyelmére. Pusztulóban van egy népfaj, melynek tökéletes ki
pusztulását megakadályozni azonban hazafias ügy és nemzeti 
érdek volna egyaránt. Egy hosszú történelmi processzus végső 
fejleményei bontakoznak ki abból a képből, amit az erdélyi 
nemzetiségek egyik legderekabbja és talentumban legkiválóbb! a 
tár fel mai mivoltában, s ez a kép jelen voltában, valamint lassú 
átalakulásának különféle stádiumában igen érdekes szociológiai 
tanulságokat demonstrál. Nem a székelység pusztulásáról van 
szó, hanem egy másik fajtáról, az örményekről. S miután az utol
só két és fél században alig van nemzetség e hazában, melyet a 
magyar kultúra ereje annyira átformált volna, mint az örményt, 
ez a tény szinte ünnepi alkalom arra nézve, hogy a magyar 
szellem emez átalakító erejének hatását, útját és körülményeit 
históriai fontosságú események kapcsolatában megvilágítsuk.

1672-ben költöztek be nagyobb számmal az első örmény 
tömegek Erdélybe. A letelepülés a XVIII. század elejéig tartott, 
s egy-egy csoport kihúzódott Magyarországra, a temesi bánság
ba, Arad megyébe, míg egy másik rész, amelyből ma már hír- % 
mondó sem él, Újvidéken vonta meg magát. Óriási vagyont, 
nagy műveltséget hoztak be az országba, s az együttes életre 
való intézmények kész konstrukcióját. Ahol csak lehetett, vá
rosokat, egyházi szervezeteket alkottak s külön a maguk világi 
főintézményét, az úgynevezett örmény kompániát, melyet 
Szamosújvárról igazgattak. Mint egy kis fejedelemség, úgy élt
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az erdélyi örménység még a XVIII. század elején is maga 
pátriáiban, s életmódjukat mindenütt a legnagyobb zárkózottság 
jellemezte. Városaik számára szabadalmakat szereztek, a föld
területet, melyre városaikat építették, saját vagyonukkal vásá
rolták meg, s külsejében a modern kultúrvárosok legszebb típu
sait alkották, mialatt belső életük alapját a tradíciókhoz való 
ragaszkodásra, a teljesen zárt társadalom fejlesztésére fordí
tották. Hű visszatükrözője volt ennek a szellemnek és vezér- 
gondolatnak a máig legerősebb szervezetű és legtipikusabb ör
mény város: Szamosújvár. Északi és déli irányban húzódó la
pályba építve, a körülövező hegyek mellett úgy húzódott meg, 
mintha eleve búvóhelynek szánták volna. S a természettől 
való eme gátak erősítéséről még külön is gondoskodtak az 
örmények a várost körülvevő kőfalakkal és a várostól jó messze 
elhúzódó országutakkal.

Ebben a kínálásán óvatos gondolkodásban és zárt életmód
ban nincs semmi különös és semmi meglepő. Egy olyan faj 
iparkodott ezekkel az elkerítés! eszközökkel védelmet biztosí
tani magának, mely évszázadokon át a folytonos üldöztetés, 
pusztítás és sanyargatás veszedelmei között élt, melynek védel
mére tehát a múlt semmi reményt nem ígért, a jelen pedig 
semmit nem adott. Ám mikor a letelepülés, társadalmi meg
alakulás és szervezkedés munkája mindenütt végbement: je
lentkezett az élettel való érintkezés állandó szüksége, és itt érte 
a viszonyokkal való megalkuvás első kényszere az örményeket. 
Közigazgatásukat, egyházi, társadalmi intézményeiket vezet
hették a maguk nyelvén, a liberális erdélyi fejedelemség ebbe 
bele nem szólt, de a kereskedelem folytatására, miután jobbára 
magyar felekkel álltak összeköttetésben, el kellett sajátítaniuk 
hamarosan a magyar nyelvet. Hatóságaiknál pedig a XIX. 
század elején alkalmazniuk kellett olyan egyéneket is, kik a 
gubemiummal való érintkezés nyelvét, a latint is tökéletesen
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bírták. A magyar nyelvet korán elsajátították; miként Jósika 
írja emlékirataiban, kezdetben igen furcsán beszélhették jöve
vény atyánkfia! a magyar nyelvet, de azért beszélték, sőt az 
intelligensebb elem már írásban is elég jól elsajátította. De még 
a nyelv elsajátításánál is gyorsabban történt nemzeti vise
letűknek a magyarral való felcserélése, s hogy ez milyen korán 
kezdődött, mutatják azok a templomi freskók, egyházi vonat
kozású képek, hol örmény férfiak, nők és gyermekek már a 
XVIII. század elején magyar viseletben szerepeltek. Az örmény 
zárt társadalom ezekkel a tünetekkel azért még korántsem állott 
a bomlás útján, éppen csak elvonult felette a magyar kultúra 
szellője, melyet tudomásul nem venni vagy ignorálni nem lehe
tett. A bomlás lassan ment, s minden bomlási folyamaton 
keresztülhúzódott egy fő szempont, az általános jólét érdeke, 
mely öntudatosan, leginkább azonban öntudatlanul, de közö
nyössé tette őket szervezetük faji jellegének csökkenése iránt.

Az egységes igazgatás alatt levő örmény kompániák először is 
gyorsan különváltak, s ezzel az erő, mely szervezettségükben 
rejlett, már kisebb hatásúvá vált. Püspökük halála után nem 
tudtak az új püspök személyében megállapodni, ami a római 
szentszék beavatkozását provokálta, s miután a püspöki szék 
évtizedek múlva sem lett betöltve, lassanként az erdélyi római 
katolikus püspöki egyházmegye hatáskörébe kerültek, ahol ma 
is vannak. Ámde bárminő jólétben éltek s bármennyire irigyel
tek voltak az erdélyi népektől, a magyarsággal nem forrhattak 
össze ellentétes nyelvük és ellentétes műveltségüknél fogva. 
Más szokások, más nézetek, más érzések követői lévén, bár
mennyire demonstrálták hazafiságukat, a társadalmi életben 
nem voltak elismerve. S miután mindig az a hiány fáj az ember
nek, ami még van, az örmények is eme hiányok fokozatos meg
szüntetésére törekedtek. Ekkor kezdődik az intelligensebb ele
meknél a magyar nyelv nagyobb mérvű elsajátítása, a magyar
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irodalom iránt való érdeklődés és a magyar szokások felvéte
lének kezdete. 1824-ben pedig megjelenik Bécsben, Számos- 
újvár városa költségén, az erdélyi örmény ifjúság használatára az 
első örmény-magyar ábécéskönyvecske, mely a maga igényte
lenségével egy készülődő szociológiai átalakulásnak immár ne
vezetes szimbóluma. Nem magyar ember volt a készítője ennek 
a könyvecskének, hanem egy tetőtől talpig való örmény tanító- 
mester - Gábrus Zakariás -, aki még egy örmény hagyományo
kon és műveltségen nevelődött generációnak volt az ivadéka, s 
bárha az ő irodalmi működése egyfelől a tradíciók továbbadá
sára irányult, másfelől már öntudatosan jelentkezett nála a be
látás, hogy a magyar nyelvet minden örménynek el kell sajátí
tania, mert a magyar nyelv tudása nélkül a hazai örménység a 
legnagyobb gátat állítja boldogulása elébe. Négy év múlva egy 
másik, szintén igen jelentéktelen, de társadalmi szempontból 
nevezetes fontosságú nyomtatvány jelent meg Világosító Szent 
Gergely Officiuma címmel, mely már egyházi énekeknek magyar 
nyelven való fordítását tartalmazta. Ez a munka is Gábrus taní
tómestertől való, valamint később az „Isten áldd meg a ma
gyart” és a „Hazádnak rendületlenül” himnuszok örmény fordí
tásai is. Ezeket a darabokat már azok számára készítette Gábrus, 
kiknek nem volt sem idejük, sem alkalmuk a magyar nyelv meg
tanulására.

A Gábrus Zakariás működésével egyidejűleg történt a világi 
közigazgatás terén egy - magyar szempontból ֊ fontos, vagyis 
korszakos lépés. Szamosújvár városa ugyanis elhatározta, hogy 
jegyzőkönyveit, ügyvezetését az örmény helyett ezentúl ma
gyarral cseréli fel, és a hatóság hivatalos nyelvévé a magyart 
teszi. A határozat révén magától értetődő lett, hogy a tisztvi
selő-kvalifikáció egyik kellékéül a magyar nyelv tudása volt ki
jelölve. A világi akció után egyházi téren folyt a magyar nyelv 
érdekében való előkészítő munka, és a múlt század negyvenes
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éveiben már a templomi prédikálószékekben is felhangzott a 
magyar szó. Mindezek a változások lassan, észrevétlenül folytak, 
miközben az örménység tömegében a faji, a múlt és a nyelv 
iránt való érzelmi szimpátiák erősen éltek. Az 1848-iki átalaku
lások az örményeket is minden jogok részeseivé avatták; ekkor 
aztán megnyílt az út mindenki számára az érvényesüléshez. Az 
örmény nyelv és szokások meghúzódtak egyes családokban s az 
egyházban, az iskola nyelve azonban kizárólag magyar lett 
ezután, habár örmény alapokból létesítették, s a jellege is fele
kezeti volt. Ugyanez történt Erzsébetvároson is, csakhogy ott 
valamivel előbb, s miután más viszonyok közé jutottak, vala
mivel gyorsabb tempóban. Gyergyószentmiklóson, Csíkszép- 
vízen ekkor a lakosságnak 99 százaléka tudott már magyarul, a 
többi helyeken pedig ֊ hol aránylag nagyobb számmal, de szét
szóródva éltek, mint Désen, M áramarossz ige ten, Tordán, 
Kézdivásárhelyen, Kolozsváron stb. ֊ már kivétel nélkül beszél
ték a magyar nyelvet. A szervezettebb kolóniákban ezek a ma
gyarul tudó örmények, vagyis az ifjúság lett a magyarosodás út
törője a családokban. A nyoma ennek az állapotnak Erdélyben 
még ma is megvan, de már ritkaság, s néhány év múlva, az öre
gek kihaltával, teljesen megszűnik.

A magyar nyelv, magyar kultúra és magyar szokások felvétele 
azonban nemcsak a tökéletes megmagyarosodást eredményezte, 
hanem a tradícióktól való végleges elszakadást is. S amikor ez 
az elszakadás megindult, akkor kezdett a magyar örménység gaz
daságilag is pusztulni. Ezt a példát azonban a bánáti vidékekre 
költözött örmény telepesek életével lehet illusztrálni legjobban. 
Ezek a telepesek jobbára Szamosújvárról, Erzsébetvárosról és 
Gyergyószentmiklósról kiköltözött dúsgazdag örmények voltak, 
kik a törökök kiűzésével felszabadult óriási, sok helyen mo
csaras, műveletlen földterületeket megvásárolták és gazdálko
dáshoz fogtak. A másik rész folytatta tovább is a kereskedést
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bent az országban, de kifelé is, Becsig, Hamburgig, Párizsig. 
Majdnem valamennyien nemességre emeltettek, s már az első 
generációban az ifjabb ivadéknál jelentkezett egy olyan törek
vés, mely vagy kicsinyelte, vagy praktikusnak nem tartotta apái 
foglalkozását, s ennélfogva más ambíciók elérésére törekedett. 
Az örmény dzsentri típusa itt fejlődött ki legkorábban, majd 
Erzsébetvároson, s mindkét helyen hivatását jó időn keresztül 
abban látta, hogy amit apái megszereztek, muzsikaszó mellett, 
sírva vígadó magyar módszer szerint elköltötte, adósságokba 
merült, s azután hivatali egzisztencia után nézett. Néhány csa
ládban, ahol a tradíciók ereje teljesen nem bénult meg, s a 
morális érzést sem ejtették meg kába, csillogó, a nemesség és az 
arisztokrácia allűrjeit majmoló külsőségek, a gazdasági erő épen 
fennmaradt, legtöbb helyen azonban, mihelyt az örménység 
politikailag felszabadult és a magyar műveltségben tökéletesen 
felolvadt, gazdasági csőd árán szerezte meg magyarrá való 
léteiét. Más színezetben és más motívumok hatása alatt ugyan - 
eme tünetek jelentkeztek az erdélyi örménység körében, melyet 
ösztöne és élete körülményei közel két századig a kereskedői 
foglalkozásra utaltak. A nagyapa és apa munkájából az unoka 
azonban már kiszakadt, és a megkezdett ipari, kereskedői mun
kák, megszerzett, jól megalapított és tőkét ígérő kereskedelmi 
vállalatok egyenként megszűntek. Az a speciális magyar nem
zeti előítélet, hogy a kereskedő, iparos nem ember, s még ha 
produktív is a szakmájában, csak félig társadalmi lény, csodála
tos módon átplántálódott az örmények gondolkozásmódjába, 
mihelyt a magyarosodás első stádiumán átjutottak.

Az ifjabb generáció a produktív pályák iránt való utálatában 
a lateinerpályákat szállotta meg, s az apja anyagi erejét fel
emésztve olyan társadalmi rendbe tolta fel magát, hol amiben 
eddig legkevesebb része volt, a társadalmi elismerésben dúsla- 
kodhatott most a burzsoázia szomszédságában. „Hivatalista”,
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vagyis úr iparkodott lenni mindenki, s ma már az egykor virtuo
zitásig élelmes és kereskedelmi koncepciók iránt gazdag vénával 
bíró faj nem is képes az életküzdelmekben a biztosnak minősített 
lateinerpályákon kívül másféle professzióban erejét kipróbálni.

Végső határa ennek a degenerációnak alig 15-20 évvel előb
bi időkbe nyúlik vissza, s az országos gazdasági válságokon, az 
élet megváltozott feltételein kívül előidézte egy olyan körül
mény, mely szintén a faji és társadalmi átalakulás következmé
nyein szilárdult meg. Az intézményekkel, szokásokkal, hagyo
mányokkal és mesterséges eszközökkel kínaifalszerűen zárkózot
tá fejlesztett örmény társadalom minden oldalát 1850-től 
kezdve erős résütések érték. Például Szamosúj váron még a múlt 
század hetvenes évei végén is az országút nem a városon keresz
tül vezetett, vasút a városnak még a környékén sem járt, az 
üzérkedést formák tehát csekély módosulással még abban a 
rendszerben folytak, mint a XIX. század elején. Ámde a közle
kedési eszközök váratlan beálltával a kereskedelmi élet nem
hogy fejlődött volna, hanem fokozatosan hanyatlott. A leg
újabb nemzedék annyira megszállotta a hivatali egzisztenciára 
vezető iskolákat, hogy a szakiskolák számára emberanyag már 
nem jutott, s így a kereskedelem modernebb formáit ez az év
századokon át kereskedésből élő faj nemcsak hogy nem fejleszt
hette, de el sem sajátította. Következtek azután úgynevezett 
kulturális alkotások, amiknek egyik karikatúrája gyanánt je
lentkezett két állami főgimnáziumi intézmény létesítése a két fő 
erdélyi örmény városban; vagyis olyan helyeken, hol a nép
foglalkozás fejlesztése a főgimnáziummal merőben ellentétes 
intézményt kívánt volna. Állami bölcsesség és malomalatti po
litika hozta létre ezeket az intézményeket, melyek még jobban 
siettették a produktivitásra termett faj nagy tömegének e téren 
való fontos hivatása elzárását. Erdélyben 1870-ig a kereskede
lem majdnem kizárólag az örmények kezében volt. Ok voltak a
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szenzálok, börziánerek, vállalkozók, közvetítők, termelők egy՜ 
személyben. Innen kezdve lanyhul a hatásuk és szűnik meg 
rohamosan jelentőségük, úgy annyira, hogy harmincöt év alatt 
legkevesebb 70 százalék arányában szorultak le a kereskedelmi 
élet teréről. Két és fél század alatt a beolvasztó és átalakító 
munka tehát végbement, s ma már ez a faj éppen annyira ma՜ 
gyár, mint a legtelivérebb bennszülött. S éppen annyira nem él 
kereskedői szellem benne, mint a magyarban, s előítéleteiben, 
jó és rossz tulajdonságaiban is hozzáidomult a mintaképhez, 
melyre formálódott.

Az átalakulási folyamat társadalmi törvényszerűséggel ment 
végbe. Kis töredék lévén a magyar nép tengerében, sorsa már 
eleve az volt s életérdeke is ezt parancsolta, hogy az idők folya
mán nemcsak érzelmileg, hanem nyelvében, szokásaiban, esz
ményeiben és törekvéseiben is magyarrá váljon. Miként az 
egyes embernél a fizikai pusztulás folyamata, akként járta le 
magát náluk is - amennyire társadalmi közösségben ez lehetsé
ges - a történelmi tényezők átalakító ereje, melyek eredménye 
a mai magyar örménység. A szellem lassú kialvásának törvény- 
szerű tünetei, hogy a mindegyre apadó öntudatból előbb a 
komplikáltabb grammatikai formák és összetételek lépnek ki, 
azután a kevésbé komplikáltak egészen a legegyszerűbb, leg
primitívebb őskifejezésekig, egy népfaj szimbolikus halálában 
is ugyanazokkal a törvényszerűségekkel járnak. A fogalmak 
után következnek a képzetek, ezek után az igék, s legvégül ma
radnak az indulatszavak és indulathangok a pusztulásnak indu
ló agyszervezetből, miután már előzőleg a komplikáltabb szel
lemi munka feltételei egyenként megszűntek. Az örmény faj 
átalakulásában is így maradtak ki rendre egyes tulajdonságok, 
míg végül a faj, mint etnográfiai fogalom, eltűnt. A népnyelv
ben ezt az érdekes formációt most lehet leginkább kimutatni a 
maga roncsolt, minden harmadik-negyedik szavában magyar-
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ral kevert állapotában. A faj történelmi életében pedig azokkal 
a járulékokkal, melyek egy nép csontvázának speciális izom
rendszerét alkotják. A magyarrá való alakulás főbb bázisai és 
mozzanatai voltak: a régi vallás elhagyása, a nemzeti (örmény) 
viselet mellőzése, a magyar nyelv elsajátítása, a magyar mű
veltség felvétele, miknek ellenében a másik oldalon a faji tu
lajdonságok ugyanannyi feláldozása.

A primitív, őslelki vonások egyes elemei, a szokások, ösztönök 
stb. véglegesen csak majd akkor mosódnak el, ha a hagyomány, 
a származási tudat és az évszázados fejlődés minden nyoma vég
leg eltűnik az egyetemes felolvadásban. Ezt a még hátralevő s 
amúgy is magától végbemenő processzust siettetni azonban már 
nem állami érdek, sőt egyáltalában nem érdek. A faj megbízha
tósága, hazafias volta a históriai élet nagy válságaiban állotta ki 
a próbát, s ha politikai törekvésében, értelmi életében a ma
gyarság eszményeit mindig magáénak vallotta, hivatásának leg
nagyobb mértékben megfelelt. Majd ha a munkát, mely rájuk 
még vár, szellemi és társadalmi téren a magyar kultúra emelé
sére elvégezték, akkor az asszimiláció utolsó mozzanatait is siet
tethetjük, de amíg históriájuk, nyelvük, etnográfiájuk, ipari, 
kereskedelmi életük és társadalmi szervezetük gazdag dokumen
tumait és tanulságait egybe nem szedték és számba nem adták, 
addig magyar nemzeti érdek, hogy a faj élete mesterséges úton 
is meghosszabbíttassék, hogy ezt a nagy kultúrmunkát a ma
gyarság számára befejezhesse. Ha múzeumokat akarnak alapí
tani, intézményeket létesíteni, csak hadd csinálják, magyar tö
rekvések dicsőségét fogják intézményeik hirdetni, s egyházi 
szervezeteiknek is, ha majd elkövetkezik az idejük, az lesz 
hivatásuk, hogy legelsőnek és leghangosabban követeljék - 
amint már eddig is többen megtették ֊ a magyar oltámyelvnek 
az örmény templomokba való behozatalát.
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ZU BOLY EMLÉKEZETE
A barátok, céhtársak búcsúztatóiból

Kedves Zuboly, te egész életedben nagy temetkezési vállal
kozó voltál. Nemcsak azért, mert az egész életet a halál perspek
tívájából nézted, mert azt mondottad mindig, hogy az élet csak 
előkészület a „Stáhly utcai saraglyákra", nemcsak mert minden 
öreg pesti háznak te voltál az újságokban az eltemetője, nem
csak azért, mert a pesti régi kávéházakat te sirattad el, és az öreg 
irodalmi és politikai vendéglőknek te voltál hűséges Toldi 
Sebestyénje, hanem mert nagy nekrológgyáros is voltál. Ha 
nem volt húsz vagy harminc koronád - s istenem, milyen gyak
ran nem volt ֊, végigmentéi gondolatban vagy testiségedben is 
az utcán, s kinézted magadnak azokat az írókat, politikusokat s 
másfajta színészeket is, akik érőfélben voltak a Stáhly utcai 
saraglyákra, és eltemetted őket az előrelátó szerkesztőségek 
valamelyike számára. Egész csomó halottad volt mindig jégen - 
a te szavad ez. Te azt megérted: még ha házak, kávéházak, korcs
mák, sőt még ha emberek is, akkor is el kell temetni, nem 
ugyan a halottak, de az életben maradtak kedvéért. Tűrd tehát 
el, hogy én is dobjak egy marék földet a sírodra: nem volt fáj
dalmasabb dolgom még soha az életben.

Kunfi Zsigmond

121Lássuk csak, mit tudok róla, holott majdnem mindent tudok. 
Volt-e az életének valamely titka, amely minden embernek 
van, s amelyről sohasem szokás beszélni? Mit gondolt magában,



midőn másról beszélt - és nem rejtőzött valamely lappangó 
gyanú derűs, megadó mosolya mögött? Egyszer féltékeny vol
tam rá, mert egy hölggyel láttam beszélgetni. El nem képzelhet
tem, hogy mindenki bele ne szeressen Zubolyba, ha vele beszél
get. Ki volt a hölgy? A nagyon régi hölgy volt. Zuboly néhány 
nap múlva az utcán a szemembe nézett, anélkül hogy valamit is 
szólt volna. Szégyenkezve szorítottam meg a kezét. Máskor ֊ 
egy fejfájós, zord napon, amikor egy-két emberöltő előtt főbe
lőni szokták magukat az ideáljaim, az elmúlt század regényes fér- 
fiai - azzal gyanúsítottam, hogy hazugság a gyermeteg mosoly az 
ajkán, az idealizmusa romlottság, és finom, szinte érintetlen 
férfileikében a setét függönyök mögött éppen olyan gonosz bag
lyok üldögélnek, mint az elefántcsonttomyokban általában, 
ahogyan a büszkék az emberi lelket nevezni szokták. Holott 
mindenki csalt Pesten, csak Zuboly volt igaz. A legokosabb 
ember volt minden ismerősöm között - nem merem barátom
nak nevezni, hisz annyira különb volt nálam -, mert kényesség
ből nem hazudott soha, méltóságból sohasem kendőzte az arcát, 
mint a színészek, és még csak fuvolázni sem tanult meg a hang
jával, mint ők mind, a csalárdok, az emberek. Úgy adta magát, 
amilyen volt. S ezért volt a legelső gentleman Budapesten.

Krúdy Gyűla

Majdnem egyszerre indultunk el, én házasodni Pestre, ő az 
uzsoki halálba, az egyetlen mentő körülményem, hogy április 
28-án engem is besorozhatnak katonának. Nekem ma Zuboly 
kiszáradt szemekkel is jobban hiányozó, nem, jaj, nem lát
ható, nélkülözhetetlenebb, mint bárkinek. Életem kicsi ered
ménye a legjobbak, legfinomabbak, legigazabbak szerelme, s 
ezt úgy megcsorbította ez a rossz Zuboly. Néha egy évig min
dennapon kellett látnunk egymást, kellett, s azután - hogy is
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mondta о egyszer egy szanatóriumban, sőt egyszer egy kór
házban is?

֊ Uram, én mindig hallok rólad, s ha jó dolgod van, ha fic- 
kándozol, a hatodik határban járok, messze tőled. De csak az 
orrod vére induljon meg, azt is tudom, és akkor elmegyek még 
verekedni is érted, akárhová.

Valóban, az én jóságos verekedő embereim közül való volt, ki 
nagy-nagy válságaim idején egy-egy kötet versemmel hadoná
szott utcákon és kávéházakban. Boldog vagyok, hogy magyarsá
gunk új és a legrégibb volt, egyforma, a Négy-öt magyar össze
hajol versemet neki írtam.

Ady Endre

Erdélyi ember volt. Kolozsvárról jelent meg közöttünk, nya
kasán, kimeríthetetlen tudással és elnyűhetetlen munkakedv
vel. О mondotta magáról: „szabad hajdú” volt. A redakciók 
béklyós életét nem szenvedte. A könyvtár volt az ő redakciója, 
tanult és dolgozott és robotolt. Mert csak hitte, hogy „szabad 
hajdú": pompás értékeivel, nagy műveltségével, zamatos és ere
deti írói készségével, sok száz kitűnő történelmi cikkével, első
rangú újságírói munkásságával proletár volt ő is velünk. Dolgo
zott a sajtó taposómalmában. Nagyszerűen felépített életrajzok, 
tökéletes jellemző erővel megírt nekrológok, az újságíró napi 
érdeklődésének sok igazságot hajszoló riportja kötötték le ide
jét, igazán szabadon szárnyalva, gondolatait feltárva és kritikát 
hangoztatva néhány gyönyörű cikke és pár pompás tanulmánya 
reprezentálták teljes erejében. A magyar életnek éles megfigye
lője, páratlan érdeklődője s egyben ellenőre volt, de az ebből 
születő igazi mondanivalói, tervei, egy élet férfiasságán át buzgó 
témái most kívánkoztak volna legszebben belőle.
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Mi, társai és barátai kimondhatatlanul sajnáljuk és gyászoljuk, 
életünk egy jelentékeny darabja szállt vele sírba. A nagyközön
ség csak mint érdekes, dokumentumokban gazdag, tömör for
májú és egyéni gondolkodásból fakadó cikkek íróját ismerte. 
Megszokta, hogy ha Budapest képén valami változás esett, 
Zuboly búcsúztassa el a régit; hogy ha valami aktualitás felve
tette az egykori Budapest valamely helyét vagy eseményének 
emlékét, о tájékoztassa róla; hogy a magyar irodalom közel
múltjának feledésbe merülő dokumentumait ő mutassa meg - 
általában a nagyközönség megszokta és szerette őt abban a sze
repben, amelyet ő maga jelölt ki magának. Új műfajt hozott a 
magyar újságírásba, amelyet tudományos riportnak lehetne ne
vezni, s ezzel a műfajjal országosan ismertté és kedveltté tette a 
nevét. Dolgozott ezenkívül az újságírás minden ágában: írt 
tömérdek társadalmi, politikai, kulturális cikket, nevezetes ha
lottakról nekrológokat, nevezetes élőkről ismertető cikkeket, 
írt néhány vaskos népszerű történelmi könyvet; saját bevallása 
szerint azért választotta a Zuboly nevet, mert mint Zuboly ta
kács a Szentivánéji álomban, minden szerepre vállalkozik. 
Minden szerepre, de csak becsülettel: csak a munkáját adta 
bérbe, a tollát nem; ahol nem írhatott legjobb hite szerint, 
onnan azonnal távozott, és másutt keresett teret munkájának. 
Szabad hajdú volt (ez is az ő szava), s nem kötötte le magát 
sehova, főleg nem kötötte le magát erkölcsileg.

Schöpflin Aladár

Ki volt köztünk, ki jobban gyűlölte volna a vérengzést és a 
durvaságot, mint ő? Ki volt köztünk, ki jobban megvetette 
volna a kardcsörtető nacionalizmus etikáját, s testvériesebben 
szerette volna e szegény ország minden kitagadott nemzetiségét? 
Ki volt köztünk, aki mélyebben utálta volna a háborúra uszító
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vallásos metafizikát, ki jobban tudta volna megbecsülni az el
lenségben is az embert, az elgyötört szegény parasztot vagy 
kispolgárt, kiket démoni hatalmak űznek az egymás kipusztítá
sára, ki került gőgösebben mindent, ami piac, üzlet, póz vagy 
szent érzelmekkel való visszaélés? És mégis ment kényszer és 
zúgolódás, kertelés és deklamáció nélkül, egyszerűen azért, 
mert úgy érezte, hogy „bajban levő emberekkel együtt lenni 
kötelesség, és ez a háború egész morálja”. És meghalt ugyan
ezen érzelmek által kísérve, meghalt a népektől elvált hazák 
harcában.

Jászi Oszkár

Zuboly mint a 23. honvédgyalogezred tartalékos hadnagya 
vonult be Nagyszebenbe ezredéhez, amelynek népfölkelő pót
zászlóaljához osztották be segédtiszt gyanánt. Itteni szolgálata 
közben főhadnaggyá lépett elő, és március 8-án indult el a harc
térre. Mi sem jellemzi jobban őt, mint egypár sora abból a le
vélből, amelyet a harctérre vivő útja közben írt. Elmondja e 
levelében, hogy legénysége a pályaudvaron, amikor vonatra 
szálltak, minden szabályzat ellenére harsányan üdvözölte, és 
Zuboly itt megjegyzi:

„Csak azért örültem ennek, mert láttam ebből, hogy itt is a 
nép embere vagyok."

Egy másik levelében, amit a harctérről írt, ezt mondja:
„A bajban levőkkel együtt lenni olyan elvű embernek, mint 

én, kötelesség. A háború moráljából ennyit tudok. Egyébhez 
nem értek."

Ez volt az utolsó levele.
125Révész Béla
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Bányai Elemér az erdélyi örmé
nyek metropoliszában, Szamosúj- 
várott született 1875-ben. Korán
árvaságra jutott, küzdelmes esz
tendők után Kolozsvárott végezte 
az egyetemet, majd felköltözött 
Budapestre: ott lett az utolsó bé
keévek jeles újságírója. Olvasói, 
barátai Zubolyként tisztelték - 
Shakespeare takácsa nyomán, aki 
minden szerepre vállalkozik. 
Valóban: minden szerepet vállalt, 
minden műfajban otthon volt, 
a tisztesség maga szabta határain 
belül. Erkölcsös zsurnaliszta volt -

sohaha ez még jelent valamit 
meg nem alkuvó józan bohém. 
1915 nagypéntekén esett el az észa
ki fronton, az Uzsoki-szorosban.
A kor legjobbjai búcsúztatták: 
Krúdy, Ady, Jászi és sokan mások 
֊ azzal a tudattal, hogy Zuboly 
főhadnagy halálával szegényebb 
lett a világ.
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