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~ZOik:1S el6sz6t irni, ha \'an ok re{\ s ha Ilines is. Szabad
tere Vflll itt a menteget6dzesnek. I::n caak azt ellllitem meg, hogy
igen sokan ellenezlt:H~' ez Emlekkonj'v kesziteset, mert lehetet.
Jennek tartott:.\k, hogy -1-5 het alalt lUelt6kepen et lehessen
keszitcni egy konyvcl, ak:\r az o8zszcrke:sztest. uk;'lr egy \'i(h~ki
nyomda ,'iszonyait tekiotsUk...\z Ullnep~l.rt rClItlez6 bizottsag
ugyanis cauk april is 22-en - :l kozgrli1cs elott 5 hette! - tartotla az elso Oh~st. melyen a kijzgyi.ih~s napj ..i t hatUrozottan megllllapitoltlik
Igaz, hogy oem 80k id6 i de elbukni is jobu egy kia meg4
kUzdes ulan, mint semmihez sem fogni.
I6 :lz, hogy a vegen lehet eszlelni a hi:i.llyokat, s a sok fel.
dolgoZll!)(16, de fel IlCJn dolgozolt tlll"g)'Jl:lk halmaza miatt a vegeD

szeretne el61keztleni az ember, hogy jobbat csin:tljon; de annak
:\ leenuo jubbnak a YegE!Il rnegint caak olynn eh~gedetlen lenne.
mert akkor mIll' tudna es l)zerclne meg illlniil is egy jobbat
csiufllni.

Mer't legi~az:lbb ilZ, ho...;)" CZ II kis ernlftkkonyv oem elegge
me1to az A'm/a)-her.. De ha lllilldi!;: ceak tOkeletest akarunk eselekedni, akkol' nellH.'sak lIelll csclel;:s,dink Wkeletest. de meg
sem kor.elithctjiil, azt soh a j mert 1m volna is egy meghatarozott
tokeletesseg, mint van a lajtorjflllnk egy legfelsobb foka, akkor
Bern lephetll€lllk n\ egyellesell - a kor.lJeesO fakok megtapOStUH\
nelkli!.

Sz6val en jonak J{~ttam egy emh~kkijlJYv ossze.lllitasft.t a
kett6s iinnepelyre, Illelyek kazii! caak egyik is eleg ok an'a,
hogy minel tObb emleket igyekezziink hagj'lli ut;illa. B,iro Josib
Miklos kolt6 szlileteaellek 8z,izados emleke

31.

egyik, a Illiisik az

Emke, a kiiltollek ll1egtestesiilt honszel'elme... Azt,in figyel.
meztetett e Vtlrosnak s e videkuek hely- as Ileprajzi, politikai

es mUVeIO(JeS-Wl'tEinelmi lleVezetessegekben,8 nevezetessegeinek
a I'egisegekhell \':116 g:lzd:lgs:'lgll, ogyuUnl egy l> m:·II' c1olgokban
\'a16 moslnni 87.cgenyf1egc,
Egy m:\sik megjl.lgyzesem aI., hogy :l kOllyvben elOfordll16,

an\nylag sok kCIl, mely kctsegkiviil lll1gy clOnycl'e vlillk, Illlgy
kOitscgl.lkkel lIzokuf.l. j:'lI'ni; lIe azok kuziil, melyeknek olltvenyei
keszen ,'olt-ak Ill~il':\ \':'11'08 bil'toUball, VeWs Odon !lolg:ll'melltel'
III' keszseggel engedett ,'It 20 dl'abot fclhaszlI{I]:\SJ'a, :\ kOllyv
j:W{lr:l, Hgy pill'I,:l kulo7.31':hi -4l:)-a;1 ct"cklye llltlZeUm ore 8 :l

uS "J(cl,es CS:lI:'uli IJ:lj!ok a s:>:el'kcszt6je klH·
dolt, s igy nlig cgy nehflll)' kepnek kellett k61tseggel clichet
csin:mlltnl Egy piu' t:h"gYl1:l'{ fotugr:iliilj:it szillLCn in~yelJ 1.:6szilcllo oj Hol;11' ,1:'lnOS lonl:l! fenY'H~lleSZ.
\"egiil az Emko llen;I'Cll koszul1elN mundok :lzoknak is,
kik szivcs kesy.scggel kUlduttck cliJ!ckir'lllUkat, kil>ehb llugyolJb
dol;;ozatoknt, I> Demeter Di:Jll'clUck, ki 1I ~;]jt6hilJ:ik javit:isanal
~'I'ul"t.etlelmi

[mlful;~

fclaj:\nlolla scgit..>eglJl
A kOl,lernenyck CSOjlOl'tosit:isll: l'cndozeso

a l'ovid il10 mintt

leheletlcn \'olt.. De h:itha jol Ian igy ez a t:ll'kn;;:'lg, mint:l mczo
\'in'lgainak tcrtllcszclCli rcndctlcllBcgC.
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Torda-aranyosvarmegye pecsetje es czimere.
A yolt TOI'll:tmegye os Aranyo szek egyesitese utan a ket
czimel't is e~ye2iLlli kellet.t, A v;'lI'Inegyei t,ol'venyhat6sag 1882.
:lpril 6-an tartott O"yUlesen :'l1l<1pitott meg egy a kett6b61 egyesitett, czimert, mel)' a zimcrtani l.ah~l't6k velemenye szerint

(Torrla-aranyosvat'mog~-o !,cc:;et.jo ()S (,;f,illtore-)

egy kis m6dosuh'tson :ttmenve ::t me,O'yei kozgyiile15 1882. szept,
18 an 87. k. b. j sz. a, allapitotta me~, a mint most van, mely
a miniszterium helybenhagyasat is megl1yerte. A kin'tly 6 felsege
1882. okt6ber 29-en kelt hatarozati\'val adta meg ellgedelyet a
czimer hasznalbatasara.
A czimer rajzat Nagy Gyula rajztanar keszitette. Kep"
ben mellekelt czimer, mindamellett, bogy regi ket megyet jelvenyez, egyszerii.segenel fogva kOlllJyen attekil1th~t6. Egy paizson
van ket mez6. A fels6 zinober voros mez6ben a Tordah!losadek

a rajta elszort penzdambokkal s tOveben ketfel~ ir:'inyulo ket
lapatkov:t1 a kililokkal mla harczra sa Szellt L:'ISZId fele legendam emlekeztetve; az also filzold mezobell a YO It Aranyosszek
czimerl!boi :ttyett arany- es eziist szinli kat haboj polys az Ara~
nyos es Maros folyokat jeiezye.

A "Tordai Emke-Emlekkiinyv" szamara,
Miota a nagy sZ:lIuUzott haza jOtt megpihenni az edes
ouynf61dbe. tudom caak igaz:'lU felfogoi, hogy mi az :\ mi lell;:emet oly erosen hO:-:Z.110k fl'izi.
Szep ez a ~y.\r{HI·ment.e, gyonyorUek ezek az el'(16 bodtotta hegyek, kabiszos ernelkedesek, vinigos vOlgyek, szel'etem
e nApet, mely osi IwgyollHlll)"ait oly felto gonddal ol'zi, megcl'tem
uyelvet, csod:Hatos kolteszetet es llleg~s ugy Cl'i':em, hogy lelkem
11em Iud itt meggyokel'ezlli egeszen, El, yegehH, de pihenni oda
v{lgyik, 1101 a esillog6 Al'anyos dus vil':inyu partok kOzt szalad
az ismereUen llles5zis~;:!be , '
Most is, hogy az :Udast osz1O Emke olt idoz kedves szUlofOidemen, az en leikem is MrepiHi a kozbees6 tart s ott vagyok
koztetek, hogy J'eszt ,·egyek ol'Ometekhell s en is egy kis ieyel·
ket fLizzek a baberkoszoruhoz, melyet oem erclemiil .- hisz azt
!lem lehetne ele.!rge kifejezni - hanE'm MI.lul ll'ylIjlOtok tlZ
• Rmk!!nek a lll:lgyM cultura oly esod.ilatos felviragoztat[lB.\ert.
Mosony,

HanllatJ~

Luiza.

-.a:tz ola.ho:ag ~t:ngenfoe beekeli: ...a:transosszek magyarsagal '!o:-d.a varas nemzdi kuUurtij6.no.k halfuia alatl
orizle meg j c.Io:-da. e kulturmizsioja ann6.l nagyobb, minel jobban ~zorul e gyuru ..d{ransosz~ek korul; s ebbel".
lci.lom Glada jo':o fejlodL:enck zalogaL

Dr. Ja"nk6 Janos.

Tordavaros czimere,
Tord/waros czimere rt!gibb kclem, 6sj je~venyeive1. Egszinkek mez6ben a heg,yhasadek, mely kezdetben valOszinUleg oly
keskeny lehetett, hogy egy lovas is .itugordhatta. A heraldika
j6nak h\tta ezt a ke.zdetet a Szent L,iszlo idejere kepzelni, mert

Tordl1\';iros czhJOrc,

a nagy kirlilyt <\brazol6 lavast Zllszl6val a kezeben kepes volt a
hegyhasadekon atugrasra kell,Yszeritcni. Az ezzel kapcsolatos
monda szerint a Kimok odaerkeztere a hasful!!k azt.an esak job.
ban kitagult. A tuls6 hegyormon egy mnganosan all6 fa bUszkelkedik, A hegy toveben az iparnak, speeialisan a sobanyanak
jelv6nyeUi kel'esztbe tett ket bflny<iszcsl't.kany, tull'ol pedig a fOld·
miivehh jelvenye, kat sarlo Yan,
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Udvozlet az Emkehez.
'fol'da, 1894. jun. '3.

Itegyen iidvozolve a,Z Ernke, 11 hoI jar. Es leg-yen
mega,ldva, a hely, !lova az Emke lep.
Isten hozta mi hozzank!
A Feleken atszallott s a Dobog6n belejtett Torddra,
a mi varosunkba az Ernke, hazankn~tk e ]egszentebb
egyeslilete, nemzeti kultul'anknak soron kivllli pasztora,
!logy latogasson meg minket is.
Vdvozoljuk a messiast, e legkedvesebb vendegllnket.
Es eljott hozzank akkor, mikor er6ben megizmosodva, hirnevben elterjedve, munkassa.g(lban dieserve
s hatalmaban meger6s6dve van.
Ezert magasztalva lidvozoljlik az Emket.
Es eljott talan azert, hogy ha f(l,j valahol, 'gy6gyitson; ha a megtamadasok ellen' nehez a kUzdelmiink,
segitsen bajunkon - legalabb egy batorit6 sz6val; s
ha mUvel6des1'e val6 vagyasunkban es hazaszeretetlinkben Uresseg van, azt' t6ltse be.
Ra igy jott, akkor - mirit edes apat es edes anyat
szokas - 8zeretettel is lidvozoljlik az Emket.'
, Hogy bajunk ne volna, a1'1'ol sz6 sines. Van bizony
bajunk eleg, s olyan elesen kid, hogy fel sem kell
emliteni. Meglehet6s nagy varmegyenk keletr61 nyugatra
mint egy kigy6 hosszan elnyult testtel feksiik, nem
mondom, hogy lomhan; feje es farka ugraI. Kisded
dereka a Keresztesmez6 wedenGzejebe esik - nebany
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faluval s Torda varosavaI. Es felos, hogy az allatnak
majd esak feje es farka lesz.
E kis medenezeben a magyar mUvelOdesnek a 16.
sztizadban volt nagyohbaeska bullllmverese. MeI·t hitiba,
megis esak az iskolllt kell tartanunk a mUvelOdes kutfonasaaak es hullamveresenek. Iskola dolgaban az6ta
helyt allunk, sot egy-egy kiesit hatralunk.
Ezt a f,ij6 sebet, j6, ha megtekinti az Emke, a mi
magas vendegUnk. Mert 0 a magyar nemzeti mUvelodesnek ore, apo16ja, fOlkent apostola - legalabb Erdelyben. Nem egyebbel, teremtsen az erkolesi sulyaval
iskolilt oda, a hoi kell.
Az Emkeben nagyobbnak tartom a szellAmi es erkOlcsi hatalmatJ mint az anyagi er6t.

En ugy szeretnem kepzelni az Emket, mint egy
t",stetlen nagy hatalmat ketelu hlIrdjanak diktal6 es
ellenOrzo erejeveI. Legyen fobh'6, censor az 0 elvo nI
fogalmaban. Legyen az egyenlosegnek hirdetese, s az
igazsilgnak koronaja. Alljon orl, hoi a kozmUvelOdes"e
8z6rjAk ~s szorongatjak a penzt. Ne engedje meg, hogy
kozmUvelOdes ezimen rakasra emeljek a paloU,kal egy
helyen, mig a masik hely szantallan ugaruak, kozlegeMnek marad, hogy a szomszMok baromfiai esatangoljanak rajla.
Van olyon kiesinyke kis yaros Magya"orszagon,
melynek Mrom kozepiskolaja van. Torda-aranyosvarmegyenek egyetlen fel sines.
Pedig iskola kell az embernek, nem fold feloszlas.
Nem a munkllsok osztalya lazong. hanem a dologkerU10k osztalya, a mUveletlenseg. Hiaba van foldUnk, nem
terem kenyeret, ha nem szantjuk feI.
Nezze meg az Emke ami varmegyenk iskolajanak
azantatlan foldjet. Jojjon el hatarjarni.

11

Nezze meg 11 m! sebUnket. Aztan gy6gyitson rajta.
Akkor magasztalva UdvozUljUk diesosegeerl, szeretetlel Udvozo1jUk j6indulatllerl es aldva es halalkodva
Udvozolj Uk j6tetemenyeierl.
.
Legyen udvozolve az Emke mindenUtt, a hoi jar.
Es legyen megaldva a fold, a hova az Emke lep.
Islen hozla!

Az Emke a magyar nemzet szeretet-valliisa,
A fJyem(int hideg csillogdsa csak kis kot'ben vakil, mig
megmerhetetlen t(ivolsdgig melegit.
SUgU1'(L osszeJeot6 lUtpocs m-i kiizottunk,
hogy "E'mkcuk" 11llgybecsfi, manuln-nd6 oktatdsokat llOzhaSsm letre, hogy unokdink biiszkescggel emLCkezhessenek rwnk.
Kolozsl;cir. 1894. lipril. 14-en.

a sz(,"relet enylte sUfJU1'u

Legyen a szeretet

:Jlus£k6 .9sbtanne,
~okaji .Eirma.

Az E. M, K, E.-nek 1894, jun, 3-iki X, tivi tordai rendes
kozgyilltise alkalmiibol,
A meh minden vir:'lgban mezet keres, erzelmUok az elet
minden tiinemenyeiben tanllls{lgot. Meg viln irva, bogy .a boles·

nek szemei vagyllak az 6 fejeben- (Pred. 2, 15.1, - es hogy e
"Hagon minden, magok .az egymas Uh\D kOvetkez6 napok es
ejszakak is bOlcsesegre tallitanak benniillket- (Zsolt. J9., 3.)
Meritett.e nz E. :\1. K. E tauliisagot a nem reg mult szo·
morl. napok eg,Yszerii tiinemlmyeib6!? Taoult-e bolcseseget a
nemzeti g)':lSZ nagy ejszal.aijabOl? .
G,Ytlszf!\tj'olos :nczczal koszontott be hazz:!nk az idei t:l.vasz, - tie l1em vil':\gok lIelkiU; s en tudOIll, hogy az E. M. K. E.
megta\{\!tll a nagy gy:iszf:'ttyol bulli\maiban a legszebb Vil"11got,
a legdicsobb koszorlit.
Bepillaothatott a magyar nem1.ct fajdalornbau megrepedt
6zivebe s betekinlhetett ontudatanuk legbensejebe, szeotek szentjebe.
Abball, hogy itt tal{llta nz osi erenyek frigyIadajat, ne~
lehetett ra 116zve semooi ilj: biszen tudta eddig is, hogy a rna-

15

14
gyar mindig melyen 8zerette ezred~fe8 szabadsag:it as mindig
csodaS8n 8zerette i'tazi Dagy embereit. a kiknel a baza boldogitass nem eltanult fOldi roesterseg 6S kenyerkereset, hanem egi
bivatAs, a melyet egyiitt hoztak onmagokkal e villi-gen, a melyet
,oem emberekt61 B oem emberek altaI vettek- (Gal. 1., 1.) 8 a
melyhez epen ezert hivek maradnak mindvegiglen a hitva1l6k
fOlseges elazantsit.gaval B a f61eskUdtittek reUenthetetlellscgevel.
De mar az, hogy nernzetlink nagy ~I'zelmeiben as eazmaD)"eiben egygye tud olvadni rna is, B hogy tud erzelmeinek es
gondolatainak meltosagos kifejezest adni a maga hiMn, a mllga
embersegeb6J, a maga erejebOl, fOWle61 nem vezetve, nem is
irtinyitva 8 alulrol Dem izgatv8, - as hogy nagylelktien szemet
tud buuyni nemely nem vart, nem is erdemelt meltatJansagok·
oak is: mindez uj lehet mindnyajunk elott, mar cEak azert is,
mert mindezeknek megbizonyitasara regen, t-ah\n soha sem volt
olyan on kent kimllkozo alkalom, mint ott Kossuth Laj08 ravatala
6S sirja korU!.
Db, takargassak, orizzek osi erenyllink frigyladaj{mak ez
ujonnan fehnutatott kincseit egy uj kherub szent SZ{lrnYlli az
idok v~geig I ...
S mit szolt a nemes czelu E. M. K. E, midon latta e senki
altai nem eraszakolt onkint, termeszetesen nyilv8.nult, igaz nemzeti egyUUerzest s egyUttgondolkodast, - e nemzeti eleven erat
6s teljes 6retts6get 6S onall6stlgot e8 nemesseget es melto83got?
Mit szolt e dicso koszoniboz, mely ama nagy gya8zfatyol·
bol bontakozott ki, mint a nap tUzarcza a felh6k borujab61? ..
Ugy·e, ezt mondA: Elore, - egy i1yen nemzerert munklilni,
faradni, kUzdeni kotele8seg ea - dic8oseg! I ..
Es Te nagy ea jo Iaten. tUdd meg 1\ derek E. M. K. E.·tl
mely munkAl, farad ea kUzd - B a nemzetet., a melyer, munkal,
f:l.rad es kUzd!

Debreezen, 1894. apr. 23.

Dics6/i Jozs,(.

Nagy elmek, nagy esemenyek,
Newesnk nagy elmek, de a tOrtenelcm tanusAga sscriot nagy e8em~
nyek ia talAlko2:nak. A magyar regeoy megalapltoja szi1letbenot 1()()..lk evforduIbja a1kalmivai a magysrsAg Icger6sebb oszlopa, az Emkll tartja lO·lk

rendes kl.izgyUleset Josika el az Rmke mD.kMese egy szent eszme Mdcke·
ben U1rtlmt s tOrtenik. EIObbl a magyar nemcsek crkOlcsenek s azokbalnak
megkap6 rajzsival, Mesen zeng6 ao)'anyelvD.ok vartzs!val hatott a mD.vcH
ma Is gyOn;rorrcl olvassuk; utobbl nagykllrft s terjedt munkAssagaval hint!
80yagilag ea erkOlesileg a ncmzctl eszme magvAt ott, hoi a s2:i1ksllg lognag)'obb s a magyarsAg erdekelt vOdenl 6s Apolnl kcll.
EIObbl cmlCke s:z:ent 8 iltWrOi U1rckvelll~t bAmuljl1k s crdcmclt <irtikre
m6ItAn)'oljuk, utllbbl clOt~ moghajlunk, mcrt tudjuk s 6rezzUk jal, hogy
Magynrors:z:lIg Icgszilksegcsobb t611ycz6jc, molyllok ez61ja mogegyezlk a
mionkkc/, a mi testiinkb6/ vaM hus, a mi v61"Unkb6! val6 vcr. Tlsztelct ElZ
elhunyt eml6kunok, Mdolat a k<irUnkbcn mUk6d6nck.
Nem'.ctUnk linmngat bocsi1l1, ha nagyjalt t1sztoll, s szent em16kUkoi
nemesak hlvcn lIni, cle fclujitja la. Szant kotolossoget teljcsit, ha a magyarsag erdetcit vlld6 Emket, lelko egesz ercjevel. honftnl lelkesedllslmek 19az
IAngolAsAval szolgalja, s igyekazik nemes edljalban hlven timogatoi.
Sz.·Udvarboly.

Dr. Vajda Emil.

'{;Z!'{!>/i I~../i "aj'f <",olgalalol a m"J'fat /rull"I<d"ak, alrA/i "fO'jalma< < t"""uld.. 11l1l"ka allal .m,1k.d",k ki a mi"don"apudjt61
{$<aIrl.Oj'f <",omo,,' ida/; <If./;, am.Iy,/;.t mo.>t ilii",/;.

'{;Z!.

~JjatmaiJ u /;eulileit!~

l1umKdnaK

joti/; itt ..qat, <ot mi"d... aUl"f.t"yi

t"...

nem t.J!I~n.

"'t.t alr.adal!ft

jould .1. a to..",alr.alat, am'41y,1 "a(6 /r;ii<f.d,l.m
la" hifaw"f.qa, m'jt'"itja a 1'J"a!JYOU am/'ili61

~uda!, ..I.

""'-Uu.

Torok Irma.

Emleksor az "Emke emlekkijnyv" reszere
ArpAd a bonalapit6 ezelott 1000 evvel hazat 8zerzett a
nepnek, az Emke pedig befejezi a honalkot:ist, mivel hazafias
nepet azerez a magyar haza 8zamara.
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Emke! . . . ugy kepzelIek, mint hazank fOlOtt magasban
ropked6 6rsogyalt, . . . te kepzeletem 8zerint kozelebb vagy a
magyarok Istenehez, mint mi, 6rkodj ezredeveken at fOloUUnk,
tartsd meg a magyart e magyar bazanak I
Szekoly-Foldvar 1894.

Ba.·IIla Gba,
All. 01. 18k. igBzgato.tanlto.

Em I

e k.

Ott VOIt,81D 8zUleteseneJ. Virrasztottam bOlcs6je mellett,
tapaoltam oromomben, Iatva, bogy mikimt novekedik evr61 eyre
Isten ea haza gyijDyijriis~gere. mig elerte tizedik evet R61ad van
I!z6 hazafiak melt6 bUszkesege, honleanyok Bzivorome E. i\1. K. E. !
A te napod kelet lat6 hataran ragyogva emelkedik ; a~ en usporn
a nyugati hi-t6 hahlr szeJehez gyoraall J;:ozeledik. Te emelkedj
evr61 eyre n delpontig, ott allj meg mint Jozsue napja es hintsed
ald1180dat Mes hazankra liZ idok vegeig! En :i.ldolag terjesztem
felM reszk~t6 karjaimat, sil'omban is nyugtot ad HZ ll. tud~\t.
bogy hiven, onzetleniil 8zolg~\ltalak.

Kotfs Ferencz,
kir. tanacaos, ny. tanfelUgyel6,
a brassOl Emke v. volt elnllke,

Az aradiak tordai malma.
EpeD rna, junius 3.-an, az E. M. K. E tordai kozgyiiIeslm
van a 760·ik evforrtul6ja. anuak. hogy n. Bcla, a Yak kir{,ly,
II. Lothar csaszar kozbenjar<\8tira eloleges beket kotott a len·
.I1;yelekkel, kik tl,onjaro. Boricsot akal'ti~k juttatni. Alkalmasillt 6
bekeoek OI'Omel'e alapitotta a. kil'lUy Arad preposts,i,g:it es k{,ptalanat, melJet Erdelyben is javakkal ajllndekozott meg.
Torda li:ozeleben ugyanis a kaptalannak adta Egyhilzfalvat
az Aranyoson leva malommal egyUtt, melyet azuhln szazadokon
at hasznaIt a kaptalan 1329. maI'Cz. 19. lDeg is bagyta KarolyBObert kiraly, bogy itt le\'o Depei es jobbagysi folott ne a co·
mes. hanem a k1raly nev6ben mags az erdelyi vajda biraskodjek,

A tordai telepeseknek :lzonb:lI1 nero tetszett a szomszedsag;
eUenok 1392. {ipr. 2. a kilptlllull mal' panaszt emelt az erdelyi
Ilt:meseknek Tordan tfll'tott kozgylilesen, bogy Egybilzfalva hr.·
tarait elhallyvan, a helyseg f<ildeit es bel'keit erobatnlommal
elroglaltRk.
A ktiptalan most is meg tudt30 vedni jogait, mig vegre 11,
~ajos koni.ban Mike MilI{\ly tordai bit'onak adta el az AranyoBon
leva mal milt. Ez ellen viszont 1519. janu{tl' 13. a tOl'dai Agostonrendiek tiltakoztak, mert ok nkartak mngukhoz valtalli 1\ malmot, lIlelj'll~k harom kove sok:iig orolt me~ azutau , de tobbe
l1em az aradink 8zamara.
Tonia multj:inak ez a reaze az, melyop.k elrnondasa a megemlekezesoek 8zimt mni napon r:im, mint Arad monographusara
tartozott.
Aradban a silingyiai (hajdall;l.bau selindi) orsz:lguL mellett.
a hogy a Fejer-Koros volgyebol az AI':luyos volgj"ebe tett ntja
leinls:lbnn J6k(,i beszeli, soka.ig :illt egy malom, melyuek kar·
zahll'fl, r:1csozat· helyett, a gazda e 87.0 betiiit v{lgatta ki: .Hon·
8zercldlel." A szegeny malolll "iroe azonball elfogyott s lIelll Orol·
heteH sem honszel'etettel, selll 1\ nelklil.
A magyar kozszellem mai iiunerJen szivembol kivanom,
hogy az Aranyos mallDQi szerencsesebbek legyenek a Szilingyiainitl s bogy Tordl1u orokke a Itonszerewt legyen az a tengely,
mely korlit minden koztevekenyseg forog!
Kolozs\'ar,

Dr. JId'"ki Sd·ndor.
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'l'ORDA!
Mint oaz, lidit6 enyheiil szo]galaz mar Bzilzndok 6ta n6m·
zetUllknek flo nemzetisegek aivntllg,iban.
Polgnrsagod osi erenye, mint gyemitnt szikJa, ugy itll valtozatlanul a GO-as evek 6ta beallott teljes sze]csendben is Colyton hallamzo tengel'szem kozepen.
Bastyaja voltal, rui6tn. Jetezel, a Magyar Nernzetnek, ~ de
caak voltal, mert a legkozelebbi evek alatt tulajdollosod hatal·

mas er6ssegge epittetett ki.
A f. ev. junins 3-an Mazen 11, vAI'-szentel6 Ullllepely.
A zaszlo kittizeset az E. M. K. E. vegezi; - nz 6rseget
a tulajdonos Nemzet maga veszi at.
Neill dicsel'lek meg, - kotelessegedet teljesited CSUpiUl,
B ezel't nem jal' dicseret, de ezt milldig tejesited es ezert minden magyar elismel'ese megillet.

Saja·Lad april 28.an. 1894.

Rokk Pdl.

Kozp::Uya.
KOlozsvll.rt, 18ll4, apr. RO.

A Teremt6 Isten klildi az embereket. Minet Illagasabbra,
annal tObb keserusegre, vigl1loml'a es szolllorusagra.. A "Hag
pedig csak az eredmenyekeL bHja. Az akadalyokkal, melyeket
az illet6knek Ie kellett kiizdelliOk, Dem torodik. ~zert mondta
mar az 6-szovelseg iroja, hogy: "ue hal'aglldj polgartal'saidra."
A roaz kedelyt el kell rejteni a magullyban, es caak j6 kedvvel
jelenni meg az emberek kozott. A kedely piheneset pedig megadhat.ja a termeszet, ha ugyall van m6djuk {lZ ilIetoknek oda
vODulniok. Ha nincs, 'Van egy menedek, a kit milldenki megta·
hi,lhat, - a Teremt6 1aten, a ki hId. A Jegkenyelmesebb Bzerape volt pedig :.l.zoknak, a kiket szolgaltak, 68 Dam nnnak, a
ki 8z:olga.lt. A szolgae 1D8rad a. szeretet, mel,ylyel 0 szel'eti azokat. l\ kiket szolgal, es Azt, a ki ot mtlr a bolcsojebell, sot
Orokt61 fOgVfl kiszemelte,

Sdndor J6zsef,
uz E. M. K. E. t. 1lIolnok-f6titkt\.ru,

E. M. K. E.
E negy het.ii el'telmet minden m~gY:lI'tlak, sot minden .16
mag)'fil' :Hlnmpolg;ll'nl\k, 11ft mas nyelyen is imli{lja Istcnet" ismernie, p:'Il'tolnia. kell. .~r(JelYI'e8zi ::tlagyilr .iozm(lvelOdesi
EgyesUlet e Ilegy betli ertelme.
rrizedik jubilal'is kozgyiilesenek V,il'OSl.lIlkb'lll, 'I'm'chin, va16
megtartfnHi.val tisztelte meg vilrosllllkat es v,il'mcgyenket az
E. M. K. E.
Til. ev, nemmHlk a. vege3 embed eletben, de az o1'o'k/'e 616
Eo M. K. E. eleMben is nagy id6. Vissz~pillallt;'tsnl, sz,'uuad..\sm,
binl.btl·'J kotelcz.
.
.
,V',ljjOli van e hazafi es honleany, ki ez egyestiletet" czeljat"
Illvatas:lt, bekes cultur eszkozeit, el'etlmenyes miikodeset 116m
ismer:? Vujjon van e Iia:mfi es ho;tle.iny: inteJligens ember, a ki'
a haz;lfiassl\g hallgoztl\tasa daczilra, atlya~i (ll'ejehez kepest,
1~~a!liLb ,a 2 forint rendes tagsilgi, vagy 1 fol'int (Jiil'tol6 tagsllgi
d1JJ1'l.t, mlllden magyal't kb·tclczij ~'u~za/i({sscig ad6ja l:Cpcn ll , evente
es orOllllllel meg ue fizctne?
Ne illuitsuk magull kat a r6zsas l'emell,Yuyel, hogy nincs.
Van lJir.ony eleg, tOlJIJ mintsem szegyen ne Jenne. !'I'Ii llHlgynl'Ok
sem. ten;k meg meg, It mit e lleme~s il,;tnyu, hazaflas egylet M.
dekeben megtellniillk; kjjleless~f/. Es 110 mi mngunk nem sell'i·
til,nk elsosorban a magunk bnjlln. llulsokt61 hogyan vlil'junk :e.
gelyt? A ~nag'yal' megy~k, a lIIilgyal' Y:u'osoll', ar. elso szalllla1<lllg
~elkesedese~ ~ule,sYe, nllg tettek meg vnlnlllit. Ha valahol, ugy
Itt a nemesll'anyu egyletnel legink;ibb szUkseg van flY. dlla1U16
buz~ftlomra, n kital'tasl'3, a gyUjtesl'e; szoval, tolJal es Ugybuz.
g6saggal "a16 bekes agitali61'a. NCln csa-/;: cnma,ljlmkat: magya.
Takat, '~anem mas ntlclvii. testv&l'einket i,s meg kelt nycrn-iink e
nemes ~1'dnylt, haza/ias egylet soraiba. [£s itt el'os IHll'CZI'1\ vau
szUkseg, a uemzetisegi feltudfl.kos nep,i.mit6k, politikai mjong6k,
2·
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chauvinish\k, rcigalmainaJ.: megczafolasa erdekebE'o. Meg kell
gyoznUnk 8%0\'31 Cs tetlel nemzetisegeinket, bogy ncm er08ZlIkll8
magyarQsitds, },alzem a haza!iifi.fJ 8 a magyar nyelv ismer6sli'llek

terjesztese nemzetlscgiik elvesdle<il: nclkiil, a cze!uuk. Az alapszabalyok 3 §·a "haza/ias iY(I,[o],;lI(tk tlltLgyttr, 1lIJmet es ,'oman lI)'elven val6 terjeszteset" az egyesUlet. czeij,i.t elomozdito kozmU·

ye16dcsi eszkozoknek nevezi meg.
Es Uyen czelu 6S i1yen eszkozli kozmiivel6desi e~ye8lilet
wI es azok aCriUm vnl0 beJepestOl, mas nyelvU nemzetisegiieknek
sem szabad irtOzniok. Jill e3 a menuj'iben a. mllgJar itllamnak,
mint ilyeJluek, nemzetisegUk jeJlege feladasa llelkUI is, 1Ili 6s
6szinte polgflrai, hazafiai 6h:ljt.anak lenni. Jla es a IlItillll.l,jbeu!
ugy Bln\mithatnak ok is re3llk. magy:uokra. sot sziviiket 6hajtdm
mC!JTlycr1l'i CSIl}Uf1I, ha azt megnyertilk: mi \'edjUk, mint \'edtUk
eg)' ezredfh"cn :i.l, lletllzetilit:!liik, nyelviik (,,,pl1naraddsdl, (ejlestMscl. Azok szi\'enek lllegnsel'l;se, hazank n:szere \'n16 h6c1it:lsa,
czelunk, kik cgynel tijhh l1:1z;",r61 is itlmodoznak, bogy szeressek
llgy mikellt mi, egyediit ki:dmjlag ;~ 1nctj}!Jctr Jmrul, mert:
.A IIllgy vihigOll c kivUI nincscn szll.l1lUnkl'lL hely,
AldjQIl VilifY v(ll'jcn SVI',~ kozc, itt cJllilnk, hlllnunk koll I-

Ol\, nemes es azent aczel, melyet az erdelyreszi magyar
kozmUv~16desi egylet zli:lzI6j:ira, a nemzeti8egek kibekitelle es a
haza 6snnle gyermekeive me;';lIyeJ-esi vagS:l allal kitUzott, hog.r
minden magyar, sot naimlen f,firrnel!J ajkli j6 JUl.Zu{i, a ki nagyz6
abrandok, batso gondolatok. es :lknamunka uelkUl, a magj'ar
allamnak nem ellensege, halltlm igaz banitja, s nem,tetist!gt!t
megorizve, s haza holdogitiISiu'u, s a nemzetisegek bekes egsetertesere kOt.remUkijdni kesz: !!lillllcn CfIYcf, (elsz6litds nakiil. haza/ias Jrzt!se alapjtin, felsz61itYa I;ijtelezve cl'ezheti magal llZ egyletbe valD belepc5l"c. tll'ezve a hiYO sZlizatot: hi (t lutz" mindnydjunknttk 6des ItI/!Jj(t.'
A nemzct jiiHjje It nul', illd6[cg wlYtil.: kezebr; van Idl:VC, kik
elsok taoitjilk a gj'el'meket hazaszereroll'e is. Diy kevesen v:\gyunk mi ma~.plrok, hog)' mindny.ijlluk - es elso sorban allok
- lilland6 es buzg6 kozremiikijdesere van szUksege baz:i.nkuak,
hogy a m:isodik ezredeven :it is, magyar es a mienk mamdjoll,
legsen! Olltudalos magj'lw faji erzUletnek es lelkestilo huz:lsze·
rtltetnek kell minden magyar honleany kebleben egni, s akkor
a jov6 oemzedek is, haz{mk is magyar lesz, mag)':ll'nak msrad.

A mngyar holgyekhez fordulunk, I.":ikben van akkora honleallyi erzUlet, hog.r kett6s bimt:l!?ukat: a IliilgyrJt es Mtlleilnyet
megertik; alakitsak meg miuden varmegyeben, 3Z alapszabAlyok
{os Ugyrend ertelmeben a
v:\Iasztmanyokkal egyUtt e5 egyUt-tesen miikodo noi1idl~J8zt1l1anyokat; mely fajdalom, y:trmegyenk·
ben is mtlg maig sem Ulllkult mag, (5 melj'nek megalnkitas:ira
.a tordai noegylet" nagy miivclt::;ego , nemes sziYil, h\nA"oI6 hn·
ZafiaS3:l-gu eluOknojet lAtjuk hivll,totlnak, es a zaszl6 kibontast\ra
ezellnel tiszteletteljesen fel is ker:jUk!); nsomtattassa ki minden
valasr.tm,iny a varmegyeje terUle~1l levo E. 1\1. K. E. alapit6, ren·
des es p:'lrtol6 tngok nevsorat; vegj'e azt mindeD valasztmany
minden Ulasen t:irgyahls ala., J:ik hi6nyoznak a hazafiassAg
ad6j:\nak fizetoi koziil, a kil:neJ.: onnan hidflyOJmiok nem 8za·
bad,. vegy6k kezeikbe :t nok a gyUjto iveket, keressek fel
ezeket egyenkent; alljanak a @slijte8ek, e bazafiaa czelra
rendezend6 Hmczestelyek , h'lng,-er.i>ellyek, mUkedve16i eloada8ok, kozvacsorak reudezescnek elere; mert t<lpaaztalatb61
mondjuk, a hoI ily lIellles ininyll j6tekonyezelil kezd;menyeze.
sek eh~n hiilgyek :illanak: it siker ott elmaradlwlaUan. Es magyar
holgyeinkt61 a haza. meltl'm elvarja az ed(ligin61 11ayynbb kozremiil;ijdest; mert igaza van a. koltollek: szUletni ~s szeretni rna·
!1yar hOlgynek kevis_
AdakozZ1ltlk a liMa oltar6ra !

fem

Csikszentmihdlyi Salldor Kalman.
az E. II K. E. tordll-araDyo8virmegyel
ytUMztnu\nyll.nak alolnllke.

Gondolatok.
Qf/'

<Hut( -

..

,(4 ;)4&1 ~ ~ol't. no. J~,(~'" "'7?"7 ,.

P"74J ;.4"M~

4/64- Me.>. o,":?- nJj" ... ~"}I eM "~_~He,{ d&-, G'K..y ,,-,,;. /-t-d..t'f>- 4/..&"l'l4'<icO> "",,4!d_ •.

ot:i4.

Dessew!fy Pallia.

Szazados enek.
-

Hr. Josiko. Miklos 8znzados cmI6k-ullllopelyerc. _
Slt.HI6Wldem, fl7,ill{tfoldclll tol
lIel uiHcs6m fdjM ringntil.k:

Lolkam megihlotMvo hallja
BUill iinlleped, uri.imzajat!...
A gyu8Z "Un, hoi honll klhlDyed
Zokogva busan elsil'1\d,
Lb, hadd vidulj fo1 UnuepC'dbon,

L.1sd nz or6mnek snganU.
A llet Imlmn S '11,111 (ol!JQ nello
Szont Ullllopcdbon rCilzt voszon,
Hog)' nagy szilltittod: Ju,iktitl6k
EmUkire ba~rt tegym! ..
- 6h hagyd, hog)' (lin is, ogy szulOhod :
fo: dlilban bar jolon It'!g)"oJi: I

S Ulmjcllt g)'ujts.l.k az llidozathoz,
!\lit lIoki tcsz a kogyelct .
JIlI/a'rl
biitlzktn att a hfizat
Hot 6 lIZiifetdt, 'Il/fl!! {iml!.r.
- Kihez hasonlot ritkall szUlnok

rd

Az olsicU'i szB7.ndok.
lhl.rvl!.ny tAblan arany bcUlkkol
Bc\'OsVO las!!!k szeui noveL,
Ki nollemkine.c orojevol.
Uj lttn koltO nom,aotCt!! .
•.J. holt latinnyolv rabbillno5ci

Sz6tWrdelll lang szellemo
S njktm II mauyar 8z6 bilMja.
;\lint ogy zelle fOlzondiilo .
\"arozl! szav'rn Amulattal
Kinyiltak sirok ajtai
S k6rUite gyilltok slont csOllorlban
A nagy idOl.: ala/Qal ..•
"Abafi" - e156: Mvedt hontt!
Ki h;met a h02lae lett .
"Zrinyi a kiiU6" 65 nR6k6czy'
l'JIytosz nlakbau mogjelent.
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J{em az a i6 nem.=:etga.=:d.a, ki egyesek, vagy eglj
~.sa.ia.lmi rend. gljarapoUsat ~egn:.i eto. Lz lenet j6 gazao.,
j6 ke~ga..=:d.a, d.e nem j6 nem.=:etga.::aa..
nem.zetge..=:da. az: ki a. vagijor.oscd.8.st, takarikosko:i6.st, rerd- is mu.nkas.::eretete~ aHalanositja, Mpszerii.
SIb es a naUiskore alait all6 egis.:: vi:iekre ki1:erjes.=:b: a.z
egisz nem.::eH.d megked...·e teti.

"l1derilzkj kingok", "Kit }'irdlyoo",
Klket Matyas es Clillk szoret.
,.Zolyomi", ,RUltl''', .Rejktt 'tbo-bel,
..Bathori" 6s II. tiibbick! •..

J.o

Mind, mimi (alkellc);: szOZllt.ll.ra:

A slrok C.!! _Uom tilkai" ..
S az cUil;: kiizt bOSlCltck, j6.rtak
l.otOnl dic"ullcg bajnoki.
llegit bO.llZ6ltek mnU id6kr61,
Mlkor nag,)' volt. meg a bazs:
,,8 mag:raf tonger vizeben huny.. oJ Elza);:, kotct, del hullo csiUaga!"

5sass.:Rlgen.
Dr. G-idd{alvy Islvan.

S a korcs ulM megszcg)'cnU]vo
Hallgatta

a,ti

uatlit:

Beszlllni es viselni kezdte
Az /lit; n.'!tled u nduti ...
fogadll.st leU eskuvessel,

Rs

N8;;,)' us !Zent volt a rogsdas,

.lIclty 0 hllz3lmk istencli kill Nem fog inuldni nil!....\."
~:lS fch'irul a. hOll. p, nern7.ct;
Mcglnl crus 1(>lt 1\ magyar!
gUrOllu bl\mulvn lAtta
Mlkor lozilgott a ",;1I(1r .
Az a vihar, melynck hevebon

C{i;!.

ttl- e 1la!!!! tJ. ne~4
felada! "'-golda'ala -g!fdlt.n -g'!f (OHa. all ,."d.th~{••
iloku, a melylJol dot '11Jetit6etnek: a l1Ja!l!lat ldl-aadalom
ald~a!h"f:"J~' J!}-g!fen ,{atad cU61 a{ alkalomt61
e{ emlelikon.lJ,vAen Ielke1nnek a~on louo 66ajtdMi ki/e.
je{.nem: uajlza ./z,01lfiah iJ k1/led1t!!ok minel to&Aen

1i'lli't~kllUrczol/(J1I(Jk,

Klk a bazfinal;: urMicrc
Uj ijrijk!Cyd hag)'tanak!
Oh ne'llzelel1l1 6rizd meg hiven
Uj llr0ksllged kincseltJ ••.
:;0 h\g,\' ~tol.;aja itlcgcnnek,
Ne hurrlozd rabhilincsei;! ,

Mig nagyjaill emleko 8zent losz.
Mig kog)'elcttel iddozol:
Er6t nOlll veaz l'ajtad sommi:
Scm az l\rnui.ny . . . som a pokol! ,

Aaltg,atndllok e 'Ual6Aan 1l~1n~etf; "'9'!1't1J/;' ii1JOjat6 ,,~6.
e", mine! totten Jietnenek Ii/liteikkel e 'nemu

!f..atdita

leladal meJolclcUJdAo{ lZ,O:H..djdttt!lli, Ao!!!! tJ!f ,ko.pnz'iAJe.
lodiJi e:J!!leieillk j61.t/;.01l-:/, 1nIUllidud!p:1t a J-{t!I1d .,lJ!fltr5f.
melto "ilie'!' lio'toJlQ{{Q,,I
C(Qo,da.

SzUIOfoldcl1l. ,,;zUI6W!dem te!
1101 holcs6m flI,jAt ringatAk,
l.Jclkolll lUogihlot6dYO hallja

Szont i1nncll0c! ol'omzajAt
011 hllgyd, hogy 6n is, ogy szillottod,
J<: dnlban bf\.r jolon logyok
lS Wmj6nt gylljtsak az aldozsthoz.
:\lig loborlll a kt:y!/dd!

SznbM.

maJJat 1i-001nltueloJtJi e.g,Ietek ilf!i~aJok mu.

lcu{:.ttUait uall11ak -Aiua(ua. p6tollli,

Hediger Geza.

Mdjni Istvan.

27

A clrezdai kopol's6 magyar fiilclben.*)
(Burl; J6sika lliklos hamminak 11 hnZ!lhozatala.)

Negy ruvid het alatt m:i.sodszor nyilt rna lUeg a varre I
:'aztaloft, c/redevcs 111<\1:D'al' fold, hogy bujdosot fogadjon be, a

ki az 0 s:dilotte volt s a kinek

itle~ell

fdldon, idegen

eg

alatt,

hOlltal:ullIl kellett meghnlni. Negy hettel ezelott a magyar nep

sz,i.mkh"ctett 6sz npj:i.nak adatt n~gs6 nyug:11mat a kerepesi temeta 8 ma :1 magyar regcllyil'odalolD l'zamk.ivetett edes apj:inak
:\ Ilrczdai h;'lri~ak :\101 haz:\hozott kopors6j:i.t lette!.: :\ fOld alii
Kolozsni.l" ,"ir:igos tcmetiijebell.
Hnzahozt:\k \'ele eletet:i.rsana-k, barb Podnumiczky Julianak
:l p('rait is. Az e8zmenyi gondolkozasl1 hii :lsszony, a. kijlt6 maBOlli!.: felesege 5 az orszaggyiilesi szabadelvii p:'lrt ez ido 8zerillt
,':\10 elnokcnek a notestvere, epp ugy megosztotta "clp. a hontill~lll~.ig kesel','eir, mint Kossuthtal az a nemes lelkU no, a Idnck
a "Uj Ol'3:ij,lt le.in'y:~ es ferje koporsoj{wal egyszel"re hoztik haza
Ol:lszol'sz;igh61.
Aba!i, :1;': el$o legjobb mngyar regdlly, I'egen iinnepelttO
telte volt Ill{ll' Josika nevet, mikor a. politikai tercn Intni kez<lett. A sr.ab:u!;Jlir;hal"c:f.ot llle:.:eloz6 nemzeti fOll:'lngohis, mi!Jen
HZ 0 ol'ok!Jcc:;ii tOnenelmi regcn)'einek jelentekclI'y I'€sze ,'olt,
II. Hlikoc:d Fel'cller. v:'lr.lata mellett 6l'te. Fokoz6d6 h6vvel dolg07.ott mUven s a Pesti Hidapho.z intezett El'delyi IJcvelciben
nagy sikcl'rcl slil'gette az llni6t.
A nagy IlH'll'czius esztclldcjenek a m{ljuS;'\!Ja.n, mikOI' gl'6f
r.!'eleki J6zsef kOl'lu:111)'z6 Ko'ozsvliJ'm gyiilest hil'detett, KozepSzolnok kovetekent vett reszt a gyiilesen s juliusball, fiZ uni6lOl'veny megel'ositese ut;in, a rels6tabla tagjakent IfLtogatta tLZ
orsz:iggyiilest.
Hiu'om tagja lehetett a relsohaznak a hOllvectelmi biz ottsagban s ezek koziil az egyik Josika lett, Mint ilyen, nz orszag.

~dllk 1894.

apr, 26. 122. szalllliban jehmt meg elOszor.

gyUlest lDilHlellho,,;'~ ko"p,tte. Kossuth, a ki id6kozben kOl'lDllnyz6
htt, i\ kegyellllezesi legfci!J!J tol'venyszck tlgj:'m,) ue"ezte ki Josik:i.t, de hi"atal:)ball nem mamdhatott sokilig-, mert a "illigosi
katasztr6fa bekovetkezett s kenytelen volt 0 is mellekiilni.
M'lln:irnak oltozott, mivclhogy utle"ell~ben foglalkozusnkent
a moln:irmesterseg "o't kitiintetvc. rJipcsebcll a lllellekUh~s ut:in
:lZ isteui gondviseMs o.3szehozt:\ fon'ull szeretdt fiatal nejevel s
egj' ideig neje rokontinak thUringi "arl)ban-. kt!s'bJ BrU.sszelbcn
szalloftak meg lit Josika ir6i rnunk{lssag:l.\':ll kere.stc kell}el"~t
s bogy szUkseget ne I:issallak, neje, a bar6no, csipkekereskedest
llj·itott.
A magj'ar SZ:lblldsl'lghal'cz le"eretese ut:)u egy csztendo\·el.
a hecsi korman} J6sik:'lt is a pesti h:\di torvenj'.szek ele czitalta,
most min masodizben. )liotho~J 11em jelent meg, 1851-beo,
szeptember 21-eo "relsegscrtes es I:iz;\d:is" czimen io contumaciam hal:Hra iteltek s nz Ujepiilet lllOgott len) teren h:l1'mincz·
batod magaval in ertigie rolakasztottak.
Ez a platonikus h6hel'kodas szereucsere nem sokat arUm·
tott a kijlto egeszsegellek. Ann,i' neh ezebb \'olt a sorsa a miatt,
hogy roUveit csak ni:\'telelliil ,':'lg)' ,line" abtt ertekesithette.
Kesobb ezt a l1eh~zseget is aikel'ilIt lekUzdenie, mert ;.l, magyar
kozollseg r,\is:nert az 0 tollara 8 nemsok.ira Ol'.iiz,\gszerte ludt:\k,
ki rejlik az .Eszter szerzoje· :\hH~V atatt.
A hat\':Ul:lS thek elejen, midon :lZ okt6bel'i esemellyek flo
h ahilos itelet al61 a 8z:imiizotteket reloldozuik:. elsorangu kiadok
ujabb meg- lljabb kiad:\sL I't'udeztek J.'lsika miiveib6L A koltO
BJ'iisszelbell ketemeietes huz:lt epitett s midoll ezt eladta, j6fOl"
man biztositotta tisztesseges megelheteset.
~Iost m:ijusban lesz hnl'rnincz esztendeje, hogy Drezdaba
bHtozott, 6 is hazajohetett volna 11l~1'> mint H611floY Jilczint s :~
[ol!bi hontal:ll1ok, de nz flo biiszkeseg, ,1. mi I(ossuthot az uj
ir;'lIly!J;L indult Magyal'ol'sz{lgtM elvfl.lasztotta, s 30z 11. tud3ot, hogy
ha;.:;ij;t me;..; l1l·ndig nem ruggetlen, nem engeelte, hogy visszatel'jell.
~Iillt Kossuthhoz az llt6bbi id6kben a magyar politikusok,
utols6 napjaiban hoz",i~ l\ magyal' holgyek I'endeztek zar"i.ndokutakat. A magyar hOlgyek szivet a regellyil'odalombau az 0 mU"ei ilIeUek meg el6szor, s emeltek fOl a honel't meg a szabadsagert ya16 igaz lelkesecles m"l!!;:lslatllI'3. Ragaszkodasuknak. ea
elismeresUknek egyik jele ,'olt :IZ az ezUst lantos, koszorua al·

bum, a mel)'et ezerhetsz:iz alnirass:\l kiildottek neki 1\ magyar
nok, ViSZOOidsul, ho,~Y Sziklar6zsa czimii reg~nyct a measze
idegenbOl nekik aj.:mlotta.
A hontalansllg f:ijdalmait ellyhit6 megemlekezeaekben mind1\i'::iltal nrm sobig ,·olt resze, Egy evet sem toltott Dl'ezdibnn :
1865. febndl' 27 -en. 7l eves k6raban, orokre bucsut \'ett eszmellyeit61, a melyek' ken~s hij:ln hatVl\ll kUlout\.\Io irOllalmi mUvenek megalkot:'ls.\b:m vl;':zel'eltek.
Ket orib hal'S al'ny:'lban, izleses vasracBcsa\ bekeritett,
czifrasng llfolkiil \'a16 lIag)' k6kereszt alatt. folytatta almait a.
drezdai temet6blm huszonkilellcz esztendeig. SiljMa diszes 05Zlopot oem kiildott a nemzet 8 koszorut sem vitt oda senki a
Iwzab61, olyasmit pedig, hogy bazabozzak a porait, caak 6hajtani,
de inditv311yozlli es keztlemellyezni senki sem mert. Hyeo 6haj·
tils volt, a mit Gyulai P:i! abban az id6ben elegge tisztelet.re·
melt6 Mtors,'lggal koczk:'lztatott: ~ Mi csen<lesen nyllgodnek ott,
s a drezclai sil' helyelt mint megilletne tetemeit a IUlzai fOld,
l1elU messze szurdoki j6szagnt61, a RdkOczi,hegy t<hreben, hoi
edesatyja is Ilyugszik
II
A <Il'ezdl\i temetiibOl, melynek elfeledett sirj.a eg.YedUI ozvegJe Apoltn n mig elt, i\ c~ahld most is a nernzet kozremlikO·
dese nelkiil hozla haza kOPOI's6jt~t. Az orszag re!iZer61, melynek
tOrvenyhozils,\ban nagy Ilemzeti alkot.asok idejen vett reszt, nem
meot oda senki. Az erdelyi reszek, noha az 1I1li6 eI6keszi~se'
ben eh~\'U1hetetlen erdemei vnnuak, elfeledtek a hazahozatal
tenyet raz elhllllythoz melt6 kegyelettel iinnepiesse tenni. S ko'
pors6j<l., mcl)'et ideiglel1es~n a csahidi sirboltbnn helyeztek el,
talau 3 nelkiil siilyedt ma (rissen v.i.jt hantok 31<l., hogy a rna·
gyar l10k kezebol, a kik annyit koszonhetnek az 6 zsenijenek,
egyetlen sZIl.1 \'il'llg erintette vohm. valalm.
Ugy kell leulli, hogy ez all, uj sirbolt is csak ideiglenes.
Az at megilietO hely ott van, no hoi Gyulai PM kijelOlte: a Hak6czi hegy toveben, a 8zurdoki birtokon, atyja mellett, a hoi
legszebb, legnemzetibb regenyeinek gondolatai sziilettek. Mire a
fav.irosban alllkult irodlllmi bizottsag az 6 sziiletesenek sdzadik
c"fordulojiH megiinnepli 8 mire a hazafias T(ff(la vi,rosa az 6 sziilahazat emlektllblaval jelOli meg: a J6sika·kultusz hulhllllveresei
azt a ket koporsot a koloz'Iv.iri temet6boil a magyar llep ezrei-

oek kooy- es viragzapora !Dellett fogjak odasodorlli a Rlik6czi·
begy Wvcbe.
Es ez ellen a csal:\dnnk uem lehet elleu\'etese, mert .Maika
nem egy caalad egyszel'ii sa1'ja, hallem a nemzet nagy fia volt.
nudl~pest.

GYOl'niJ hzsef.

Szaz ev mulva.
A korszakaIkot6 1790-91. orszllggyU!E;sen a ,Naponkent val6 jcgyze:::ek" tanusaga szerint junius ho
II-en az als6 t.billn a fellelkesult rendek,";1 legeI6sz0.·
is sz6ba jott a magyar nyelv Ug~·e.
T6bb hozzasz6h\s utllu, elTC vonatkoz61ag a kovet·
kez6ket inditvanyozt,lk:
llNa~yobb resze a Statusoknak es Rendeknek, rna·
gok eJ6tt viselven nuls nernzelek dies6 peldajl\t, mel.yek
az anyanyelvet kOzdolgoknak folylatasara behoztak es
rovid idOn viragz6 aUnpotba hel~'eztek 6s az egyseges
nyelv allaI az eg~'seget 6s hazaftui szeretetet polgllrjaiknak szivebe beoltottak: szUksegesnek, elkerUlhetlennek
iteltek az anyanyelv behozasanak kezdetet mar egyszer meghntl\l'Ozni. Ehez kepest e!Wkeltek magokban,
hogy az ol'sz'lggyliles magyar nyelvcn folyjou, sot a
kozdolgok is mag~'ar nyelvcn folyjauak minden tisztsegek el6tt; inLlitvi.\nyozzak azt is, hogy (t. 11U/!J!JCtJ' 11Jjclv
minden magywr koroJUihoz tUTloz6 rC'''z('kben 1:8 a If'f/aIM
is!::oldkban tal1iltalni kczdodjon. /{

Az E. M. K. E. templolllot es iskolakat epit, a Illivel
epen al'ra torekszik, a mit az orszaggyulesen szaz evvel
ezel6tt 6hajtottak a magyarok. Szep, okos sz6val,
auyagi tllmogatAssal iparokodik azoll, hogy min<lenUtt,
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hoI hajdan a. bolcso-dal is mag~'ar volt. ma Illeg mar
(rAjdalom) a Jegoregebbek sem tuduak beszelni magya·
rul, hogy ott a ma,g)'ar uyelv "a legals6 iskolAkbau tauit·
tatui kezd6djon,"
Joga is van hozza, mert ezt a foldet oseink, a
magya,'ok szereztek mindny,\junknak es boven ontott
magyar vel' 8,l'al1 tal'tottak meg, ilia teluU es igazsagos,
hogy a kefo:o lluok.ik flUtgya,,. nyelven dics6itsek az 6soket - Magyal'ol'szag minden zugabau. A maS nemzeti·
segekt61, kik szinten ittlwn vannak: legallibb is ennyit

melt:\n elv:\rhatunk,
A milleniullJ egyik hUszkesege az E, M, K. E.
fellJ"es sikere lesz.
SC.fIitse ,'s meg nt:mcs tnnnkdjliban a magym-ck iStCI1C!

(Zilnh,)

Dr. Nemeth GtJula..

Nap16mb61.
Felsz:izad 6ta Yezetett napl6mat lapozgatva. ann:lk egyik
oldahin t31310111 e soroka~ melyek IDa 1Il.'tr megttjrt ke<!l,Hyemet
ismet tlZ ifju ijrommel toltek el, orommel, mint akkor, midon
napJ6mba irtnm e 801"0kat:
"Tizenegyet litOtt :\7. ora, convictu3 t:'lrsaim reg Jepihent.ek, :\ goncltalau fiatals:ig nlmat nluclv<l; s ell itt iilOk meg as7.'
tnlommil, eJottem uyitott konyv, melyllek minden sOI'abol, milHleu
sZflvabOl l\ I'eg Illult emlekei kdnck f~l, egy"egy ttirteneti alak
cmelkedik fel ma,~asra lelki szemeim elott. s nemzetem tOrtenetenek egy,egy korszakot :l1kot6 eselllellye j,~tszodik Ie elottem,
Xem, \lem kOll,)'\' ez, mely eJOtt.em fekszik i ez yelenczei tilkor,
mel)' hi\'en tlikl'ozi vissza mindazt, mit a mcster OSSZel\lIitott,
Egy mozaik ez, melynek minden eln"es ka"ics resze, a nemzeti
torteneLboI kisznkitott egy-egy lap, melynek miudp.ll eg)'es kaYics resze, egy,egy kim3gaslo tOrteneti alak a mult Jezajlott
zivataros sz:lzadaibOJ.

Ott emelkedik ki magasra az .Igazs:'igos )(.it}'f&s" alakja,
Ilomlok:'m 3- nemzet halilja kototte horostyiln koszoruival; ott lill
mellette a nagy Szilagyi, S fl noi erenyek legszebb peJd:'lllykepe,
az any:ik meglestesiilt ide:'lja.: SZil:'lgyi EI'zsebet.L:itom a 1m·
z;imat pusztito kelyhcsek sel'eget, a. md KOllloroczyt, I'ombolva-,
dulva mindellt, mi ut.i:iban lill; fUleimbe hangzik az ej Ilom:Hyllban az a csondes OI'gOIlfl. hllllgja., mel,}' a sz~kesegyh{lr. boltom,
tait futja Ire, mig ,lil olt;lr elolt a legnagyobb kir{~ly cskiiszik
orok hiiseget flZ egyszel'li polg,lrleanynak; laLl)m a fejedelmi
hiiszke not, a ki ol:,sz sz:'armaz:'ls:it keptelcu felerilli, s a legllagj"ohb magj'al' szi\'et nem fudjfl megerteni "
LMom az alakokat, l:\tom a tenyekel" hallom a hangoknt, sa "Csehek Magy:lr·
orszilgon" megele,-enednek lelki szemeim el6tt . , ."
FeIBz:i.zad meriilt azMa az orok semmiseg iirebe, mi6ta e
Borokat Napl6mba beirtam, :lzota Zolyomi, Abafi , Zriu)'j a. kolto,
Az utolso IHthori, Jozsika Istn'lIl, a Nagyszebeni kiritlj'bir6,
El:Szter, A gOl'diusi csomo,:.Zuld vad:'lszok, mind, mind megeleve.
nedtek lelki szemeim dott., mind mind, ott llllannk konyves szek~
I'enyem iiveg fedele alntt, s lUll mid6n fel I;<z;11.ad utl'ln felnyitom
a szekl'emyt, val ami bClvos haMst el'eZ egesz valom! '
Egy egesz lefolyt 5z{,zad heszel felelll kOllyves szekl,enyem·
bol, s az P,gesz lefolyt 8z:\zad lIem mond egyebet, mint egyetlen egy nevel, es e lIene ul'om es f:ijdalom vegyiilflkii konnyek
lopodzuak 8zemeimbe It'eltUuik e16ttem a lefolyt sz:i.zad le;';lIagyobb embE're a ma~Y:lr Ilelllzet DUlllas;l, a m3~j'ar te,d,,~rha
z:\knak torteneti e!beszeloje. a k1 I:illgolo honszeretetevel, es
ragyogo nl':lnytollaval be\'itte a kElt test,'el'lllagyal' haza. Uirteue~
tet a m:'Il'\':\Il)'lmlol..i.kba 8 a napszamos szahnafOdeles gUIlj'hoj:HJfl
egyfOl'llll1D, Feltiillik el6ttem :n llttoro, a ki jarat/all terekell,
6sel',l6k kozott bolyongvu" osvenyt alkotott, melyell mil. mill'
koullyilvel'Useggel futlln!.: kel'esztuJ. Feltliuik el6Ltem a meatel', a
kinek kolt6i szeHcme ebl'eS}.te fel a v:'lgj'at, hogy aZQIl az os'
vellyell haladjak, melyet 0 nyitott meg, Mlljd feltiinik a f:ijda10m aU:l! lesujtott, hazatJallul bolyongo sZ{lIuUzott n:ll:!.j' nlakja,
a ki midon a magyarnak tiltva volt magyarn3k lenni, Esztere·
vel, A nagyszebeni kil'{a1ybirojiu'tl1 ijd"ozh~ nemzetet a t:\vol hon·
tahmbOl, start! ebren a nemzeti ollel'zetet,. a magj"al' nemzet
irodalm:i.t!
Es .. , , rna sz:\z eve annnk, hogy e !lagy szellem szUle-
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tett, s;.:az ElV el6tt tiint tel a magyar egen ez U.stokog ott,. a
bel'czes kisbazaban, n kia TOl'(hiD, s !Un
a bMas Deffizet BzUletese

emJekl~t;

BziiZ

ElV ub\n linnepli

a gazdag elhozza. ekszereit,

a szegeny fillereit, hogy em:eket illlitson allDak, a ki egy eg~8z
konyvtar meginisa altai magu maganak mar eleteben orokre
8116 emll~ko!\zlopot allitott fel, az iro eljon s leteszi tolhival gODdolatainllk tarbazat, hog)1 abb61 fonjon hervadhatatlan koszorut
a nernzet altaI keszitett emlektabhira.
I me leteszem ell is HZ eJismeres koszorujat anuak szob·
ram, a. ki eszmenykepem volt feIszazad ntn, s a kit mint meste-

remet megkozeliteni akartam, 8 Ita nem tebettem, az en gyonge
erom gfLtolt esak; leteszem az elismeres koszorujat a legnagyobb
regenyiro, a magyar Dumas emh~koszlopara, e koszorut a szaz
eves evfordul6u egyetlen e1{)' nev jelzi, de e nevet ismeri min
denki, tiszteli mindenki Kal'p,'ltokt61 AdriiLig, s e nev ci!"okre elni
fo;:t a biLlas nemzet kelJeh~ben, mel)' megmutatja mindenkor, hogy
n3.;yj:lit tiszteini turlja, s e nagyok kozt tiszteii, mint a Ilngyok
4

legnagyobbikat nemzetem, ot, az elso magyar tortlmeti regenyir6t:

J osi ka Mildost !
Budapest.

Palotai Csm-ba Ako.._

Csung6 magyarok.
Nem a bukovinai visszatelepitett cs;'mgokl'()!, hallem arrol a
tizellotezel' csang6 magyarl'ol abl'ok egy pill' sort il'lli, kik
Bl'asso Vill'megye 10 magym' kozsegebell tcngetik eletliket,
Mert tenges az eleWk idehaza.
Ha boidoguilli akarnak, - uk boldl)"'ul:i8nak tekintik _
,'ollulnak ki Romanhiba: job!> kenyerkerese~l'e. szabadabb el;tre,
Pirulunk leirni, de f<ijdalom ugy vac, hO!ty a c.s,-iug6 lel\uy
siet leltel'be flSlli, hf)~Y mint daj"a 1:')-20 fftot kel'essen havonkent Romimir'lban,
Elszol'ul ,\ szivUnk, ha I<i.tjuk, - us sajllos l:itllunk kell,bogy n cs,illgo legenyek majllnem kivetel nclkiil J-I-15 eves
korukt:il kezdve Homallioiban keresik boldogltlil~lUk:l.t,
Az ifju csill1g-o p{lr elso utja Hom{llli:iba ,'ezet, nem n:iszut
ez, h<luelD a keny~rkel'eset kenyszerU utjao
1::$ e ki\',indor1<'ls n~szesebl.J minden milS kiviindol'1asD<'l1.
:'Ilert i: t az clnclIlzetieUcne,zcs, nz f'lo[,i/wsodds l;eszclye (enycqeli e
ncpet. Itthol1 is l'oTlI,inok kijzutt lakik; mel'l. az ugyne~'ezett
~8img6 magYilr f:\lvak IHk6ss:ig.lnak IObh mOlllt l/,·ada l'olDimo
Es a HOlll:iuiaba bc,-:indorolt. mag:yar cs.ingo, ha ott iii lh-ekig
es \'isszajun, -- oh de h,iuyan \":\nl1ak, kik soha \'isszi\ !lem b.kIlek! - milr megt<multa a I'ondo nyeh'et, eltallulta nzok szok;isnit ~s eltllnulta roleg azol.: hib:iit. Xc csod,l.Ikozzunk :lZut:iu, hn
e nepnek ellelH\1I0 ereje csijkkell, 8 a falvi\kbnll folytou gyarapodik az oI{IIU!l\g,
Segitelli kell e lU~p 80I'S:\Il, baj.'an! Meg kell gatolni ROllli\ni:iba val6 kivulldorlasat!
De hOgJ'an!
Ezer annak a m6djs.; mert bar fOldje ke\'E~s ,"an e nepnek,
vannak olynn tulajdol1s:igai, melyeket ha ittholl ~r\'eoyesiteoe
itt is boldogulbatna,
'
Van e nepbeu paratltlll szorgalolll es kitRl'tas, van llIunkakedve, elelmessege j s b:ir a sok uyomorustl.g, 8 a Illultban a
BorWl,. O,.llru. Emk,-EmI4ll.kll'1T'
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szaszoktOl fiiggo he1szete, ma :l Romaoiaban vaI6 gyakori tart6zkQdas nemileg megrontotta e nep el'kolcseit is; egy-ket lIemzedek ezt is levetkozne.
EB van e nepnek s f6leg volt a multban egs kilUn6 tulaj~
dons~ga; nyelvehez val6 ragaszkodllsa, bazli.ja ir/inti tOrhetlen
hlisege es lelkes aldozatkeszsege.
Ebben kell e IH~(Jet megtnl'taui, ezert l1em szabad azt \'eslui
hagyni.
Keves f6ldjEm, belterjes, kerti gazdas{lgra szoktntni, ,i11attenyeszteset fejleszteni; mmtim meglev6 szovo', fazekas·, Caragaazati, elJiteszeii atb, ipllrtit felkarolni es \'el'sell~'kl!pesse tenni,
volna az a feladat, melyet .\Z .E. M. K. E" es allnak e videkell
a Hetfaluban Cenn:.il16 \';i.lasztmanya, - egyeb iicl\'o:l kultun\lis
teYekel1~'sege mellett - szillten megoldllni, ntgy legalabb is f,
meooldasra elokesziteni van hinlh-a.
o A tiz lhes evfordul6 alkalmab61 id6szeriinek t:lI'lott<un felhivni az r,E. M. K. E." hiveinek figyelnH>.t, elTe a hnztink MI·
keleti ~al'kall e16 lUag~'al'8Iigt'a; hiszem, hogy fel;;z6Ial:isomnak
legal;ibb :mnyi eredtnenye lesz, hogy flZ 6,-ddl6des ej: (i'/!Jelem
felCbretl e J5 ezerll.)'j cs{mgl)-mngyar lH~P it','mt,
Megerdemli e nep, hogy tegyUnk el'te!
Brasso.

Dr. Za!;arids Jcinos.

Az Emke tOl'dai emlekkonyvebe.
6jIJO:.e-tet-ll:f- H'iirelli
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08 Torda Yarosa! Falaid allnak mozrlu.latlaDul; aran.rIDoso
viznek bull£t.mai felett, Erdelynek .remek alkotmanya'", az emberi
elme bamulatos keszitmenye, a fahid.
Falaid kozOtt van most Erdelynek legremekebb alkob'tsa, az
ember es hazaszeretet teremtmenye: Emke, mely tevekenysegeben a. mozdulatlans.'l.got Delll i13meri, mint a te hid3.d,
A megaradt foly6 viz hllll:imait osszeszol'itja a hid. A haza
es fl~jszeretet kiul'l1dt lelkesedescnek :ildllst hozo hul1{mlait szeto
teriti, elviszi mindenii\'e e haza szentelt f6ldjen az ElUke.
~liudenik ugy tesz j61" a mint tes1.. Ott a kicSflpOtt hulh'l.·
mok nyolluin pusztuliu j.l.rna; ezek t\ lJ.ullamok, menuel mes;:szeb!) terjeduek, annal tobb AlrIll.S~ nO\'elnek e hazanak vert61
termekeny r6ldjeben.
E napokban vendegediil tiszteled '\ le,;m:l..:yarabb egyesiih'tet, igaz magyar I;:ozonsege Tonia \,.'trosallak. Hozzad jott,
nem a:t.ert, hogy hazat szeretni, hazllel't elni tanitson, hauem
hogy egymas hazaszeretet.ebol bizalmat, erot mel'itsetek kolcsonOseu.
1Ilit e nagy hordel'ejli tillt'llkozl~sb61 egYllllist61 nyel'ni fogtok: ~i?'ltlmatok a haza jovojeben meg ue rendiiljoll; erotok n
h:\zMrt dol~ozni meg De tOrjon!... A magYl1rok Istene vedi
az 6 IH~pet.
H:lt'ltsztos,
_VlLgy Istvlin: ev. ,·ef. le/kesz.

,/6a olyo1Jllal/ald/lro:Ftllk hi 1zekzt,,1;, lui/ava/l/atlo.
'tik,
'oJlo" eJ't""Ue jill. CfiJ1",de ",ily J!fakta" laId/.
/;orfa!ullk otyannal, ftinek mi vaJ!funk ha/aia hcte/f{Ue, a
ne!k11i/, Ito!flj ei!e gondo/nan/;,.
:

e"

~""",/;edel.;"ek a lapa,,,la!1 joldl "'!foma<n;:lo. brem.
CJak a /zaldi'tUmz, iiJme!i ~I Itanem a leghiuett emlekef,/ete,;

t;/<j1J -aelJaF,l nf,tll-::et;i"n~et

ted, ~t j>uiI'{fa

CJ{.u:dettnM d';'odgt-;Q-I

I~,

Kcrpdcsy Dezs6.

IatcU1l1zk if, 11ull. '~alotta ,,04 e!/£1lt1,,:!ttlllike

lui ~'fiu..etten Id(,lQ
G?t>/~,.

ffl<jdernmu';/fen.

..

Dr. HaUer Karoly.
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A foldrnivelOk erdekeben.

U tonh.i

C\·. I'd. tcmpJ"'I1l,

A 14 s~;.iz elei~n cpiilt templomot :\ 17. szazban Bassa.
elbamvnsztoU:l. s Iwlyebe ezt I. R.lI,:oczj· Gyurgy epittette, Tor·
nya jelen sz.hmd kozepell omlott Ie, most gyiijlik a lorony fetallitlistt.rn a P~IlZt.

Orok idokre szol6 igazsag tlZ, hogy: It r6ldmiveh~s, ipar
es kereskedelem az ilhtmok eltato d,ljk,ija. E harom keresetm6d
kepezi az llllamok vcredenyeit s e harom keresetmoddal fog·
lalkoz6 munklls-pob;:i.l'ok milli6ja hozza letre ez edenyekben a
,'erforgnst s igy t.:iphilja es cIteti a testet; e hl\rom keresetmod
elteti a tobbit s e lUlrom koziil is az elso a ket ut6bbit, az 8Z,
;,\ fOldmivehis az ipal't es kereskedelmet, a. Illennj'iben eddig
nem h~tezett uj 3nj'agok letrehoztlsiival csak ez foglalkozik, a
mdsik keUo a foldmivelrs .lltal m:ll' el6:Hlitott uj termenyeket
csak {\£\'eszi, Mal.lkitia s igy haszn:ilhat6bb:i teszi sa tov8sza]·
Was .lItal a hozzMel'hetest me:;konnyiti.
A fOldmiveh~sn~k lll:lpj:'tt k6pezi ez a 8zegeny, labbal ta·
posott, kcvcsl'e becsiilt fOld. redig minrlent, a mink mn, vagyont,
kell)'elmet, bo]dogsil!~ot clso sOl'ban :\ folcillek koszonhetlink. A
tudom;llly legltjabb "j\'m:inyai, a leigazott termeszeti erok fel·
haszOliJasiul:lk eze"fele mestel'fo~a.qai vegso czeljukban mind
arm torekednek, hogy a flillltol minel 1l1'J,::")'obb mertekben kj·
esikarba:!!.silk :tzt, a mire Illulhatkltlul sZiikseJ;-Uok van, 3Z a2i,
bogy megelhessiink.
TiszteJct adassek tehut a fOldmiveloknek, kik egesz eletU·
ket arra szentelik, hog)" a teremto eronek segeuelmevel a fold
kutonbozo eh-e:~hetlen anyagait bllz:l~ hus. rej, 7.sir, tojas: gyapju
stb. alakball oly:ln kozkincscse alakitsilk, a millek halando tes·
tlink eletet" cgeszseget ea kenyelmet kuszoaheti.
Foldmi\'elO polg:il'hil'sainkball I'ejlik a mi Ilcmzeti eronk,
ok a mi johhiinknck biztosit6i. Gondoljunk h:\t mi is e nemzetl
iinnepiink :llknlmil!H)I' it magpt· fOldmivel6 oszt<ilyl'<l. s ipal'kod~
junk nemzeti eronkt61 kitelhetoleg, kozepkori Qlhanyagoltsagban
Jev6 szakmajukat, a fOJdmivelest tokelyesiteni, mert: az leBz
az embel'i.~eg legl13gj'obb j6ltevoje, a ki megtanitja 6ket arra,
hogyan lehet ket szem buzat termebi ott, a hal eddig csak
egy termett.

Tordo.

Pellu; MiklOs.
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EmJeksorok

cfJ6silta 6YlZv!tf6s.
a&CtI1~ ~lil;e, ~ '~e-Wt

11'\.CtI1:.;

{l')1,%e%" Cl\ ~dNwI.JWYv
,§,roUt =e'3,e-FJ,e 'WIIi..'3' i-ft - ~ a"e11'\.a
'Odo= ckt-1:vtt,

A mivelts~g olyan, mini tavaszi es6 ulan a mez6,
UdUI, viragzasnak, fejl6d~snek indu!; de nem keU felednUnk, bogy a gyom is jobban leny~sz utana,

-

Mlvolt-seg s szabadsag Aldns egy Ilomzoton.
Hoi ogyik nom vlrl1l. a mAsik nom torom.

Az "Emke" olyan, mint egy szeret6 edes anys,

azl a gyermekel istapolja, gondozza s art'a fordilja kizar61ag gondjal, szeretet~l, a melyik gyeng~bb teslvereinel. Olyan az "Emke", mint a gondos hAzi asszony,

Torda,

Nesselreld JIiklds,

Elmelkedesek
Allitjtlk 3 term~szettud6sok, bogy a nap sok·sok ezer ev
mulvl\ el\'eS;t;iti meleget es le8'(, minden a mi volt - chaosz.
Mintha a kozel jo\"(,)ben erllznek e joslut, vagy - mondjuk it.lIitas-beteljesedeset azou fennkolt gondolkozasu, iLldoznlkesz
nemes Jelkek, kik a kozlQih"el6des azent Ugyeert egesz eltok'3t

azon laml'aba tolti olajal, mely ennek keyes voila miall
mar mar elaluuni k~szUI; ol)'an, mint a lelkiismereles
orvos, azt a bet,eget gy6gyitja legjobban, a melyiknek
Jeginkabb l!1j; vagy olyan, mini az igazi elllbet'barAt,
aunak siel segitseget'e, melyet leginl"1bb ko,'Ulvett a
veszedelem.

Az Emke: szet'et6 Mes an)'a, gondos Mzi asszon)',
lelkiismeretes ot'vos es igazi embel'barat lisztet leljesiti a tars.dalomban,
Dees,
Kdddl' Jozsef,

8zentelik: 8zivok melegevel. letkok aldo 8ugaraval veazik korUl
:lZ E. i\1. K EA, hogy miel6tt ama kiizel jiiuii bekovetkeznek,
ez magJlsztos czeljllt elerhcsse, ,zagyszerii r(YIllleUelese.llek elc!let
legyen.

Legyetek tokeletesek 1monda Jezus. Mily rohamosan halad·
nak ez fldott ezel fele mindazok, kik az E. M. 1<. E. nldflst ad6
rendeltetesenek megval6sitttarm sz6val es tette( r.iradoznak; hisz
amannak legfobb kelleket, az ereny szeles korben val6 gyakorlasat segitik elo.
Sz.-FUldvilr.

Veress Kdroly,
ref. pap.

(i)f(;/y A,I-lit hovel

Of.

e~ /;i meJJ~e !oldte van-

dOlo! e, 6af.djdt ellwJ'Jja! 67l1"", toUc k,"ja ""i"cAen.

J.!Jeg.!Jt!.n Aat lIoMa !CIl!feJ, IeJ!fe1l Ja{claJI de It-tfJCll!l
melt J{iuiten ILl. tdmaclt: 6af!ija 1l;1lc.J. fioll/iakl

o meJu

l

~d~ite/;. e 'i,! Iza~at

iJ 1le.

lzaY!ljdtok el 1I0~.

JIortOlltrv

IfIlre.

A tOl'oczk6videki nep.
Irta: Nemes

Odoll.

Gyollyol'l'el fogok tol1f1.t amin t lelkem "isszasz,'tII Toroczk6
tlinM'riea "idekel'e, mel.)llek 8zepsegei lebilincseltek es n. mel)'Ilek derek magj'nJ' nepe milldenha magasztos pelcll\j:it szolgaltaU~\ az igaz hazafisil.gnal"
J\[enynyi fesloiseg, menuyi b:ij omlik e1 e vi(h~kell! Lepten11,)"0111011 egy-egy kepet szel'eillenk papina Yetni (\ZOU megknp6
li~jakb61,

mclyek TOl'oezk6 "idekenek SZOKlll]llll vonzerot J,:ij]cso-

llozllck Itt a gig.iszi szil'tf'alak, llmott :l sotet el'dos hegytet6k,
sr.i\zados v;'uTomok, vil'1I16 "OIgyek es flllvak, Szil'lhasadekok,
melyeken zajos pntakok siklallllk iit .
E poulon mintha a tel'meszet is I'emekelni kiv{L11t volnf\.
szepsegeit pazand 8z6rta el. It;) a vegzet ugy akarta., hogy e
yidek egy idegen orsz:\gb61 bevandol'olt ner otthOn:i.Vl\ legyen,
mely <;sakhamal' megel'te nem"etUnk geniuszl~t s rna nemcsak
mag'y:lI'ul bcszel; de magyal'tll is erez,
Ott, hoi nz Ordas- es Szekelyk6 felursz;\..gl':\ nezo magas
szil'tjei e.!!y keskeny vol,!?,:Y keretet kepezik, fekszik a fest6isegbell gar.dng' To]'oczk:6 videke, lIova ugy TOl'd;\, mint Nagyenyed
felal 8zlik szirtnyihlson ,H juthfltUllk, Ezell, a termeszet altal
mintegy elZlll't ddekell, a tizenhal'lnadik sz{t.zad vegell, egy
munkaszcreto Ilep teleped6tt Ie, mel)' meg csak nemely szokasa
es OIlo:!ete :iltal emJekeztet idegell :olzu]'mnzllsiitTl, Kin\lyaink
- tud\'ale\'oleg a XII, XIII sot 1\ ke~obbi aZ{I·zadokball is, ki·
d16 suJyt fektettek 1\ hetelepitesl'e, czeljok JeVEm az orszag
egyes lakatlan vieJekeit benepesiteni s i1y m6doll a fdldmliveles,
ipt1.l'- es kereskedelellluek lendliletet add. I1y czelb61 hivattak
be a ftandriaiak lintely deli videkeil'e es a felsoausztl'iai eiswurzelbeliek TOI'oezk.6 tcijam, kikllek a bliny{u'lzat tetetett feladatokka. A toroezk6iak mikent a kikdsbanyai, boiczai, abl'Udbanyai,
zalatnai es offenbfmyai banyll(:izok kivaltaagoka.t nyertek, mel)'
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kivaltsagok a re..okre 1291·ben kialliloll oklev.lben julollak
kifejezesre.
A toroczk6videld nep tulnyom6 TeSZe sz{~zadok Ma, vas·
bany~-\szattal foglalkozik, minthogy azonban e t~ren a czelszerU
ujitasokat mell6zik s igy a vastermelesben ~\ hasonfoglalkozli·
suakkal 3. verseDyt ki Dem allhatjak: ballyfLs zatuk hunyathishtloll
van, annyira, hogy jelenleg nz evi tel'meles cBak egy harmadat
teszi ilZ eze16tt harmincz evvel tel'luelt vasmennyisegnek. Banyaszatllknak kival6all hatninylLra 5zolgal a czelarauyos gepek
teljes me1l6zese mi a vasnak nemcsak olcs6bb. kevesebb faradBaggal jaro, de egyszersmind jobb minosegU eloallitasl\nak lehetoseget is kizarja, rui annal sajnosabb, mivel e videk gabona·
termesztesre csak rcszben levan alkalmas, e peldas szorgalmu
nep kival61ag a bany3szatra van utalva. Zibbaszt61ag hat a
blmyaszatra a t.arsuhlst61 val6 idegenkedes is, minthogy a czel·
szerii ujihisok kereilztUlviteh~re az egyes blinyatulajdonosok a
legjobb akarat O1ellett is erotlenek. Czelid.nyos, szakszerii vezetes S keno U,;leti toke meHett a. toroczk6iak vasbimy{lszata
ketsegen kivUI, viriigzasra ju tna. s hogy ez bekovetkezhessek,
ezt egyfelol az altai lehetne eltkni, hn a kormany az ottani
ifjak soraib61 tobbeket a ba.lly{~sza.ti ~zakball kikepeztetlle, nu\s
felol perlig a banyas:mtot anyagi segelyben I'eszesitene, mi .iltal
e;.:}fet61 e \'idek ipunlnak fellel1diih~set es a magyar elem megizmosodasat mozditana elo, mindketto pedig allami eletiink eletbe"ag6 tenyezoj6t kepezi.
A toroczk6i fel"fiak nagy I"l!sze a mives napokat a. Kia- fa
Nagybprcz nevti hegyek "asballj/<.\iban tOlti, hOllllan hiltokon,
kosal'akball hOZZ,lk tolszinre a vasel'czet, mel.ret primitiv koh6ikban kiolvasztallak, hogy aztftn a "vel'ok·-beu I'ovid l'Lldn.kk{~
kalapaljak. Az igy elkeszitett j6 min6segii vasat azttin eb\l'lIsitiis
vegett magok sz9.llitJak a kozelebb eso vi.il'osokbll. A fOldrnlivelesl'e kevesebb sulyt fektetnek s azt ink:l.bb idegenekl'e bizzak,
mig a nok kivnl6Iag a haz korUIi teendokkel vnnnak el foglalva,
Es e nep a meun.yire szorgalm8s, ell annyira vaUnaoa is.
A hetkoznapi terhes munka utllll a vasarllapot kegj"elettel megUnnepeli. lIyenkor a v:iroska ol'ege es ifja, ferfiak es nok egyarnnt iinnepi oltOzetben a templomba vooulnak, rnajd flZ isteni
tisztelet vegeztevel az Udit6 sz6l-akozasnak is m6dj:it ejtik,
Volt alkalmam par nalJot 'roroczk6n es gyonyol'ti videken
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t.olteni, hova tisztan azon ellenallhat:\tlan vagy vonzott, hogy e
szepsegerol hires videket del'ek nepevel megismel'hesaem, es
be kell vallanonI, hogy a val6s:ig tulsz:irnyalta e videk· es neperol eleve alkotott fogalmam3t Az 6ri:i.si szirtek altai befogott
szUk vOl,2y, mely Toroczkoll kiviil meg neh:iny tis falut fogIn)

magabao, oly lebilincsel6 Itltv:lllj't nyujt, hogj' :\ batti.s, melyet
a termeazet Bzepsegei inlut fog-ekollj' lelt!kre gyakorol, evek
mulva is erezteti bilvOB hataluH\t.
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Es e gyon,yihU videket egyszersmind

l\

le,;;delczegebb, a

legszebb nf!p lakja. SZt'l!:lS tertiak, elragad6 8zepsegU n6k, kik·
oek 8zepseget fest6i oltozetiik meg l!rdekesebbe te8zi. A ferfiak
czifran kivsrrott bo-ujju inget .as r6kapremes Ujjl\8t, feber poszt6nndrngot viselnek, melj' piros e8 zold 8ujtasokkal va.n diszitve;
del'ekokat piros, keskeny bor 6v ovezi, kordovan csizmajok meg
mag:t88z:iru .as szines zsin6rszege1sii. melyuek rozsiljar61 hosszan
bojt. eating ala. Fovegok nyarbaD Bleles kamOlU fekete poszto1\31np, telen feher barfmybOr kucsma. A nok ijltozete kiva-l6an
aXe» B kiilijno!lcn l\ fiat;\labbak, a himzesl'e nagy gaudot Cordi·
tanak. A leanyok azilles selyem es gyongygyel ekitett inget
hOl'dnnakj ily himes szegelyU zold poszt6bol kesztilt kotenyiik
is. mit keskeny 6v szol'it derekukboz, honnan szines keszken6
foly ala.. Vlillaik:\t iinnepnapokon konnyii, rovid palilst fedezi,
fejokou meg mllgas, llranyfouallal es gyongyokkel kival'rott pitrta
pomp:izik, melynek lIalso reszer6l szines szallllgok cidingenek
ala. L:ibbelijok piros horb61 kesznlt begyes sarku, heg}-es orru
.. szives cstzma..· A fblal :lsszonyok feje feller m,tyol kend6be
van burkolv3, mig az id6sbek sotet fejkend6t hasznulnak, mely
aIOI a fekete caipkes fejkot6 is kilatazik. A toroczk6iuk viselete
altalilban sok hasonlntossagot tUntet fOl l\Z erdtHyi 8z:\szokexal,
de azokhan egres magynr motivumokat is foltalialhatunk. A
neme' el'eder. kUJOnben szokasaikban is visszati.ikroz6dik, vala·
mint a banyaszati mUazavnk nagy reazeben is, mely miiszavuk
esak e vid6ken ismeretesek.
Hogy a toroezk6iak magyarokkit- lettek, ketsegtelenUl on·
nan "an, hogy letelepedesok idejeben Toroezk6t tnlnyom61ag
magyarok lakhlk, a kikkel val6 folytonos Eil'intkezes id6vel el·
feledtete velOk anyauyelvoket.
.16t~kony befolyassul volt e nep vallus6l'kolcsi. hazafiaa
il'anyban v9ol6 nev61esere minden id6ben fellnitllott j6 iskolajok
is, hoi e nep a viszonyaikhoz ilia ismel'eteket eI3~j;itith:ltta. A
toroczk6i iskoh'iban kezdette meg talllllmaDy~it hazank egyik
legkivaIobb tud6sa: Bros8l\Y Samuel, valamint Kl'iza Janos is,
ki mint uuitariuB pUspok es iro, bazank jelesei kozott fogIal
helYf't.
Ezen, a termeszet altaI mintegy elzart helyen, a tobb aza·
zados egyUttlet, a munka, veezelyek, orom es nelklilozesben valli
kozmegosztozas oly szilard kapcsot alkottak, hogy e n6p vagya

e videk kel'eten tul nem terjed, egymAs kozott hazasodnak s
az 6si feszekbez va16 peldas ragaszkodas minden fellengz6bb
v:igyat kizar, ugy, bogy a nagy kolt6 erne szavai: • Bolcs6d ez,
majdan sirod is, mely apol B tltakar·. jobban egy nepre sem
ilIenenek, mint ezen szep victek hl1zaflas lak6saira.
A tOl'oczk6i nep n mily taknros oltOzeteben, ep oly-rendsze-ret6 otthon:ihan is. Amint h[,zukbn tepUllk. azonnlll szemeinkbe
tiinik a rend, csin es ti8ztasag_ Egyfel61 a fat hosszaban, hosszu
rudr61 czifra himzesli kehnek, mnsfel61 a fogasr6t ekes kaucs6k
ci;Ungellek, mig a Sftl'okhan a diszes hiruzesU tornyos agoy fog·
lal helye~. A szoba kozepen aaztal s ez e16tt vini~o~ 16czak es
5zekek. a f;\lak hossz,ibun meg tulil)lino~ lad{~k vannak elhelyezve.
Az egesz heten lit c30l1des Ink, a blil1y:lsZ hnzatel'tevel
elenkseget 11ye'" kU!Onosen a ~ feltet estvejen". mely n b:'mj":\szok ;'lit:11 tlu'tani szokott iinllepely. Ekkor a kedvencz etelek,
mint a b6 zsirban sUit pecsenye, es n "somodi'" retes is ~sz_
tnlra keriilllek, m'elyek: mellett a bornak is szapora. keletje van_
Az ,lIdoz6 csUtol'toki lllulat:3ilg is, melyet a toroczk6iak egyUttes~n a val'os felett 1150 meter magasbnn biiszklHked6 Szekelyk6
orm:"m [al'tanak, igen kedelyesen szokott lefol)'Di, de ezeken
vigalom dolg-ilb:m j6Vllt tultesznek a lakodalmak, mel.yeket Wbb·
nyire a tav:lszi honapokban szoktak tart.'lni. A lakodalmat a
matkasag elozi meg, mikor az ifju pal1tJikacaokrot tUz n lenny
p,irt;ljar3, mit a leiUly bokret:hal viszonoz. Haromszori kihil'de·
tes u tan este, a le:\ny szUI6inei vacsol'iira g)'mnek a rokonok
es ismer6sok, mely alkulommal n vendegek lepeDyt es tyukot
hoznak nlagokknl. miert e tfmczczal mszerezett. estelyt "tyukos
'v:lc.sor{mak" i~ hivj:ik. A v61egelly lu\z{mal is nag)' 6iirge~·fol'gi,s
van S a vendegseg napoki; foly, mely id6 alatt a ki a h:\zhoz
me,!!)'. ingyen etelt kap. a. bOI-r. azollbau Illeg ken tizetnie, A
hlll'mndik kihil'lletl!s nt:illi nap delutllnjan ugy a volegeny, mint
a menyas!!zony !llkns:irol eskUv6l'e indul a ket menet, melyek
a templolll el6tt tahilkozuak ossze, EskUv6 utan a menetek, a
mint is met visszatertek, a llasznagy s sziil6kt61 a menl1yaSS1.ony
kiadatasat keri, mi a bogy megtOrtent, a v61egen)' atveszi menyaszonyat, azon Unnepelyes igerettel, hogy ra, mikent at}'ja as
testvere, gOl1dot fog viaelni, mire a menyasszony erzekenj' bu·
csut vesz szUl6itOi j ekkor a hozomanynysl egyUtt, a v61egeny
hazahoz Yezetik, hoi a nyoszoljf6asszonyok a parta helyett fej-
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kot6t es erre feher(atyolkeod6t tesznek. minek megtOrtente utAn
kezdetet veazi a. timcz, mely leginkabb a .laoderisch-·b61 all.
Ezut.'in dus:m terilelt asztalhoz tilDek, de a lakodalmi eslebed
vegeztevel a fiatalok ismet b\nczra perdiilnek s e vigalom reg·
gelig tart.
lly Bzokasoknak h6dohtttk a TOl'oczk6ml sZOlllszedOB to·
l'oczk6·szentgyorgyiek is, kik arnar.okkal egy eredetUek s kik a

XVI. s:dLzad elejen a tOl'oczk6iakkal egyidejUleg tectek :it nz
wlital"ius "aU {Ism. E llep ,'ihaI'D>! multjat, 8zenvedeseit a tort.enelem lari'lin talAljuk fOljcgyez\'e. Vi(h~kijk elzl'tl'l;:ozottsaga d:lcz:.i.ra, nem e1!'y izbell voltak a vegenyeszetnek kitlhe. mint hajdan
a mongol duhlsok i<lejeben, midon a Szekcl,)'ko Felelt itHott Toroczk6 Yti.ra al61 1\ kezdi szekelyek vertek szet a mongolokat,
miert a vM a~kori ura 'l'horo('zkay lI.res (filius) ah-ajda e vlirat jutalrnul az aran.ros'·ideki szekelyeknek ajandekozta, 6 maga
pedig Toroczk6 I:)zt.·Gyol'gy felett egy nj varat epittetett, hova
e fOnemes csall'td ,"onta meg mag,'~t, mel)' aztan kesobb a tol'oczk6iak regi - II. £lldl'e idejebOl !<z{mnazott - kiv{llts,l.gleveJet ketsegb(lvonVll.u. 6ket job bag.rs11gra kenyszerite. m: ellen
hosszu idan ilt perlekedtek egymassal. 1514-ben a D6zsa Gyorgy
kuruczai sauyargatblk e videk lak6sait, mid6n aztan k(ls6bb a
Rilk6czy·forradalomban a toroczk6videkiek is reazt vettek, Tiege
I704-ben Thoroczkay Istvan ellen T.-Szt.·Gyorgyre jott, 8 varat
arulas kovetkezteben bevette. fOlegette, s ezzel egyiltt Toroc?k6Szt.-Gyorgyot es TQroczk6t is.
Hasonl6 sora erte e nepet 1784-ben az olah Hora Kloskafele p6rlftzadas alkalmaval, valamint 1848-ban is, mely ut6bbi
duhis nyomai meg a legnt6bbi id6ben is latbat6k voltak.

Semper idem.
Halotlak estej&n az emberek drja

.-A temet6k tHjdt, ha tolongvu jd1ja,
Es virdgot, mecsest CZi{TU, Step mkdsba
Helyezget, rakosgat az o1'ok lakdsra, S en is ott szorongok az eleven ((,,"ban,
- Hol igazi flyaszszal esak alig egy pdr van:
Foltdmadnak bennem emleki a multnak,
Mikor 1»eg szeretni a sZIvt61 lanullale . .
Es a szerelem volt at eletnek napja
S huseget sugdrzott a sziv minden tapja.
.. . Pedig ez csak atom, !times szdrnyu lepke
, (szlaZan fd'radva hdny ember kergette! . . .
- Bi:ony a regi nap ~r; most is az egen,

\

i

I

I

J!:s "egi lidercz{bly a nonek szemeben.
A milyen a jelen, olgan volt a mull is,

Bar sDk 6cska lim-lorn lassan e[(wult is . . .
A. sziv ugya,nolyan, a milyen regen volt:
I
Alszegyen az most is, a mi dlszegyen volt.
I
A hiiseg? . . . Csak fantom, ellegyinti szello .. '.
A leany? .. . Az usszony? ... K6tekedo sello,
Ki regen locsog6 'lJizek hulltimdb6l, Mostan b"doarok rejtelt homalyabdl
Edes blek-szoval . . . haz"g ",abi/assal
I.
Zajong6 iirvenybe, szerelemre rdcsal
Esztelen {er(i"t, aki - mindhiaba A milyen mindig volt: most is olyan Mba. . .
• . . Ugy volt az kezdettdl 8 "gy mamd ijrijkke:
kW11

ot6rar. J!Imb.Eal.kUaJ'.
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Minclig szebb, uti elmult s vissza nctn jo tiibbe;
Pedig ,'cgi kep az, amit ujna k velt"ink,
Sezer eves (lolog, min)' ma beszeWnk.
- Ha lehuU cgy csillag, lC(,1)tcul hely6be mas:
Orok ugyanaz vagy ie orok vciltoz((.s . . .
l'1'ied Fm'kas.

Az "E. M. K. 1'J." programmja.
!\OnIIlJdJ:lil, !Hidon e'!'yfelol

l1~mz:.!ti5egj

P1I1herck szi\"et es lell.:et, ru isrelM
mikenti me..:\-ids:l h:lt:'ll""'Z:l 111C'g az

:l

e,;"mek Ul':llj:'lk

:11.

1(·tf"llllbu"t:\si kiizdelem
helyesebb

c.;ry~rl ertt~l.:et:

jcIS7.l1t. mint It hrl':,;t:,'t /:$ 1l( tflzt'Jrid 1/.!'1I1('.-llk lll('lllllllni, !tr/1/cm
,'/lli C~ 1I1//lIkcifni is rlie>l6 r7fJ{o,l}, - !'=C'lll e~Je;;::~k, 8em ax ezekb61
:llakult CS ;1I:1kll1u eg.rJete • t,'lr::ml:lt II,. 1ill llktl:lk ncm dlaszth:ltn:l!...

.-'\\":lgy

ll1el·n~·e \"ftlaki

:illit:-dli. hf}!~Y :1 1I:17,:'lel"t tti:'tcht hosi

h:ll:il 1. 1lS'7.CllYede~eJ:iel keve31le dic::;ii d(\h)[~ 11l<,~eltetni IH~rijllkh:el
11:1;'::1 l"l:lllOS€i:'H,!;it, mil'o1 :17, \':1,2:)' er::>tl llf'l1l. \'11!..,'J' na.'~rOIl fenle
fug:d:ll1!ll<l1 hir? IclkijltClli :1 llClnl.0r.i tintll.i.ltot, QltCl'zetct, feut:lItillli :l f:)ji jellegct? J'c:i Ill\lt:ltlli phhte :1 lW'li Ii:i.iztlehnekl'e,
l1Iilirl !lolJfiak, sot l1onle;in,rok is. \'ina" a h.1F..leJ'L? l\.':i llltltatui
h:lil.il1k cgyh:ori IH1Jys;i;:ll'a, l1lidoll az ::!O~~k:1J n:l..;yobb \'olt, mint
m:l, n~, l:'isl1lcl'tel\'c l'gyitlejiileg. IlIlgy hl1Y.:'IIli..llt ~il.rlwl'i nngys,i.
I-l,:'lra, l"l>gi f'enyere. ell:1!;: mi, ;\ nl:l.i!.,P' lIl;p ell1elhetji.i~ B ho!!y
fl

M:Ig-yarol'~:':;'\;; f'cllil:'lllh:lI:'\SiI, a lIli\7,Var'lIf>p j(i-?:l.!lf)koti~:'\ga es hazaszeretclclli! ":l1I fi.i.!.g'On~l !eVe '! itll~i.cl;i."$"l'l'ii ti-:.ztaletet es SZi\'06
r:lg:lszkud:lst olt,lui s"ivli].;b::l (),'il'illk eruh~k~ e3 nemzeWn.k idut?
fulemeilli J:epUllket ;17.\111 s7.~l1(.'mi cs el':,ii!c"i mil,:l::lsbtl':l., hommn
beliitha;:s:U" hog)' minel jOlJh:lll mU,-alni :1 h:Jz:lo IOldjet is azt

sClIlllli l'trOIl sem :Hlni :'It idcg"'l1 kJ:t.be, s6t illJ.:,\hb 8zapol'itani,
ollll1aguk es hadjuk lr:'nlti ~zeilt kotcles:segiik? tJuit,U1i haszlIOS
ismel'etekl'e, j6zan gondolkozasra? tel'jesztelli a" edes allyallyel~
vet s annyil'a megs7.el'ettetni, llOgy idegell uyeln-el ya!6 felcse~
relest6t tartani ne lehesseu?
BizouyAra nem merlle!

S

minthogy az I)K M.

meg, hanem elni l

8

K. E.

g

pl'ogramlllja

ez: nem halni

a cultwra szclid fe,qg1lC'J"cueL -

fennt vdzoU

szellemben - kllzdeni a lUtztiOrt Cs magyar nemzetert: minden
igaz magyar embernek tamogatasat, tiszteletet es lui.laj:it ep ugy

Tordahasadek belsojc. ,
"

~.;l

~.
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megerdemli, mint a bogy megerdemlettek egykoron hazaert
halni tud6 Hunyadi, Bethlell, Rak6czy e6 Kossuth-fele 8zabad·
sagvM6 f~listenek.
A magyal'ok szent istene Ui'assza et aldasaival 3Z E. M. Ie E.
mUklideset !!

M.-Ludas.

Molnar J dnos,
fltlami tanUo.

EmJeksorok.
Az "Emke!! (ontos miS8zi6 teljesitesel'e v{lilalkozott. Megmentuni azt, a lIli meg megmenthet6 fujnnknak, llernzetUnknek.
A kozmiive16des aldasA.t hnzank minden nyelvii lak6iban el6segiteoi; a hazaBzeretet Vesta tuz1!t eleszleni, apolni: oem caak
magasztos, hallem dieso hivntils is.
Fe! azzal a z:lszloval tehat magasra! E (obagan irva van,
mit haz:ink lll.fl1oka mondn-: IIMagy:uorszlig oem volt, de lesz";
ebhez csatolvn legyeu ama nem kevesLbe aranymondils is:
..ErJely Mag)'arol'ezag jobb kaze". Ez a jobb kez tegyen meg
mindent, mit a hazaszel'etet BugaJ; mire a dieso elodok megezelltelt emleke iut; mit a honmegwrt:is kuteleesege szent orok~
seg gy::mullt reimk bizott.
Legyen hat AZ Emke hazal'(~sziiok testehen a melegen dobogo ezil', melyb6l- a verkeringes ton-eoye szerint - omOljou
clteto, egaszsegee vel' n test miuden r~s7.ebe. Hogy llyen legyell
B leheasell: csoportosllijon hazaresziink minden fin magaabnu
leng6 lohogojn ala. Elore! Islen n6ycben!

Maros·Bogat.

Tokaji Janos.

A tordai kozepiskohir6L
Ez az intezet mllr tijbb mint 300 esztendeje arasztja. j6tekony melp.get es vihigossugat e varos as videk lakoira. Torda.
varosanak es egasz Amnyosszek iutelligentiiljanak legnagyobb
l'esze elso iakola.i nevelteteset as ismereteit itt uyere. Ez iakota.
legraglbb, a tetezo lluiti\l'iuB magnsabb iakoh\k kozott, de legiu_
kabb is megYiselte az ide>. J\Hg a tobbi llnital"ius gymnaziumok
viragz6 aUapotball vallllak as az erot61 duzzadnak, addig ez
eveinek as megpr6baitatAsainak slllya alatt eHaradva, czimet
levetkozte, s mint Miami polgari iskola folj."tatja tovabb palyaflltasat. Azonban, ha a leallyz6 alszik i::;, nem halt meg. A mikent a szellem vilagaban akarva-nemakarva oem lOkhetjUk el
magullkt61 a feltarnadas ee orokalet hitet, ugy ez algymm\sium
hiterol as l'emenyer6t sem mondanak Ie az uuit{lrillsok. A leallyz6
nem halt meg, csak alu~zik; aluszik, bogy llj er6t gyiijtSOll S
megifjadva, mint hatahnas vihigit6 toron)' emelkedjek ki a sotet
hullamok nile, S vih'tgiteon keso s;.:ilzadokig a. heleje as koriilOtte ozool6 nemzedekeknek.
Hz iskola is a rerormatio sziilemenye, mint eok mas. Az
unitarius hitvalhis Erdelyben David Ferenezczel az 1566·ik ev·
ben kezdodott. Ugyanszon evbcn megalakult az elso unitArius
egybiLzkozseg Kolozsv:'i.rt Ezt nyomban kovette a tordai. Ko10zsviLr utim Torch\nak jutott n legfobb szerep az uniM,rills
vallas tOrteoetebcll, a hoI mar 15G7·ben ol'szagos torvanybe
igtattAk, hogy miudellki azt a valla-st kov..:sse, a melyet akaI'.
Ma is Torda Kolozsvli.rra hallgat, tOle v{lrja a kezdemanyezesl
Tortenjek Kolozsv:lrt bMmi, csakllem bizouyos, bogy az Tordan
utsDZssra talal.
Minel felvilagosultabb a vallas, bizonyo9: hogy kovet6i
annal tObb gondot forditanak a hivek relvilagosit<ls:ir& es ennek
eszkozHlire. az iskol:lkra. 11y m6don az unitariusoknak is, mihelyt valamennyil'e szerve",tek maguknt, elso gondjllk volt isko·

litkat illlitani. Ezck flZ iskolak h,ll'omfelek voltak: alsd vagy
fallll!i iskolilk, melyekben a v:\IIt\soll kivill ol\'asni, il'lli es sZ'\'
moilli tnnitottak tl. gyel'lllckeket. Ktizepiskoh\k, a melyekbell a
latinnyelv tanitns.i1';'l fektettek a foanlyt; tfmitottak hitt:mt, kOlteszetet, szolloklattant es vitatkozastant Foiskoh\k, milyen az
unilariusoknak cs:lk egy Yolt, Koloz5v;irt Ebben a fotant:irgyak
theologia es philo50phia Yoltak 5 ezeknek tallul{\sam senkit sem
,'cttek fel uddig, mig Yalamely kozepisko!l1t el nem vegzett,
IG.izepiskohijuk 6 volt az uliitliriuBoknak, ezck ktizUI val6
a tOl'l.lai is, amory tMsai koziiJ egycdUI maradt meg a IG·ik
evsz,izb61 s mil is miikijdik, habiu' Ill.is czim alatt is.
Ez az iskolll mindjart azul:ill kelelkezett, hogy Tord.'ln az
unit:hius Y:tU:is mcghonosodott: de melyik evbell, arrfll mindez
ideig semmi hitelcs adahmk nincsen, C'lak :lDllyit tudUllk Kellosi
Tozser Jliuos igazgaton:lk cz iskola tOI'tElllelmt;re Yonatkoz6111g
az 174(} ik IhbclI kezllett jlutl'icul:'ljidJo! (allyakonyv\ hogy mal'
a refol'matio keztletettil fogva itteu a;.: unitMiusoknak fir. als6(okullill IIlflgasabb iskol:ijok kclJett hogy legyen, a mit bizonyitani igyekszik a tordai unit.irius egj'!I:H: tekintelycs \'01l:\val,
a hoI Ill:"" 1578, bun egy oly «sin at tarta.tott, a melj'en 322
unit£lrius pap vett reszt.
gyallazon Keuosi jlatricul:ij£U1ak tov,ibhi I'eszeben ezeket
il'ja: "Tullya van azonban a mostani iskolll epitettesenek ideje
l\ tOl'dai unit/I rillS templolll deli oldal:\ban levu felil'atos k6l'ol,
a melj'I'oJ er. ol\':lsllat6 Ie: E~ (lZ cpiilct. emelleleit Ctz Isle'll net:e·
nek dicBrrdtYl: "" du (;~<:J;re, h c~ tCllUtl6i{j//sdg eliimenetere, Po~
gtiny ~lIikl6s bircistl!/" alall /,j,qg,ben," De hogy mine) \"iszonyok,
kijriilm~l1yek kuzott s kiknek tl. ktiltsegen epittetelt - oem Lud·
hatni j \,:\'tisziuiileg a tordai unit:irius e~yh.lz es Torda varos3,
koltsegell, a mit onllun Jehct kCivetkeztetui, hogy kes6bb is ezek
teUek leg-tobbet az ii:lkob fentlll't:isaert.
Ez az toStl-ben epUlt iskolai helyiseg - mint a ne,
vezett jlatricul:'l!Jan Ie \'.111 :il'v:l - keletr61 lIyugatnak Ull'lo
hO.:$sze.;ykozen,yalaku, egy emeletes epHlet volt; eppell ott :'ll·
IoU, hoi 11 mai unit.il'ill':> lemplom, Az emelet nz egesz epilleteu Yegignyulo folY050 mellt~n, ket sorban el6bb 12 szob,1ra.
Yag)' ugynevezett k,utHmlt'l\ \,olt felosztm, mindenik 3-3 ag)'ra.
sZlimitya, ezekhez kesobb meg ket szob:.it t61dottak, Ezek a
szobflk egeszeu a tl\uul6k illk:is{U'll vo1tak lltenO'cd\'e, 'l'elu\t rio

mai/'l' is fellna116 bcnnlak1\si l'endszer !Dar akkor is 8zokl\sban
\'olt~ s ez altai ugy akkor, mint most is sok szegeny videki fiunnk "flit es vaUk lehetsegesse a tanuhis,
A f61dszinti reszen \'olt egy auditorium, egy classis, s a
rector lakhelye 3 S7.obaval. Az egesz el6tt a delnek nez6 homlokzaton fedett foly6s6 vonult 't"~gig, Az als6 resz egeszen k6cpulet, de a felso szob:\knak 3 oldaln. borona(a volt, B csa.k a
4-ik oldal karat
Az auditol'illm vagy nagy Ilalltel'cm az egyenruhAs (toga.tns)
dil'lkok ta.utel'me \'oltl melyben Theologhlt, Poesist, Rhetoricat
es Dialecticat adtak e16 i konyorgesek, egyhazi enekek es be8zedek betanul:isaban es elmondas:\han gsakoroltattak a tanul6k.
Egy mllsik t..m terembell pedig a s)'ntaxistakat, ethimologistAkat
eB mas . d sobb o8ztil.lyos gyel'mekeket tanitott..i.k.
Ezekb61 az tUllik ki, hogy a tordai kozepiskola mar abban
az id6ben is jelentckeny volt, mert aunyit tanitottak benne, a
mennyinel tQbbet ke\'es mtis iskolabnn l\Z egesz Erdelyben.
Az 16-lS-ik esztend6ben az egylHlzi f6tanacs 3, tann16knak
az intezetben leend6 fel\'etelere \"onatkoz6lag ezt a hatarozatot
bozta: "A 16 e8ztem16siiken kuclve C8 c~ kiJmek ILaJl,fJjuk Jnlgvdl·
tozott os a kik a grammatihibcm, a cledinatiokhQ$ es conjugatiol;hoe ertenck, ClEok vP.(eJ;senek fel, at'bkat a muter is mrtoeik felvenni, JlC1lt ele(Jycrlvb~ iisue (collltclo) (~ deakokkal U
A tOl'dai kijzepiskol:inllk ez id6ben rendesen egy igazgat6~
taDl\ra (rectoI') volt, a kit az ekHh:sia vulasztott 8 egyllttal a
"arosi jegj'z6s~get is yiselte. Az iutezet feletti f6hat6sago~ ali
ekklezsia, ilIet6Jeg a varosi tanacs gyakorolta az 1679 ik evig.
Ekkor a nylir:i.d·szentlfi.szI6i zsinat vegzese Bzerint az egyhazi
f6tallacs \'ette gondjai ala, !llt:rt a tat.\rok duhlsai altaI elszege·
ll,Yedett ekklezsi:l a feutart:'lsi ktiltsegeket nero tudta hordozni.
Ez id6t61 fogva az iskola milHlig az cgyh:\zi f6tanacs felUgyelete
alatt all, A f6lan:\cs Vlilasztja talU'lrait es tanit6it l szabja meg
tanteJ'vet es hordozza kliltsegeit.
A koJoz5v:iri piaczi templom es f6iskola elvetelevel egyidejUleg 1721-ben gr. Hug6 Domj:\11 elfoglalta TOl'dan is az unitL
riusoktol a piaczi templomot j ellllek kovetkezteben a templom
nelkUl m:ll'lldt hivek istenitiszteletre az iskolaba az auditoriumba
kezdettek jlirni. Neill leveu remeny a piaczi templom visBzaka~
p:'lsara, az egesz iakol:lt templomm('l alakitak at B helyebe 1784

tAjan uj iskolat epitettek fab61. Az ekklezaia Bajat koltBegen 4
BZObat epittetett, melyhez e Bzazad elejen meg 8 8zoblit toldottak azinten fab61. Ugyan e szazad elejen az iskola iidvaranak
keleli ,e..ebe egy 3 Bzobab6l liU6 koepiiletel epitettek kozkollsegen rectori laklisnak.
Ez az iskolai epUlet id6nkig fenniLllott, de a hatvanas
evekben a szazad elejen epitett faepUletek basznalbatatlan allapotba jutvan, az egyhlizi kepvisel6 taDlo\CS kezdemenyezeile foly'
tan 1865-ben reszint kozadakoz&sb6l, reszint az iskolai alapok
felbasznalasaval a rector bazza! kapcsolatban 4 szobab61 all6
k6epUlet emeltetett. Ugyanakkor a rectori lakas szobai megnagyobbittatvan, tantermekke alakittattak At, es a rectori lak
belyetl 1861-ben a ,Jobbligy Anol,.. bagyateklib6l a Kazinczyutczaban egy kiiloll telekre uj igazgf'!wi Jakas epittetett, a mely
lakas az iskola mellett foly6 patakon at hiddal kottetett ossze
az iskohival.
KeBobb 1874-ben az uj epUlel 6, k6b6l epllell Bzoba.al
toldatott meg, s a regi faepUlet szetszedett anyagabOl egy 4
osztalyu faskamara epittetett. Jelenleg az epUletben 13 szoba
van, melyb61 'j tanterem, 3 lak6szoba. 1 konyvtArbelyiseg, 1
var6ter~m 8S 1 raktiLrul szol"~
.
Az egesz epUlet felepitele a 3 els6 szobAn kivUl, a melyek
a regi rectori hazb6l csak Aialakittattak, kerUlt 15,458 frt 38
krba. Azonban az epUlet moltAoi alakjaban a kornyezo kokeritesekkel egyiitt szakert6i velemeny szerint is meger mintegy
30,000 frtot.
Az ujraepites tortenete 8 "Kereszteny Magveto- J889-ik
evi folyamaban reszletesl'n Ie van irva a 172-180·ig terjedo
lapokon.
Fennebb mar emlitettem, hogy a kozepiskolanak regebben
csak egy tanara (I'ector) volt, 8 ki maga melle a jobb tanul6k
kozUl collaborntorokat val89ztott es ezek segitsegevel vegezte a
tanitast. Ezek kozlil egyiknek czime exactor volt, a ki a rectornak az iskolai rend fentartasaban segedkezett. Ezeknek a collaboratoroknak es exactoroknak fizeteslir61 semmit sem tudunk.
Ya16szinUleg a magan tanitvanyokt61 es az iskolai jovedelmekbOl kaplak nemi segelyt
A collaboratorokkal vaIO tanitas a.z 1778-ik big tartott.
Ekkor bat*roztatolt meg elo9zor fotaDaeailag, bogy a pUspok

ajanlahival publikus praeceptor vagy kozhmito hozassek a ko~
lozsvari foiskolab6l, a kinek 30 frt evi fizeteset az ekklezaia
fedezte; a kissebb pl'acceptor, a ki val6sziniileg a jelese!Jb deakok koziil valaaztatott, 8 frt evi fizetest kapott a tandijb61; a
tandij tobbi reaze pedig egyenl6 ar:.inyban elosztatott 8 rector
es a koztanit6 kozott. Kesobb ket, hIlron! koztnnitO is kUldatett
a rector melle, a kiknek egyike iskola·tOook (senior) neven az
iskolsi reodtarb\sra feliigyelt. llZ iskolai eskiidtszekeken elnokOit es 8Z iskolai dijakat beszedte. FizetesUket mindnyajan a
vallaskozons6g penztilrl.l.b61 kapti~k.
Ezek a koztanit6k a rectorral egyUtt az egesz iskoh\t tanitottAk; az elemi osztalyok nemelyikenek tanitasa egy-e~y taDulora bizatott, mint peld:,ul e sOI'ok ir'6jim\ is az 1. elemi OSZtaly tanitas8 :\z 1869/70. isk. evben.
A legregibb erdemsorozati jegyz6konyvek szerint sz intezetben kovetkez6 osztalyok voUak: 1. Oratol·es. 2. Poetae. 3.
Syntaxistae. 4. EtimologisLae. 5. Conjugistae. 6. Comparistae.
7. Declinistae 8. Legentes.
Az 1. es 2. osztiLlyt tanitotta a rector; a 3. es 4. osztalyt
a koztanit6; a Wbbieket a jobb tanul6k (collaboratores).
A jelen sz3.zad elso (eteben a neveh~s tigye korUI eil~Dk
mozgalom indult meg az unitiLrius egyhaz kebell~ben, melynek
lelke Brassai Samuel volt. Az 0 kezdemenyezesere az egyhazi
fOtanacs 1841 ben a latin nyelv helyett minden iskolajaban a
magyar DJ'elvet tette t..'\nnyelvve. 1842-ben mar a tordai iskohi·
ban is az osztAlyok, tanulok es tantargyak nevei olagyarul irat·
nak. Innen kezdve az 1853/54. isk. ev vegeig 9 osztaly emlegettetik, azutan 8 gymnasialis es 3 eJemi osztaly, (1858/59-t61
a 4-ik elemi oszti~ly is) s a gOI·og nyelv is felvetetik az V-ik
gyron. osztaly targyai koze.
Az iskolai 19sztend6k a legregibb id6kt61 kezdve Unnepelyesen zt\rattak be s az erdemsorozatok felolvasasa alkalmaval
a jobb tanul6k kozott jutaJmak osztattnk ki, melyek reszint
egyesek adakozasab6l, reszint kegyes ainpitvilllyb61 keriiltek ki.
Az 5O-es evekben a kormany megszabta mindenik jskola.nal a tanarok letszamat es azok 6zeteset; AZ algymnasiumokniLl 6 tamirt kivant alkalmaztatni. Aczel nem II.Z volt vele, mint
most, bogy ez altai a tanib\s sil;eresebbe tetessllik, banem hogy
a szegElDyebb felekezetek a terti 813tt roskadjftnak ossze llis
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iskohlikat ndjak lit :\ kormany kezebe nemzetellenes czelokra.
De az eg,)'IHlz most is megmentette iskolai,; 1855-ben a hivek.
e~yesek es ekkJezsiak reszint keszpenzben, reszint pedig kotelezvenyekben mintegy lOO,()()J frtot adakoztak a kozpenztar
javi\ra. Uy m6don lehetscgesse viilt a t!\u{\rok Bzam,lt Bzaporitaui.

A tordai iskohibao az e186 randes tanari allomas a rectori
melle az l856·ik evben rendszeresittetett, a mikor az ekklezsia
papjn. feltanari fizetessel randes tam't.rrfl, neveztetett ki. 1857·ben
egy segMtnmhi aUomas rendszeresittetett, a mely 18G3-ban
rendes tanl1ri allomnss{l. emelhdett. 1872-ben nz ekktezsia kft.ntara is koztnnit6va rendeltetett ki, az elemi o8ztalyok tanit..'ts8
a deakok kezebOl egeszen kivetetett 68 igy a coJlnborator8agnak vege szakadt. IS73-ban rendszeresittetett a 4-ik tamiri
alloroas, oly m6clon, bogy felfizeteset az iskola p6nzt\l'a hordozza. Ez id6t6l fogva tanitott az V gymnasinlis as 4 .elem i
o8zh\lyban 4 rendes tanar es 4 kozt311it6 egesz 187S.ig, a mikor atalakittatoU. az intezet aUami polgAri iskolava_
Erre vonatkoz61ag szerzOdes jott letre a kozokta1;\sugyi
miniszterium es nz unitarius valhi.skozonseg kozott, melynek
el'telmeben az ittnlakilda fokozatosau tortent meg. Az 1878/794ik
isk. evben az I. es u. gymnasialis osztalyok alakittattak at
polg. iskolni oaztAlyokka, .az 1879/80, evbell a IlL, az 1880/81.
evbeo a IV., az 188t/B-2. iak. evben az V. oszt.aly.
Az atalakitas caak a gymoasialis osztalyokra vonatkozott,
a 4, oaztalyu elemi iskola tovabbra is a vallaskozollseg (eli.igye·
lete alatt marndt, A Bzerz6desbell kikottetett., hogy a polgari
osztAlyokban a vallaskozollseg a latin e8 gorog nyelvet az erre
onkent ajanlkozo llovelldekeknek, mint rendkh'lili targyakat,
sajat koitsegllll oly mertekben tallittathass3, a mint azt a gymnaaiumi tanterv megkoveteli. A polgari es elemi iskola egy
igazgat6 alatt allanak, kit az egyhaz ajanlatim\ az l'IlJam nevez
ki, s ki az egylulz altal rea ruh:izott dolgokr61 is sZdmadassal
tartozik, A felekezeti iskola czeljaira tett \fagy ezu~\n teend6
alapitvanyok, osztOndijak, egybazi javadalmak osztogatasara,
kezeh~sere, a benulakasi kedvezmllllY es rnagantanit6sag odaite·
lesere es I'p.ndezesere, a bennlak{\si rlij meg:H1apitastlr'a, egyaltalaban az eddigi es ezutfmi felekezeti is kola minden oly vagyo·
nara nezve, melyek az :illamnak at nem adattak, az unitarius
vallaskozonseg bat6aaga alaU sertetleni.i1 fenmarad,
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A szerzodcsileg at nem adott clolgok felett els6 fokon. nz
uni~aritls iskola .ig:l~gato~:4;a rendelkezik, .-\ polgari iakola ligyet
pedlg gondlloksag IlItezl, melj-nek :etszam:it szinten a azer-loc1~a aUapitja meg, a melynek eltelmehclI ilZ hatn!l.l Wbb nem
~ehet. E letsz:unball bennc vannak: a tOl'dai uuitarius kozep.
l~k?la ..ket feli.igyelo gondlloka, a Y:irmegye ea a varos egy4egy
klkiiJdotte: a taufeliigj"el6, mint az allalll kepvisel6je t a ki a
gondnukstlg elnoke, es az igazgat6, ki a gondnoks:1g jegyzoje,
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A sz.erz(i<I~s
evig tart, 1878-t61 1898 ig, a mely ido
nlatt liZ ISI;:OI:II epUiet conSel"v{lJ:lS;\l'ol nagyobb reszben az
Mlam, gondoskO,dik; s lllwn kivUI az egyhliz Altai nyujtott ked.
Yezmenyekert e,'enkent 1040 [riot tizet az esyhaz penztaraba.
Az 8Ikal~az{lsb~n le\·o rendes tan,irok koziil ttz egyh:1z 8j~nla'
t8r:J. kettot (fl~ Igazgat.Ot es egy rendeil talll'trt) a polg. iskolllboz
atvet~ ,os fize!:l, de megelazo szolg,Uati eveiket a nyugdijba nem
szamltJa. .be Osszesen ot tantel'em adatott ..it az . \ Ilamnak te.ljes
felBz~r:lese.ve~ egyiitt Cil miudaz?n t:mszerekkel, melyekre az
eleml IskohUl..d sZiikseg llincsell. Atadatott ax iO"az""at6i Jakas is
azon k~~otess~l, bogy lIuni,k jli kurban tart:isJir61
allam gon.
doskodJek, IlllJlthogy fl.Z igazgat6nak sz:itlaspen:-Jt l1em fizet.
, A tordai ~ijzepiskol(L milldig foltve 6rzott killcSe volt ugy
3 .. \'arosnak, mmt az egesz videknek felekezeti klilOmbseg nel.
kut, lIIert Torda-AralljTosmegyenek ennel m:lgasabb tanintezete
sohasem volt, nincs jelenleg is. Czime megv<1.1toztatlisa utsn is
ugyanazoll s~olg;ilatot teljesitette, mint algymnasium koraban;'
~el't n ne;tlles SZ~lIt iigyet lIlozditoUa e16. Eleillte ugyan sokan
Hlegenkedessel tekllltettek az :italakitott uj czirnu intezetre. de
rendre-rendre ~rdeklodni kp.zdettek idnta, vegUI megbarlitkoztak ,'ele es megszereth~k; s a tanit\·:lllyok sz:ima is evr61-evre
gyarapodott. S miel't is ne? hiszcll eblJen lIgy a polgari, mint
a tUdo~{lIlYoS pfilyflkm keszlilo tallu!ok megszel'ezhetik azokat
az alalJlsmel'eteket, a melyekre [IZ aletbell vagy tovabb k~pze
sekbez SZiiksegok van,
'
Ez ,iskola tanel'okkel OS ti\nszerekkel soHal jobban el van~
latva, mmt val alIa. A felekezet reszer61 klit rendes tanar lis
kat, elemi tan ito mlikijdik benne, az :illam r·esz~l'ol 8 rendes
tanal' l3 a n~elv-tOI·telJeJlUi, 4 a melJllj7i8eg.tel'lIH~szettudom:inyi
szak,oll, J. raJztalH\r) s azon kh·iil egJ enek es eg.r egeszsegtanar.
Az allaml tall~rok kozuI hatoo ai :ili. polg. leauj"iskohib·an is
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tanitanak Dehnny targyat. A tanu16k !)7.ama jelenleg a parhu·
zamos els6 o8ztaIylyai ellatott n~gy polgari osztalyban 148, a
Degy elemi osztalyban 126, 088Z8sen 274, Wbb mint a megel6z6
evek barmalyikeben 8 tobb mint a 300 eves multban valaha volt.
A 20 eves szerz6desbOl zavartalanul, bekehen eltUnk Ie
14 evet.
Minthogy ez intezetben a clas8ziku~ nyelveket - baha.r
mint reodkivUli tArgyakat is - gymnasiumi tantervnek meg~
felelD mertekben tanitottak, azen: sZ(lk tanul6i hOB8Z88 ideig
minden akadaly, minden felveteli mags nelkiU mehettek at a
kozepiskolak megfelel6 magasabb o8ztalyaiba. Erre az aIlapotra,
8- mety 8Z 1883-ik evi kozepiskolai torveoynyel ellenkezett, felhivatott a miniszterium figyeLme, minek eredmenye egy miniszten rendelet lett. mely szerint e polg. iskol& tanul6i ezutAn, az
1892/93. tanh elejetOl kezdve, csak ugy fognak barmely kozep·
iskola - meg a koloz8var noiLariu9 fOgymoasiumot sem veve
ki - megfelelo felsobb osztalyaiba felvetetni, ha a classikus
nyelvekb61 felveteli vizsgalatot tesznek.
E rendelet kovetkeztebeo, es bizonyos mas ok miatt is,
az unit8rius vallaskozooseg az V. oBztAlyban a elassikus nyel·
vek taDittot..at .. 1892/93. taDev elejet61 kezd6d6leg be,zUDtetoo s ezzel megszUnt az V. osztAly is tanu16k hianyaban.
Tovabbi ok volt a 14 eves beke megzavaraeara az elta·
vozott tanfelUgyel6nek Torda-Aranyosvarmegye nepoktatAsi aliapotAr6l az 1882·ik nyar{m szerkesztett jelentese. melyben igaz·
talanul e polgari fiuiskolat nagyon lerantotta. Ennek hirlapi
polemia, az igazgat6 elleni feladas es a volt gymnasium pecsetnyom6inak elvetele lett a kovetkezmenye. Ugyanis azzal vAdol·
tak be az igazgat6t a miniszteriumnM, hogy a gymnasium
pecsetnyom6it a polgari iskola czeljaira hasznalja.
Minthogy a vMb61 semmi sem volt igaz, Ilzert a miniszterium az elvett pecsetnyom6kat ket es fel h6napi lefoglal8.s
utan visszaadatta. Nagyobb baj meg eddig nem tOrtent, de a
konkolybinMk annyiban czelt ertek, hogy a szerz6deses viszonyt
miDdket fellel megutAltottAk. Meg 4 ev vaD hatru a 20 eVb61,
s milr is ugy az allam, mint az egyhaz hatarozottan kijelentettek,
hogy nem hajland6k a szerz6dest megujitani. Pedig a mint 14
evet b6k8ben leeltUnk, ugy leelhettUk VOiDS a tObbi 6-ot is.
Mint mar ~rintettemJ a mellett a szerz6des mellett is az iskola

ep ugy missi6t tcljesitett, mint regente. Sot a szerz6des altai a
szellemekben es anyagiakb:m meger6sodve. meg jobban munkalja a czelt, mint a volt gymnasium, a oelkiil, bogy abban akar
az 8l1amoak, akar az egyhaznak: kara volna..Akarmennyit sug·
dos6djaoak es arulkodnak is a delatorok, a kozerdekeltseget,
reszvetet es j6akaratot, mely a multban annyi id6n at fen tartotta ez intezetet, lebUteni oem fogjiU: i most is 6rkOdik az.jetette
s megmarad tovAbbra is, min~ egyediili bizros zaloga a jO·
vendooek.

Varga Denes.

Majusi lomb.
Reg zold a mezo, reg
Zeng a berek;
Reg iinnepi szinben a
Feltyes egek.
Szethinti kegyet IU
Enyhe tavasz . . .
Mert arczamon ~rva a
Reg. panasz!
Bar edes a dal, mely
Kel szivem(m;
Elbusit a visszhang,
Mert - idegen.
E"delyi J. MiklOs.

Oxford.

Emleksor.
Minden - barmily csekely - j6 tett jutalmat oyer,
8 miDdeD - barmily - aljas Iettnek bUnhodni kell.
TordaD, 1894. majD' l-eD.

Jeney Karoly,
penzflg)'igazgatO ea ~rda·aranyosmegyei
tGrvenyh&t6a6g1 tag.
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l{onnyet letOl'Ulni llemes szivre vall, fajdalmat enybiteni
~rz6' Jelek tulajdollsaga, de elbanyagolt kel'tet viru16 edenne
vnltoztatni, vagy egy tudllsra ahitoz6 Ienyt a j6ra, Mmesre,
szepre tanitani: a le;szebb emberi caelekedet. Es ezt az Emke
tefte a multban, teszi a jelenben es hatvlluyozott mertekb(m
teflli fogja Jsten segel.yt~Yel mindellhn.
Budapest.

K M. K. E.
C?O'eljCJJi v.i!cigo" mint a lill!/'

;H~'1dJa.

~-tel ildll.rta nem:p:.ted (elett.

q?~{eJJJ IIf{laJJ

fi'o.'!.'l

otl, a Itol homd(lJ' van,

dh~'dk nelle/;' Qm/rc, a

-,

1IeL'ed.

... 1,.i::JjCIl ~d,j;:lod mimllg iicJJ/~9dltan

'7.?e:teJJe jotglrOl,

diJf!J{ooitllc/ied,

C3J Ita e:1.1/;al. te1eJ leJ'(' Itatalmad.·
-J!)e.lJ:p;"lI ele/;(ljl~ c$mk!- a '"cued.

£leiJ,

IS'}I,. "pli!".

K dd"" .T6zsefne.

Tovabb.

tov~Lbb

...

Az emberiseg kezcben egy megbecsUlhetetlen kozoa lobog6
van, mely akarh 01 s h:irmily szillben lengjen, de roessze ragyog6
:l.r:lIlY betuihol e ket lelkesito 8Z0t ol"nshafjuk: .Haladds cs
liikeIeleSlXlh."

S cSflkis azon nellel.': es nClUzetek lebetnek nagy·

gya, urn.lkodo\':l. a ,onlsagos helyzetek uraid, kikuek all.':oto ele·
mei e \'CzerlO lobog6 alatt leI keseu kilzdenek.
AZ e!lZ, a f61\'i1:igosod6 ludom{my, 37. a ,oilagit6 ~zijvetnek.
mely megovja a 82olg:\lataban :'1116 nepeket es nemzeteket az
elbukastoJ, az eIszegenyedes161, mely hitet es elvet ad a azivekbe, mint Isten igeje a hivok lelkebe. J\livel6des altai megt.'\nuljuk ismerni onmagunkal, megnyilik elottiink a titkos labyrint,
IMni, erezni es 8zeretni kezdiink!
A tudom{UlY osszetart, szeretettel, erdek nelklil, egybeforraszt. hnzat ea nenuetet ismerni tanit.
S llo felvihlgosodas a hOllfiui keblekben aldasos hOllszeretetet fakaszt 5 bilszken nevezi mag:'i.t a hOllpolJSar aZGn nemzet
fi9.nak, melynek szerany tagjava nemzeMnek Istene avatta; 8
flljaert, hazaja 5zent foldjeel't Ilelll fo;.;ja sajnlUni kiomI6 veret,
mert erezni tudja, hogy Ilcmzetehez a testveriseg SZ~llt erzelme
fiizi 5 mcgtalllllta, hogy: .A haZll 5zellt mindenek elott!"
AUg egy pIlI' eve, IlZ emlitett lobog6 alatt, llo kiizmiive16des
5zent igejevel kezdette meg fMadhatnllnn mUkodeset a magyar5i.lg el'dekeben az .E'ml:c ls, B exen ,'ovid ido alatt is oly Ezep
S lllll1yi il.l<h'lS05 tevekellyseget fejtett ki, hogy biztoll szarnithatunk a jov6 llug)'8ZCI'U siker6l'e,
Isten aMasa legyen Wrekv6sein, unokaink aldani fogjn.k
az iigybuzg6 ap{lk neveit!
Kolo",':\r~

1894. :\prili, 24.

Drd. Gspann Kdroly.
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A gorgenyi varhegy aljall
.m16'!JY a~a"
CfJiuijot ,{oJ /'''k>m {;iJ la"y.

1;l JOIJi,,!;,

Divatos hazai miikedveleso

~m i~ tuclotn mille/;, ~ecli?
J

fia eni/;'

um '1lekem

1;l J"'Jiny'
MUtt

~e,/i.

A hnzai szellem fel6bredesekor a hnza jobbjai eszrevettek
8Z lirt: rnely rninket a haladottabb nemzetekt61 elvillaszt. Ez
Ur betoltesere azonban nem a haladast, mint iiyet, nem a tisztao szepet, a va16ban emberit tUztek ki eszkoztil, hanem oly
kozelrekvo sarkantyuhoz nyultak, mely a neOlzet nagyreszeben
lew orsabban birt visszhnngot kelteni - a hazaszeretethez.
Honszerelemrnel akartak tarsadalmat ea mUveszetet teremteDi. Ez eszkozzel leggyoraabban lehet valamit Jetesiteni 8 rni
szerettUnk rniDdent felflljni, a mi ellen volt is mit beszelni .IJ

/''!J'f a~ata",

nem kum dtl.laldn y ltaj?

fia:J'f '{Oki/nik 0J'r{;i/ '{alal,
Sfehom ual6 to/Hi/anah!

cJ3<:.ci.>{.fJ?i:;.....

SZlIbolcslw. Afihdly.

Vj 8zavak nehellon jutnak nCllszoruscgro. ~oml Mtorslig kell ahlloz.
hogy az ember azokat haszoslnl merjo. Hat ha meg cz 1l.'IJ Ilj sz6 rOl'ldlMs
utjin jOn lotto. mint lUi E. M. K. E., Illolsnok klmondllsnkor az ifjabb 11011Izedek nem 80kat «ir6dik a pUllctulllok joJoDtosegllvel. EmILo. . Aligha be
jnto" a GOncz( ABC legujabb klsf'!l\siba. AnDyi blzOIl}'OS, bogy bajatott az
az eroclrl magyarsig szivebe. Kohany evvel ezeI6t~. e~)' tam\r mosol;rog\'l\
ftgyelmoztetot1 egy novendekel, hog)' a rOviditcsckt61 minden liron tnrtozkodj61i:,

men: nom

belyes 82 ug)' 8 nom j6 s nem

szep.

Az6t-a. rcruclcm. a

Lantl.r urnak Is volt alkalma mcKg)'OzMni, hogy .":mko" eg~'i1m
magyar sza\'aknak. Szeressilk, Apoljuk. klmyeztessnk az Emket !
.Magyar Itt a tlild. viz; S1JO, 8zh' lagyc" magyar!"

o.~rol"(li

8

kgsubb

levelezo.

&»ti.l\dl'--1I 1\CMl:etM.et i~ ,il)~ <) mal)~QtA\('I' i~ te~i;,ti'ueM t~Hc~e
a. \,H,'Oet.t~~~. Q \1le"Jet a. ~\Jona,,, tooaapiito ida: tot'>etet~"il\~ei ~:~: i" t
reilc.~~e"~ $:-e"f: 'oteleue~e; a:-:l, &'lIt. 6J[.. ~. e:-u, re"~~lJn i~ mQ~a~:-_
to~ '"'llli:t ~tQI,Q,"'l~::-<l;' ~~:tot tonto .uindilJ ,."itt61\ \l\e~r6:-1,otjQ,
1,000lI c.;.e,,, t"Ototo." l,o;.orio.) toteloC~itell 0 \1eul.:-c.t"el,"ilden il)o:~lIe:-mele ott telJlJell iu-r.td'ten. I)Ol«lot'O:d~&al\ tu:&lten i~ c~ete~e

..tt.".
Nagy J6zse{,
az Emke ,,;zeoonvtl.nncgyci f1ok-,'i1ll3zt. titkdra.

legnag!lobb magyctrnak.·

E mozgalom nagy napokat tel'emtett, de nz nlap nem volt
eJeg szihird. A lelkesUltseg, a honszeretet heraklesi mUveket
pillannt al3tt teremt, de nem alkahnas alap a. folytonos harmonikus munkl\8s{ll~ra, a. lankadatlan eI6retOrekvl!sre\ mert mag:\>
is ellanknd 8 redig egy nemzetnek oem csup:i.n nagyszerUsegek
kellenek, de vanDak rnindennnpi apr6 szUksegletei.
Egy yarOS nem nz, ha csnk rnuzeumokat, obeliskeket 8tb.
tud relmulntni; kell birllia laklllyos h8zakkal is s pedig sok
hazzal, ho~y vAros lehessen. Neh:lny remek mil nem alkot m~g'
irodalmat; szUkseges ehez :1, j6, helyes mUveknek egesz phalanxa,
legyenek bar kozepszerUek s ily pbalanxokat csak 8Z01l rneg~
gy6z6desi alap teremt, ho~y cztHUllk magu: a milveszet.
Ha meggy6z6des vezel'elt volna minket, hany rosz politikus
nem barallguil'ozott volna agyon, h:iny roaz dl·a.ma nem .'irodott
volna meg, haDy egbekiAlt6 csardaa nem szUletett volDa - in
nomine patriae!
'
Hanem hat bllcs:\nat, hogy a TudomtlllY Jupiterenek nyiJaib61 basznaltam feL egy.kettot; mar abban hagyom, csak a
battert kelle nemi reszben megfesteni, Olelyb61 kitUnjek, a baza·
fisagi motivum mennyire ment at tarsadalmi eletUnkbe s mi(,rt
ment at oda? E motivumbOl viiAgos leaz a nalunk oly d~i'ntos
ll
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mlikedveI68kod~8. a permanens dilettanti Sill US, mel)" oly bcnit6Jag hat bnlndlisunkta.
S csakugysm ha a hnzafisag mindenkit feljogosit szerepet
jatBzani blnmely 8zakm:i.ban, mert De jati3zhatn:l. azt? Hisz mindenki hazafi 8 annak is· kel1 lennie . . . !

Me1l6zve

!\

java s a baza jav3.val mi egyeb, mint a politika? A politika
tizese meg legink:'tbb megtiiri, ha l13znfis:'tggal iodokoltatik •..
Eleget irtak nepUnk politikai erettseger61. kozerzUleMrol 8
azon erdekeltseger61. melylyel a kozUgy iri\nt viaeltetik; de ke·
veset arr61, menn,yi rosszat szUlnek e ,magukban vave oly ki-

diJettantislllllst az irodalombnn s miiveszetbell,

sUerek !\ politikai mtikedveh~8re, melyet legnag,Yohb szen\'ecIelyIyel lizllek nllinuk. Me1l6z\"e aZQn furcsnsagot, hogy nuluuk lnpot

hazafisagb61, oem szUksegb61 jlirtatllak, hogy a szincszetet p,i.rtoilli 11em kulturai, de hazufi kotelesseg ski:Jz akarlemi:ll'a adakazatt, nem tudom:i.uy-partol6uak, de hazatinak nevezik; maud·
juk: me1l6zve a kinoveseket, a Cerde fogalmakat, melyeknek Demi
alapja nemzeti ktizdelmeillkben is rejlik, a politiktlhoz forclulok.
Az 1848-bao kelt dernokrata intezmenyekkel, el6bb souverain nemzetisegilnkllek caak tObb attributumai Illn.racltak meg:
a titrtellelmi Tll1l.q, mert a honszerzo es honalkot6 nernzet mi vagyunk; a tobbseg, mel't sz{uTIuubt a magynr eg alatt egy
nepiseg sem kozeliti meg j s az el'kolcsi suly, mel,}' a hazfl. 8Z:tbad illstitlltioinak -- nkl.:ol' is, midon fl.Z osszes cun;pni SZ;'ll'llZ·
fOldon l\ feltetlen hatalom z{H~z16ju lengett - elsa sOl'ban ved6je
es fenutart6jn n magj'ar volt.
&8 megis alig akadunk :lZ eur6pai sz{mlZ f61tIUn nemzetre,
melynel az alkotm;'myos, ilZ u. II. alkotm{lI1ytnlrlll elem oly ell ellletben AUana egymassal, mint n:\I ...uk s ez ellcntlHezes a legaprobb vegletekig ia annyira kinyomna egyeni belyeget
Elen ellentet talan l1em fl\jul oly kiri\"od, ha a harczban
egynyelvti. 8 hason-nemzetisegU tBmeg vagy eg)'ellek :ll1Ullak
egymassal 8zembell j de mert epeo azazadokou at idegeo ajku
8 mas nemzetisegil iLllamferfiak kiserlettek meg alkotm:'tnyullk
megtoreset, azert valt ez alkotm:lnyharcz nemzeti a nernzetisegi
kUzdelemme.
Naluok iamel'etlell oly :\tvi\.Itoz:'ts, minoll FI'll1lcziaors"ag
annyi8zor atment, mid6n a ,·epublikimok tomege - tomeget
ertek, nem egyeneket - hoillap inperialist:iY:i VIUtozOU.
Nalunk az nristocratia fOlfele s a kozepnerneaseg intra.
muroa fenntarta az alkotmnnyoa ellenzeket: egy reszt azert is.
mivel meg birtokos Yolt, mivel a hivatalokra r:'t oeru azornlt.
Nemzeti elazegenyedes valoszioUleg ez eros phalanxot is demora1is8Jta volna.
f1. hazaftssggal mi fUggne ossz·e szorosabbao, mint a haza

Totduhasndek IlZ cszaki v6gcn.

tUna saj,Itsl\gok, ha nincseoek a milvelt-aeg altaI korlatozva, 8
kcveset 3l"r6J, mily konnyii az ~ltlUenet a mUyeletlen vagy mllkedvel6 politikllstOl a demag6gra s legkeYesebbet arrol, mien
volt epell a kozligy irau~ legiuk,Ibb erdekelt llcpeknel, 8 gora·

73
A movtani idokben l\ politik;~ a .j6 hanghoz· tartozik 8 ok
nemosak nyakkeodojilket akarj;ik jol megkotlli tlldlli, de minden
aroo jo baJnfiak is akal'lwk lenni 5 5zerep utilll v:igynak DIy
teren, melyl'e, hitok szerint. n j6akarflt elegen<l6 cl'pdentionalis.
Fol,}'ton SzictIH\k 1 per1elHHln(}kl ~~mlUiYQI $1}1ll el(;ged1lck meg div~lb6J.
~~-
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Ez a miiked\'eh~s a politik:'tban s miut:iu euuyil'e korUlir·
tul.:: ki tagadhatna, menDyil'e szapGrak ez "eazmCk- zaszl6sai
n8.lunk, a ki lagadhatnri., meullyire artalm3S e faj a kozerziiletl'e,
de foleg a politikai eszmek tisztuhiaara.
A mUkedvelesl altahinosan veve, ketsegki\'iil :\z izgatas

nagy korAbnn u, n. nemzeti izgntOk: K{l.lintty, Szkhenyi, Kossuth alaU azilletett. Volt is ertelme akkol'. A nemzetiseg pangott
s a nernzetiseget kelle hibra segiteni, vele egyiitt pedig a tudomanyossligot 8 kozazeHernet. De az ngitatio korazakni elmul·
tak, az irodalom megszih'trdult, tarsada1munk ::orokeret vert, a
kozszellem megalapult a a llemzetnek most a higgadt, a lassu,
de biztos haladas utj{Ul kell czeljai utim tOI'ekedni, melyek mogtisztulva alhmak 1\ nemzet el6tt.
A hizas, tisztulatlan torekves biztos eredmenyflket l1em
azUl; a higgadtsag aegithet egyediil mind irodalmi, mind t..1I'Sadalmi s politikni czeljai tele, do a hic;gacltsag gyliloli a <liIe'·
tantismust. Meg kell hat gyokerezni a nernzetben a j6zan, az
alnpos irilD,}'nak s ez iraoyra csf\k az intelligen tia tel"itheti a
nemzet nagy zomet Ezemelyes befolyas vagy journa1istika alta!'
A szemelyes befoly:\.sllak szamt:llan utja van a kozelet
erintkezeseitol fogva, az orszllgg)'ilIesi vitakig; ez a.7.onban egye·
sek dolga, itt csak a jouroalistikar61 akarok sz6lani.
Lapirodl\lrnullk - a szepirodalmit ugy, mint politikait el"
tem: - flljdalom! I1ng.j'Ou erosen all a kozollseg hatalma ulatt;
lIem a joul'Ualistika vezeH, t{ullogatJa a kozvelemenyt V;tgy a
kozizh~st, de maga is tole nyeri (eoyet - vagy helyesebbeu al'llyat, Tudjuk, hogy egy lap kozvelemenyt nem teremlhet.
~em is ezt ertjUk; de egy lap vezetbeti kozonaeget, capaczitl\l·
hlltja, tiszlithatja fogalmait. 'feazik-e ezt lapjaiuk? val6ban, caak
hezagolJau.
Szepil'odalmi, vagy jobban mond\'a: divatirodalmi htpjaink
barmelyike nem kap-e gorcsoket a gyonyortol, ha l'psila1ltillc
ona~)"saga eg,)' magyar verset elszaval, plane, hogy ha meg a
mellett: eUe a la. f:oix donee et naturelle? Nem kii~ltja·e ki lelkes
honlelinynak, ha. gyiijtest reudez a nyolllol'ultak, a segelynelkUli
szegenyek S'y,omara, hoI ott ez csnk j6szivlisegenek bizonyiteka s
a honlcanyis(lgig holmi OraccltltS Coenclia·fele el'demek kellenek.
I{i tagndhntna i1y pelfhl.k utan, miszel"int divl\toB irodalmunk
legyezi s rontja fdleg noi kozonsegiinket a uem ad neki ir4nyt,
sot ellenkezoleg tevutra vezeti.
Csak igy va~unk politikai lapjainkknl is. Ha valamely
kozbirtokos g6zeket vesz vagy egyebe~ m~gcsinaJ.jak a videk
Szeche1lyi·j6nek stb. De senki sem Bz6Lal fel azon egbekillltO
gazdaIkodss ellen, melyet a videki birtokossag annyi flaW tagja
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Az Emke-Emlekkiinyvbe.
Egy orsz,i.gresz kiallott Begelyt. Az Elllke meghallotta, ezt
B resztvevolE'.g kerdeze:
- Mi baj te bercze3 kis haza?
_ A baj meg mostcsak enyem - felelte ez, - de Illajd, mit
Eg ne ~Hljon! n6het nagyobbl'a a veazely s lIIeg~lizdenUllk vele
id6vel tObb er6t kiv:i.Il. Az elleu im nyakamra nott sa Ilye!vcn,
melyet el'eklyekellt 6dzgetek, m:\r-lllli.r fait esett: e kincset
tiszkOm megt:.lrtanom es benne s altal~ elnelll to.v:i.bb, segelj~te~!
E'mke: 1m 1:',tam en is a veszelyt, de IIJ1g karolU s~gltse·
g-ii1 kinyujtaulllll. felelj: Jobb sorsra mel to. erdemes vagy.e?

lluza: Ha jobb sorsra erdemes?! Kerlek, tigyelj s:,mvamril. B
itt egykoron mindenkil61 tisztelt vaIn: fejedelmeim e nyel\"en sz61tnllak; :t nagy regeny-ira: Josika es anuyi m:ls sokan,
kiket en lleveltem, csak :.\ltalam lehettek halhatatlanok; :\ .(taU
s a balladlil, a melyre .taps dadt rei tul :\ berczekcn" - Itt e
hOllban es e lI}elrell vette IH~Jlelll rljk:ira; a peldaszrik s l-{iZlllflJLlh!$€!i/ll , melyekhen osen) lakik, mu tatjtH.: IIlUlt:ll1111t: tOl'v.eu.yt becsiillli Illindig tudtam, s igazsAg volt a. jelszav~~m,. A. szepet'~ Ie_I.
kesiilni meg mil is tuclok: liimMrmeseim sDk kulelJe ISlllel't1e lOll
vHag elatt; ;L mOJUMk S hit,.egek raja, mely ve.remen Ile\'el~e.
dett, bej:in'a messze ti\jakat: jlltalmlll a tesh'er haz •• kebltwe
vont es merrcsokolt e hom10kon.
Erzem: igen! hogy Ilem fogyott el meg eram; szivcmben
_ hatni tenni - meg van meg a vel' teh.it" hogy elnem el·de·
mes·p.: ihHd meg teomagad!
Eml.:e: Szep hOllom! virulj es a~god:'as ne lI'yomja lelkedet!
Hogy ellenseg ne h:'lboritsa meg Ilyllgalmadat, mellettel! ort
:iUoi.: ezentul s a mit liZ UI' pal':lllcsolt, im teszem: klizdve
kiizdok erted, hogy te ~lj soki l
Vacz.
Borbel!J Sandor.

1UJclv

Legy ferfi.
Az okos ember alkalmazkodni tud ; 8 modortalans:ig sok
genienek :ista m:i.r meg sirjat; de mi~en~ naprafo~g6 n~m illik
ibolya csokorba: ugy az on:llIastalansag IS nevetsegesse tesz.

Tord..

Dr. Borzsouay Bela.

R6ma.i regisegek Tordan.
A Tordn helyen Jetezett hajdani romai gyarmat: Potaisla
relelt jelenben elleriila 8z6IUk es szant6f61dek miveJese kozben,
igen sok es a hnjdankor magas mUvelt8eget tanusit6 t.... rgy.
penz, szobor stb. jo napfenyre. melyek legnagyobb reaze vagS
az avatat1an munkasok :iUnl elbanyatik, vngy az evenkent tObbszor atulaz6 nagyvAl'osi regisegkeresked6k altai elbordatik.
Vaunak azonbau Tordli.nak olyan lak6i is, kik reg6ta gyUjtik a megszerezheta regisegeket. I1yenek elso sorban: Dr. ,vour
Gyula gy6gyszeresz, kinek szep gylijtemenyet sok idegen Illtogat6 megszemlelte mar. TovfLbba Gombos Laszlo, I..i csinos
bronz szobrocskt\k es nagy mennyisegli romai eziist es bronz·
ermek tulajdonosa. Van meg sok helyen egyes, romai korb61
val6 tMgy, igy Albert JAnos unitarius pap birtokAban egy 1'6mai gyQriifej (Intaglio), melyen harom emberi alak oly remek
vesettel van eI6allih'3, hogy rna is dics6segere valnek a legilgyesebb k6mettlz6nek. Tovabba Fiizi Sandor ev. ref. lelkeszmH s
itt-ott udvarokon, kamarakhan egy·egy megcsonkult dombormU
8 egyeb eroJek.
Leglelkesebb gyiijt6je azonban a regisegeknek Botti:r Imre
tanit6, ki a kozel tizenhet szazad 6tl\ f61dben hever6 romni
tArgyakat 5 ev ota szell\'edelyesen gyiijti 8 mOo mar megtekintesre erdemes szep gyiijtemellye van, melyet nagy koltseggel
s autodidaktikus hozzael'tessel Bzerzett es tart fenn s melyet az
Mutaz6 erdekl6d6knek M.rmikor szivesen muta' meg, kik nem
gy6zik el~gge dicscrni jeles munkassagat. Dr. Janko Janos etl1nografus hirlapi czikkben hivla fel a figyelmet egy tordai IUUzeulUra. miutan a Botar szep gyUjtemenyet megtekintette.
A nevezetesebb targyak jegyzeke Botlirnal a kovetkez6:
1. Egy marvanybol faragott, teljesen ep dombormli, mely
Bachus ubzasat abrazolja. s hui "edistenscg gyanant szol·
s-iUhatott.

