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1918

ebiszgobosz Áládinoh jév ár mérázinsz,
vorkh jén i szphursz Tránsilvánioh
szérpázán pháphin vekil jév phochánort:
1700.Okosdosi1.”–magyarra fordítva:
„A Tímár Társulat működési körének
és alapszabályainak könyve, melyet
nagyságos és főtisztelendő dr. Verzár 
Oxendius áládai püspök és amieinknek,
kik Erdélyben telepedtek meg, apostoli
vicariusa–szerkesztett:1700.augusztus
1.”Verzerescul püspök az alapszabályzat
címlapjánveresörménybetűkkeltisztánki
van írva az1700.ATímárTársulat alap-
szabályzatának könyvecskéje az első, és
egyelőreegyedülidokumentum,melySza-
mosújvárörményvároslétezését1700.au-
gusztus1-énmárigazolta.Azalapszabály-
zatotaszamosújváriÖrményMúzeumban
őrizték. A város, alapításától kezdve,
többnevetviselt.Mivelépítéseacsászár
csupán szóbeli engedélye alapján kez-
dődött, eleinte „Szamos-Új-Vár Város”
nemhivatalos nevet viselte. III. Károly 
császár(1711–1740)1726.október17-én
aláírtdiplomájaalapjánahelységelnyerte
a Szabad PrivilégiáltVárosok rangját és
akövetkezőelsőhivatalosneveketkapta:
Liberum Oppidum Armenopolitanum,
vagyLiberaCivitasArmenopolis,röviden:
Armenopolis. Ez volt a város hivatalos
neve61évenkeresztül.Az1786-ban,aII. 
József császár (1780–1790) által aláírt és
kiadottdiplomátaz1787.június21-éntar-
tott országgyűlés alkalmával hozták nyil-
vánosságra.Ediplomaalapjánazörmény
várost aSzabadKirályiVárosok rangjára
emelték, a következő hivatalos néven:
LiberaeRegiaequeCivitatisArmenopolis,
röviden L.R.C. Armenopolis. A diploma
avárosmagyarnevét akövetkezőképpen
határoztameg:SzabadKirályiSzamosúj-
várVáros,rövidítettformájábanSz.KSza-
mosújvár. 1867-tőlmagyarnevétviselte.

1918. decemberétől kezdve a várost, 
azeltűntfaluemlékére,Gerlának(Gherla)
nevezik. Amint a fentiekből láthatjuk,
a város gyors ütemben fejlődött és nagy
mennyiségi és minőségi változásokon
ment keresztül. Míg 1716-ban csak 130
családfőszerepelavároslakosainaklistá-
ján(111véglegesenés2ideiglenesenfel-
épített gazdasággal), ez a szám1721-ben
156családfőreemelkedik(akikből72ke-
reskedőés10iparos),1792-benacsalád-
főkszáma373plusz74özvegy,1847-ben
acsaládfőkszámamáreléria952-t.1853-
ban4847személyéltSzamosújváron,akik
közül 2314 nő.Az 1956-os népszámlálás
adataiszerintSzamosújvárnak7617lakosa
volt. Ez a szám az 1992-es népszámlálás
alapján 24311-re emelkedett, akik közül
450-500örményeredetűszemélyvolt.
A város főterének járdáit 1801-ben ho-

mokkőlapokkalborították.Ezeketamun-
kálatokat1807-benazegészfőtérterületén
elvégezték, 1827-ben a homokkő lapokat
gránit lapokkal cserélték ki. Ugyancsak
1827-ben fedték le gránitlapokkal a főbb
utcákjárdáitis.
Aszenátus1811.szeptember23-iülésén

elhatározta, hogy a város főépítésze ter-
vei alapjánmodernizálják aKis-Szamos
medrétésamalomárkot.Ezenalkalommal
avárosészakiésdélibejáratánálkétvízi-
malmot építettek. 1846-ban amalomárok
ésKis-Szamosgátjaiközöttiterületenüdü-
lőparkot létesítettek, melyet szépségéért
és a nagy bécsi parkkal való hasonlatos-
ságáért „Kis Schönbrunn”-nak neveztek. 
1841-benkiszárítottákavárárkaitéseze-
kenahelyekensétányokatalakítottakki.
Azelsőpatikát,melyaKarácsonyi Kará-

csonycsaládtulajdonavolt,amostislétező
főtéri patika helyén, 1788-ban nyitották
meg.Az első postahivatalDániel Miklós 
tulajdonaként 1793. január 24-én kezdte

el működését. A Kolozsvár-Dés ország-
utat1838–1839közötthoztákbeavárosba 
aKis-Szamosbalpartjáról.Avasútvonalat
és az első vasútállomást 1771-ben építet-
ték.Avasútvonalvárosbahozásaérdeké-
ben a vezetőség lemondott egy 14méter
szélessávrólavároskeletihatárában.

Szamosújvár örmény városnak kiváló
egyéniségei voltak. Közülük említjük:
Lukácsi Kristóf örmény katolikus plébá-
nostéstörténészt,aki1859-benkiadtalatin
nyelven Az erdélyi örmények történetét,
és 1887-benmegalapította – saját költsé-
gén–afiúinternátust; azóriásimunkabí-
rásúSzongott Kristóf tanárt és történészt,

akinek nagyszámú munkája és dolgozata
nélkülmanagyonkevesettudnánkazerdé-
lyiörményekről;Kovrig Tivadart,akisaját
költségén megalapította a leányintézetet
(1893); Balta Pétert, aki alapítványt ho-
zott létre az apácakolostor építése (1770)
és fenntartása érdekében; Karácsonyi 
Emanuelt,az„Öreg-ház”alapítóját(1803),
és még említhetnénk sok más személyt, 
akikodaadómunkálkodásukkalésanyagi
áldozataikkalfellendítettékazörményvá-
ros életét és megalapozták hírnevét. A vá-
ros alapításáról részletes leírást Szongott
Kristóf: Szamosújvár SzabadKirályiVá-
rosmonográfiája címűművébenolvasha-
tunk(I-II.köt.Szamosújvár1901.4.rész).

Köszönet – Köszönet - Köszönet
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesülethálásköszönetetmondahazai
és erdélyi magyarörmény közösségnek,
hogyazörménynemzetiségiválasztások
eredményét regisztrációval, leadott sza-
vazatukkalsegítették.Azelértválasztási
eredménytettelehetővé,hogynagykoalí-
ciósmegállapodással,békésegymásmel-
lett éléssel, megfelelő pénzügyi kerettel
induljunkabiztatójövőfeléaKözös Ör-
mény Célok Nyilatkozata szellemében.
Hálásanköszönjükaközösségtagjaitól, 

a velünk együttérző támogatóinktól ér-
kezett anyagi támogatásokat,melya sok
ezer levél elküldését tudta biztosítani.
Köszönjükakampánybanrésztvetttagja-
inakfizikaisegítségétakampányanyagok

célba juttatásához. Köszönjük minden
kerületünkésaFővároslelkeshozzájáru-
lását,hogyajövőtbiztosítottamindannyi-
unk számára.
AzEgyesületvezetésemindentmegtett

azért,hogya23évevallottcéljaittöretle-
nülmegvalósítsa,önállóságátmegőrizze,
a hazai örménység békés egymásmellett
élésételősegítse.
Kívánunk Mindenkinek áldott, békés

KarácsonyiÜnnepeketésboldogÚjesz-
tendőt,békességetazelkövetkezőidőben
azörményközösségben,mellyelvissza-
szerezzük őseink örökségét: jó hírnevét, 
ahazaiörménységméltótársadalmielfo-
gadottságát.

dr. Issekutz Sarolta elnök




