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Az örmények honfiusítása 
 

XXI. 
 
Százados tapasztalat érlelte meg a magyar haza szivében azt az erős meggyőződést, hogy 
keresztény hite miatt a vértanuságig elkínzott, őshazájából kiköltözött örmény népben meg 
van a fogékonyság, hogy minden viszonyok közt azon nemzethez ragaszkodjék, melynek 
világnézete, szellemi törekvése az ő eszméihez, mintegy természetszerűleg fűződik, 
melylyel egybeforrni már egykori keleti szomszédos helyzeténél s gyakori érintkezésénél 
fogva hozzászokott. 

A Szt-István alapította magyar birodalom népei közül egyedül az örmény volt az, mely 
kezdettől fogva elkülönző áspirácziók által vezéreltetni, a patricularismus hitegetései által 
eltántorittatni magát sohasem engedte. 

Azért, ha vendégszeretetre méltónak találta őket Apaffy fejedelem, nem volt 
indokolatlan az 1791. évi országgyűlésnek bizalom-nyilvánítása is, melynél fogva az 
örmény népet hazaszeretetéért a magyar nemzet testébe fölvette. 

Ekkor létesült a magyar nemzet és örménység között azon házasság, melyben a 
változékony polgári szerződés feltételeit absolut nem találjuk, hanem azon feloldatlan 
szentségi jelleget, mely a múltban tanúsított hűség elvén alapulván, azt a lét végéig 
biztosította. 

De szóljon helyettünk a történelem, mint az események hiteles tanúja. Habár az 1791. 
évet megelőző több mint 100 év lefolyása alatt az örmény nép az Apafiak, III. Károly és 
Mária Terézia kegyéből kiváltságleveleket szereztek, lakhelyűket I. Lipót várossá és 11. 
József szabad királyi városokká emelte, sőt már 1725-ben az örmények képviselői a 
kolozsvári országgyűlésre hivatalosak voltak; mindazonáltal az alkotmányos érzületéről is 
ismeretes örmény nép csak az országgyűlés hozzájárulásával óhajtott ezen szeretett 
kiváltságoknak törvényes érvényt eszközölni. 

Nagy siker megszerzése, kitartó előkészület, teljes odaadást, az erők tömörülését 
igényli. Őseink a honfiusítás nagy és életbiztosító kérdésének horderejét felfogták s azért 
szívós elhatározással tömörült a nagy czél elérése végett Szamosujvár és Erzsébetváros 
közönsége, amint a következő örmény nyelven írt kölcsönös egyezményből kitűnik. 

Isten segélyével 1768. év május 24-én Szamosujvártt egyezség történt a két város, 
Szamosujvár és Erzsébetváros lakói közt a honfiusítás tárgyában, vagyis, hogy a haza 
gyermekei legyünk, melyre nézve a gyűlésben az alább irt pontok szerint egyeztünk meg. 

1. Szamosujvár két képviselőt küldend Bécsbe maga részéről saját költségén, mind a 
fizetés, mind az élelmezés a szamosujvári városi pénztárból lesz. 

2. Hasonlólag Erzsébetváros két képviselőt küld Bécsbe, Erzsébetváros saját 
költségén, fizetés és élelmezés Erzsébetváros pénztárából lesz. 

3. A fennirt honfiusítás fedezeti összege végett, hogy a felséges királynénak, 
valamint más bécsi herczegeknek is, ezen országban vagyis itt Erdélyországban levő és 
más bécsi főuraknak ajándékot adhassunk ez aképen leend: 

4. Az egész pénzösszeg a honfiusítás végett egy tőke összegnek vétetik, és ezen 
egész összegbe először Szamosujvár fizet száz után tizet, és kifizetvén a tizedrészt a többi 
egész maradvány összeget félarányban fizetik, vagyis, Szamosujvár felét, és felét 
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Erzsébetváros, azaz, hogy jól megérthető legyen minden 1000 magyar forintból 
Szamosujvár fizeti előbb a 100 magyar forintot és a kilenczszáz forint felét vagyis 450 
forintot Szamosujvár és 450 magyar forintot Erzsébetváros, s igy az egész összeg a mit 
elköltenek a fennirt módon osztatik fel. 

5. Az erdélyi költségek végett a képviselőket illetőleg mind a fizetés, mind az 
élelem, mind egyéb költség teljesen az egész tőkéből leend. 

6. A fennirt képviselők Bécsben együtt tanácskozva felvesznek egy, vagy ha kell, 
két ügynököt is és ezen ügynökök díjazása az egész tőkéből fizetendő. 

7. Minden díj, melyet a honfiusítás végett kell Bécsben adni, legyen az igéret vagy 
ajándék, mindig mindkét fél tanácskozásából történjék; általában egyik fél a másik nélkül 
sem Ígéretet nem tehet, sem nem adhat, hasonlóképen az erdélyi képviselőkre nézve is 
ugyanaz a módozat fog állani. 

8. Ha a fennemlített honfiusítást Isten irgalmából és felséges királynénk 
kegyességéből örmény nemzetünk megnyerhetné, a költség, miként a két város közt az 
egyezség történt, és azon feltételek alatt lesz a fizetés is, de csak a honosítás végett. 

9. Ha ezután is valami szükség merülne fel, örmény nemzetünk vagyis a fennirt két 
város végett, együtt tanácskozva és megegyezve a t. képviselőknek levél Írassék Bécsbe, 
hogy az ügy mellé álljanak, hogy a fennirt határozat rendületlenül és változatlanul 
maradjon minden tiszteletben levők előtt. Ennek nagyobb állandósítása és megerősítése 
végett egyezményi levelünket mindkét város saját pecsétjével és a közönség aláírásával 
ellátva a fenti hó és szám alatt kiadtuk. 

Jakabfy Kristóf néhai      P. H.)           Szamosujvár tanácsa és 
Miklós fia Szamos-           közönsége, 

   újvár birája.     (P. H.)     Erzsébetváros tanácsa és 
Tódor Jenő szamosuj-         közönsége, 
vári tanácsos.              Lázár János erzsébetvá- 
Novák Kristóf szamosuj-                   rosi képviselő és a fenn- 
vári tanácsos.                 irt egyezménynél  
    meghatalmazott 
Simai Tódor néhai Ger-   
gely fia szamosujvári tanácsos 
 
Govrik Ker. János  
alszónok (potszutás)  Szamosujvárt  
 
Placsintár Lázár szamosujvári  
alszónok (potszutás) 

 

 

Az 1791-iki országgyűlés földeríté az örmény népnek „arany napját", mert ez hozta meg 
biztonságának örömét. 

Erzsébetváros és Szamosujvár képviselői folyamodást intéztek az országgyűléshez, 
melyben ezeket irják: 

„Mi a magyar nemzet őszinte hajlamaitól vonzatva, valamint az új haza kellemeitől, 
biztosító törvényeitől édesgetve, itt állandó lakhelyet alapítani törekedtünk; ez okból 
fejedelmeink iránti hódolatunkat, hűségünket, szolgálatainkat a legnagyobb készséggel 
teljesítettük; amiért uralkodóink kiváltságokkal megjutalmaztak. De mindezen 
kiváltságaink mellett is béna szülötteknek éreztük magunkat, mert habár a birtoklási jogot 
Erzsébetváros és Szamosujvár részére a Lipót-féle diploma B. pontja, az Approbáták III. 
része, 41. fejezetének első czikkelye szerint a királyi adománylevelekben megnyertük, — 
mégis ezek status Karaitól és Rendéitől az örmények honfiusítását kérjük." 

Kosotán Márton                                     
erzsébetvárosi képiselő és 
a fennirt egyezménynél 
meghatalmazott. 
Khell Bogdán ideigl. fő-

szónok és erzsébetvá-
rosi képviselő. 
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Bizonyára nemcsak a történettudóst, hanem a haza polgárait is érdekelni fogja annak 
ismerete, ami e kérvény indokolásához fűződött, melyet a szamosujváriak részéről Gorove 
Kristóf és Novák Tivadar, az erzsébetvárosiak részéről Issekutz Antal, Zacharias Tamás és 
Csiky Lázár nyújtottak be az országgyűlésnek, — s azon fejlemény, mely azon kornak 
nézeteibe betekinteni enged. 

E kérvény, előrebocsátván azt, hogy a hazai örmények, hűség, pontos adófizetés, az 
ország anyagi felvirágoztatása, a közterheknek néha másoknál is nagyobb mértékben való 
hordozása s a haza védelme tekintetében mindig készséggel meghozták áldozataikat; a 
Rákóczy forradalom idején 1703-ban hadügyi czélokra a kormánynak 5000 frtot,  1737-ben 
a katonák élelmezése végett gabonát; 1742-ben lovas és gyalog katonaságot állítottak; 
1746-ban Szamosújvár és Erzsébetváros hadi szerekre 2500 aranyat;  1757-ben a két város 
a poroszok ellen viselt háború terhei könynyítése végett 3008 aranyat küldött s ezenkívül 
minden nemes a kimért rovatalt is teljesítette;  1758-ban a katonák előállítására s fel-
szerelésére  ismét jelentékeny  összeggel  járult;   1761. november 10-én tartott közgyűlés 
határozatából kifolyólag Mária Terézia királynénak 4000 aranyat ajánlott fel s az 1784-iki 
parasztlázadás alkalmával hazafias érzelmének  kétségtelen  jeleit  mutatta, melyről 
Kolozs- és Belső-Szolnok megye,   úgyszintén Torda,  Nagy-Enyed, Gyulafehérvár és Szék 
városok is tanúskodnak; megemlítvén azt, hogy a szászok betelepítésük után azonnal 
polgárjogot nyertek, az unitáriusokat Bethlen Gábor fejedelem jószágokkal s Alvinczen 
kiváltsággal is felruházta, jóllehet pogányoknak tekintettek: mi ellenben — mondják a 
kérvényezők — sem királyainkra, sem a hazára nézve soha haszontalanok nem voltunk; 
mint kereskedők és kézművesek a haza javát előmozdítottuk, s miután mások, a kik ily 
dicséretes tettekkel nem bírnak, Erdélyben csendesen élhetnek, hivatalokat viselnek s 
hazafiaknak neveztetnek; mi pedig a magyar nemzet  erényeit nemcsak nagyra becsüljük, 
azokat követni, sajátunkká tenni óhajtjuk, törvényei-, öltözete-, s nyelvével élünk; hanem 
ezek mellett a magyar nyelv mivelése — s terjesztésére ezennel 4000 darab aranyat 
ajándékozni készek vagyunk: a tekintetes Status Karai és Rendéihez folyamodunk, hogy 
városainkat a magyar kir. városok és taxalis helyek közé fölvenni, a katonai elszállásolás s 
előfogatok szolgáltatása alól felmenteni, a szamosújvári és erzsébetvárosi nemeseket a 
honfiusítás által valódi s nem czimzetes nemeseknek elismerni méltóztassanak. 

Az országgyűlés véleményadás végett közölte a két város kérelmét a székelyek s a 
szabad királyi városok követeivel. 

A székely képviselők sérelmet találtak abban, hogy Szamosújvár és Erzsébetváros, 
több királyi város kárára, az ország tudta nélkül más városok felett szabadalmakat szerzett, 
a vármegyék és székek által tett ellenmondásokat nem tisztázták, hogy a kieszközölt 
nemeslevelek és szabadalmi okmányok palástja alatt a fennálló törvények ellen jószágokat 
vásároltak; azért követelik, hogy minden adomány és nemeslevél érvénytelennek 
nyilváníttassák és szabadságuk korlátoltassék. 

Kolozsvár, Gyulafehérvár és Maros-Vásárhely szab. kir. városok biztosai 
feleleteikben, melyeket a többi kisebb városok is elfogadtak, 8  feltételhez kötötték azon 
engedmény megadását, hogy Szamosújvár és Erzsébetváros közönségét a Status Karai és 
Rendéi a szabad királyi magyar városok sorába felvétessék. E 8 tételt az országgyűlés a 
következő két pontba foglalta: 

1. Hogy a befogadás azon feltétel alatt történjék, ha a többi városok jogai, 
szabadsága, haszonvételei épségben maradnak, terhei nem növekednek. Minthogy pedig a 
kérelmező városoknak a katonai elszállásolástól való mentessége jelentékeny terhet ró a 
többi városokra; ez okból a kérés — mint az igazsággal ellenkező — elutasítandó. 

2. Ha a status a két várost a szabad kir. magyar városok közé fölvenné; e két város 
szabadsága s haszonvételi joga csakis ezen városokra terjedjen; ennélfogva ne 
kényszeríthessék a többi városok tanácsait arra, hogy az örmény lakósokat polgárokul 
bevegyék, hanem szabadságában állhasson a többi városi közönségnek a polgárok közé 
felvétel iránt kizárólag intézkedni, s a concivilitás díját meghatározni. 

Ha közülök némelyik II. József rendeléséből polgárjogot nyert s ennélfogva örökös 
jogon örökséghez jutott, az olyantól az örökséget, rokonok, szomszédok, vagy a közönség 
polgárai is visszavehetik. Ha pedig ezután valakit rendes úton egy város polgárai közé fel-
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vesz, ezen felvétel csakis a kereskedés űzésére vonatkozzék s ennél több jussa ne legyen, 
ha szintén házat is szerez idővel. A városokban mindennemű haszonvétel azoknak 
tősgyökeres lakosait illetvén, a kereskedési jog mint eddig, úgy ezután is bizonyos 
váltságdíj lefizetése mellett engedtessék meg s a portékáikat oly áron kötelesek eladni, 
mint az idegen kereskedők." 

A székely és a szab. kir. városok képviselőinek nyilatkozatát az országgyűlés 1791. 
évi Sz. Jakab havának 26. és 29. augusztus hó 16. és Kisasszonyhava 2. napján vette 
tüzetes tárgyalás alá s az 1791. évi 61. czikkben a következő érdekes határozatot hozta:  

„Mivel az ország népesedése annak boldogságát érezhetőképen  eszközli, erejét 
gyarapítja, ha oly tagokkal szaporodik, melyek eddig is viseletök által a hazának kárára 
nem voltak, sőt jövőre is hűséges hazafiságukról biztos reményt nyújtottak; meggyőződve 
levén, hogy valamint a múltban kérelmezőket hűtelenségben soha sem találtuk, hűségöket e 
hazához annak terhes körülményei között bebizonyították, annak szükségeit katonákkal, 
élelemmel enyhítették, e mellett e század elején az egyik befogadott vallást felvették s 
abban állandóan megmaradtak.   Ezen okokhoz járult   felséges   fejedelmünknek   mult   
Szent-Iván hava 18. napján kelt királyi leirata, melyben a két város kérelmét melegen 
ajánlja; ezen indokokból a felajánlott 4000 arany letétele mellett Szamosújvár és 
Erzsébetváros közönségét a szabad kir. városok sorába, az országgyűlésen ülési és 
szavazati joggal felruházva s a taxális helyek közt Gyulafehérvár után beosztva — 
felveszszük a nélkül, hogy különös negyedik nemzetet képezzenek, a többi városok 
törvényes intézményeinek s kiváltságainak sérelmet okozzanak; miért is a nemes székely 
nemzet s a szabad kir. városok képviselőinek véleményét tekintetbe nem vehettük, mert az 
előadott kívánalmakról a haza törvényei, a taxális helyek szabadsága s különösen a 
következő feltételeink biztosítanak: 

1. Szamosújvár és Erzsébetváros, a szabad kir. magyar városok jellegével 
felruháztatnak. 

2. E városok a közügyek terén a magyar nyelvet használják, a magyar kir. városok 
szabadságával éljenek, magyar iskolákat tartsanak, bármily nemzet lakhassék 
közöttük s ezeket szabadságukban, örökségükben ne gátolják és semmivel túl ne terheljék. 

3. Hogy az említett két közönség a többi szabad kir. város szabadságán felül többet ne 
tulajdonítson magának; hűségét a haza, fejedelem s az unióhoz mindig épségben tartsa; a 
közügyet vállvetett erővel emelje; s ha e feltételek teljesítésétől a legkisebb mérvben is 
eltávoznék, az Approbata törvény szerint minden kiváltságát és szabadságát elveszítse s 
ezen feltételek megtartása végett a két város biztosai az országgyűlés előtt esküt tegyenek." 

 
A katonai elszállásolás s előfogatok szolgáltatása alóli mentességet az országgyűlés, 

támaszkodva a hármas törvénykönyv II. része, 11. fejezetére — elvetette; „mert oly 
kiváltság, mely másnak sérelmet okoz — fenn nem állhat; sőt aki ily privilégiumot nyert, az 
érvényt annak soha se szerezhessen, mivel ha a kérelmező városokat e terhektől főlmentjük, 
azokkal más helységeket nyomunk alá." 

„A nemesség megszerzésére, hazai törvényeink szerint, hazafiság kívántatik, s 
minthogy az említett közönség törvényes úton kivül nyert nemességet, azt el nem ismerjük 
annyival inkább, mert Mária Terézia leirata szerint az eddig adott nemességek nem 
gyökeres, hanem csak tiszteleti nemes jelleggel bírnak. Ennélfogva valódi nemesi 
szabadságot nem igényelhetnek; azonban megengedjük, hogy armalis leveleiket a következő 
országgyűlésnek bemutassák, úgyszintén kiváltságleveleiket is; hogy ő Felségének új 
adománylevelek kiadása végett felajánlhassuk." 

 
De ezzel sem lett befejezve a honfiúsítás; mert az ország Rendéi föltétel gyanánt 

kimondották, hogy a két város a hazai törvényekkel megegyező új kiváltságleveleket 
szerezzen ő Felségétől s azokat az országgyűlésnek mutassa be. Erre vonatkozólag irják a 
kérelmezők: „Nem volt czélunk méltóságos és tekintetes Karok és Rendek már legelső 
kérésünkben is, hogy a többi városok kárára magunkat, minden kötelező feltétel nélkül, a 
fennforgó terhektől megszabadítsuk; hisz midőn még törvényes tagjai nem voltunk a 
méltóságos Rendeknek: akkor is a  szükségben   fejedelmünket és hazánkat pénzzel, lóval, 
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gabonával nagy mértékben segítettük; most már hálátlanok lennénk, ha azután, midőn 
tagjaikká tesznek, a közjó előmozdításán összetett erővel munkálni vonakodnánk. S 
valóban biztat is a méltóságos Rendeknek eddig is bőven tanúsított kegyelme arról, hogy 
saját fiaira oly terheket nem fog róni, melyek életmódjukkal ellenkeznek s melyek alól az 
1792. s 1793. évben kelt kegyelmes udvari leiratok a megváltást megengedik. 

Tudva van a méltóságos Rendek előtt, hogy a mi életmódunk a kereskedés; ez nyújtott 
feleségeink- és gyermekeinknek életfentartást; ez nyújtott segedelmet, hogy 
fejedelmeinknek s a hazának szükség idején szolgálatjára lehettünk. A kereskedésnek a 
katonatartás, a forspontozásnak határaink csekély kiterjedése — ellensége. Ugyanazért 
alólirt követek (Szamosújvár részéről: Balta Márton és Simái Gergely, Erzsébetváros 
részéről: Issekutz Antal és Dániel Gergely) mint az első, 1791 -i országgyűlésre választott 
képviselők a két város részéről, a katonatartás és előfogatok szolgáltatása alóli mentesség 
váltságdíjában 7500 aranyat ajánlanak s kérik, hogy az új törvényczikk alapján a hűségi 
esküt letehessék." 

Ezen kérés véleményadás végett a székelyszékek s a taxális helyek követeivel 
közöltetvén, az előfogat és katonatartás pénzbeli megváltásának ellenmondottak. 

Ezen ellenmondás megoldására ismét felhivatott a két város s minthogy a válaszszal 
késedelmeskedett, a két város jelenlevő meghatalmazottjait a főkormányszéki biztos: Incze 
István megintette, s felhívta, hogy válaszaikat a közelebbi országgyűléshez terjeszszék be, 
mert ekkor fog a kirendelt küldöttség a városok sérelmei fölött határozni. 1795-ben beadta 
a két város kérelmét, melyben jelzi, hogy a hitletételt a privilégiumok megszerzése után 
fogja csak igénybe venni, ugy szintén, hogy az előfogati s katonatartási főlmentésre 
vonatkozó észrevételeit a kiküldött deputatio munkálatára óhajtja kiterjeszteni s ezen okból 
halasztásért esedezik; azonban a székely és a városi kövelek elodázhatlan intézkedést 
kivánnak, mivel az örmények községeikben a szabad kir. város nevet használják,  
beneficiumokban  részesülnek; ezért a terhet is a többi városokkal közösen viseljék. Ezen 
kívánalmakat is az országgyűlés áttette a küldöttséghez elbírálás végett. 

A deputáczió a kir. kormányszék képviselőivel tartott tanácsban megállapította, hogy 
tekintve azt, miszerint Erzsébetváros és Szamosújvár 7500 aranyat igért váltságdíj fejében, 
mely összeget laktanyák építésére lehet fordítani; minthogy e két város eddig sem volt 
kötelezve ily szolgálatokra, s minthogy a kereskedést biztonságban folytatni csak ugy 
lehetséges, ha e szolgálmányok alól felmentetnek, más városok terheinek főlhalmozása 
nélkül; tekintve azt, hogy a kültartományokban lakó kereskedők szintén ily terhek 
hordozása alól főlmentvék, e véleményt az erzsébetvárosi és szamosújvári képviselőkkel 
közölni javasolták. Azonban a városok követei újabb kérelemmel, a katonatartás és 
előfogatok természetbeni kiszolgáltatására akarták a két várost kötelezni, s a felajánlott 
megváltási díj elvetését sürgették. Így folyt a vita 1791—181 l-ig, míg végre a 20 évig 
húzódott tárgyalásnak az lett az eredménye, hogy a két várost 6 évi időtartam alatt 
építendő  laktanyák berendezésére, valamint az előfogatok megadására s ezen hat év alatt 
30.000 frt váltságdíj lefizetésére kötelezték. 

Ezen határozat után a két város küldöttséget menesztett Ferencz királyhoz oly 
utasítással, hogy e végzés szentesítését elodázni kegyeskedjék s így ez ügy függőben 
maradt 1837-ig. Ekkor Erzsébetváros belátván az üdvtelen halasztás hátrányait, Ferdinánd 
királyhoz folyamodott, hogy Erzsébetváros kir. várossá felvétele felől új kiváltságokmányt 
kiadni kegyeskedjék, a mi végett felajánlotta, hogy a katonatartást és előfogatokat a többi 
városokkal egyenlő arányban hordozni fogja. A privilégium 1837-ben kiadatott, a 
városlaktanyát épített s 1840-ben a katonaság azt el is foglalta. 

Ezen nevezetes eseményt a honvéd laktanya bejáratába ékelt kőlap ily szavakkal 
hirdeti: „V. Ferdinánd nagy fejedelmök dicső nevére édes hazánk békeőrjei lakául emelték 
sz. kir. Erzsébet városának hív polgárjai 1840-ben.” 

Városunk ezen laktanyát a millenium emlékére mintegy 50000 frt költséggel 
kibővítette és mint a képen látható díszesen, az egészségügyi kívánalmaknak megfelelőleg 
átalakitotta. 

Ennyi phasison ment át a honfiusitás s ezzel egyidejűleg a katonatartás és előfogati 
kérdés ügye, mig végleges megoldást nyert. 
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A népeknek hazájuk iránti érzületét csak hosszabb tartamú együttérzés, — 
öszműködésből lehet levonni; mert a hazafiság mindaddig csak ünnepélyes szólam, mig az 
tettekben nem nyilvánul, különösen oly zilált időkben midőn a barátnak az ellenség, a 
honszeretetnek a honárulás veszélyes ligájával kell küzdeni. E tekintetben önérzettel 
szemlélheti múltját és jelenét az örmény nép. A magyar nemzet küzdelmes sorsában 
odaadóbb részvéttel még nemzet e haza földjén nem osztozott, mint az örmény; mindig 
álhatatosan vele élt, szenvedett, együtt vívott a harcz térein a szabadság óriási 
küzdelmeiben, a miről Erzsébetváros az 1848/9-i időszakból világos bizonyságot tett. 

Valahányszor e haza anyagi áldozatot kért, e nép csaknem önkifosztásával rakta le a 
haza oltárára utolsó filléreit, sőt mint Erzsébetváros a forradalmi időben — templomi drága 
ékszereit is. Rómának egy Fabritiusa volt, kit az igazság útjáról eltántorítani nem lehetett; 
az örmény nép maga egy megtestesült Fabritiusa a hazaszeretetnek s mindezt azon tudatban 
tette, hogy a hazaszeretet legméltóbb jutalmát: a honfiusitást elnyerhesse, hogy a haza 
valódi gyermekeinek nézze őt, ki hozzá szivvel, lélekkel ragaszkodik, ki fényre derültét 
kezdettől fogva elősegítette. 

 
(Megjelent: Ávedik Lukács plébános: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája, 1896) 
 

 


