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En neh.any lavaszszal &Sol.ht jart itt ogy Oreg nr, mUol tudom, bOg)"
mas vAro80kban az ilyen magunkrajta oszlopolmak ol;\o-ao hli.zakat ~pltenek.

mint a mllyeneknek mJ voltunk egykor altoM reslel, - itt nagyot 8ohaj
tott - vajha iU is ~piten(lnok.

No, de tovAbb nom rOI)·tatom. morl; meg a holyett engem taltUnak a
Lip6tmczol muzcumbR killdonl.

Torda.
Kdpolnay Lajos.

nA nak sziveben nyilatkozik meg az igazsag, s
ovek a teremtes hat.lma. Az E. M. K. E. zaszl6jllt a
magyar nak adtllk kezUnkbe; s ha e jellel kUzdUnk,
megtalaljuk mindig az igazsagot, s ezelunk elerese biz
tositva van. A nak mUkodese biztositJa kUzdelmeink
ben az eszmenyi tisztasagot, az erkolesi er6t"_

Kolozsvllr.
Dedky Albert.

Emltiksorok.
Az Emke gyiilesek Magyarorszdgnak nErdelyben If ujj6

SZt,lelese cmlekiinnepet jelentik, Buzgo ;mddsdg szalljon e
napon a gonduiseles ttrdhoz minden igaz lUJnleany es honfiu
sziveb6l!

Aldjuk Islent a ",utlert, lIlelyben a legszebb eSZtllet Ie
Yemtette s abba ifrifkeletet, halhatatlausagot lellelt! Kerjiik
Isten segedelmct a jovore, hagy abban ne bacsdsson rank
ellenseget es ha bocsdt, adja nekiink az egyettrles es hctza
5zeretet teltre kesz erejet es hatalmdt megmenteni, nagyggd
es tiszteltte tenni Magyarorszdgot es a magyar nevet!

.A jelenben ujjuljon meg a jelszd: ,,80 haza. mindenek
el6ttl"

Sz6ke{alva.
GvidO Bela,

ktlkUllOkijri llnitarius v. csperoll

Husveti szok{tsok a havasoll.

A falusi szok,'sok kozOtt nagy szerepe vall a se
t'\nak.

Egy ily setaban talalkozam egyik rosz emberemmel,
az idevalo allami iskola igazgatOjaval, mert j6 embe
remnek csak nem nevezhetem ot, a ki engem felsz6lit
az E. M. K. E albllmaba emleklapot Irni, en, a ki ed
dig meg az apr6 hir'detesekbe sem mertem volna irni
es Osszes irasi lebelsegem esak egy-egy levelb61 allott,
s azt is esak eg)'·egy falusi j6 ba"atomnak s igy j6 em
berem azt tolem nem klvanhatja, legfolebb trefab61;
de se"tett bllszkesegemhen elv{llIalt.m, mert a boszu
Mes, gondolom, hogy sajat gya,'lo nevemet elhallga
tom s igy az emleklapnak gyarl6saga szalljon az a
fejere. - (A neve! nines miert elhallgatni. Szerk.)

N.\ de mo£t itt UlOk, toll a kezemben es latom,
hogy roszul imi is nehez, I"it meg j6!; nagy tepelMe
sem kozOlt kitekinlek az ablakon, keresve egy menta
gondola lot. Ha egy ir6 Ulne helyemben es latna azt a
szep videket lavaszi uj rulutjablln, a gyonyorU kekseg
ben ragyog6 eget, az OrOkzold fenyvest., az Aranyos
tiszta vizet, szorgalmas nepot, ot perez alatt a legazebb
emleklap meg lenue irva. De hilt 1m mit irjak? Hanem
megis megragadja figyelmemet, hogy mler!. szorgalma
sabb ez a nep ma.- ma, mint maskor, miert az a lazas
sietseg; mindenki, apraja, nagyja, Oreg es fiatal jon,
meg)', tesz-vesz es Illtva egy gyerek kezeben pirostoj,"st.
BotWl1 OtIrv. EIIlb-E-.I'llllhTT J1
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ez eszembe jl.lhtlja, hogy holnap a romanok hnsvetJa
vag)'on, - felhimadoll a megvl\1l6, Hallelnja!

r A feltamnd6 megadla az eszmel, leirom ill a lopan,
Ifalvi havasi nep husveli tlnnepel es szokAsail,

I\Iiutun a szeglmy havasi Dap hat heti szigol'U bojt
ubio husvet vRs,lrnapjc.\ra virrad, elso teendoje Ullllepi
!'nhoil oIleoi s ki,ki az Islen MzAb" siet, hoi Minima
szolal fel az egek tlruhoz: eJYlluisSill tall\lkozvu, igy
koszonnek: ,feltlimac1ott KriS2tus 1lrul1k", mil'e nzt feleHk:
~i9(1.:" /togg (elt(imacloU:: s ezen UdyuzlcsUk 11)"olc7. nllJlig
vun szokasbun. Jsteni tiszteleti\k nag~' szel"tart:issal jill"
es sokAig elta,'l s a papnak ajoindekb" szep feherre
mosott, felszuJagozott b,\1'<inyt visznek s ez nz istelltisz·
telel alatl szabadou " lemplomban j,lr: " templomb61
kij6ve, milHlenki hnza meg~'en s ncl.. i ndja mag:it a Ill,\!'

,'egen nelktllOzoll Incnlusi ebednek s a Wbbi ,'eszet a
na-puak n~,ugalolJlb:ln toltik e1. - Dc aum'll zajosabb
hlls\"et masodnapja tcml)!OI1l0Z:lS lIt1ill, mCl't ckkol' 1Jl,"u'
egeszell a Yigs:ignak ndj.ik :\.t magllkat es kinn n. sza·
bad ball t:lnc7.lIlulats,\got rcudezllck, millt:in mcgeWz61cg,
mint haJdan n. szent sirt ol"izt6k, a fiat,d legenyek a
temp!omb61 kik61't t61';,\t ogy magn::;llltl';t e ttlltt\rrr;-sZOIll
bal dehlt'\llt61 lIetl'611 reggclig ejjel-IIIlIW" orlzt,6k es
folytonosall vorik" A il,izi's . 'flak pedig mindent olko·
vetllek, !logy tlzt, ellophass{L1c, one minden cszkozt fel
haszll1\.1nak es minucn esel meg van engellvo, lIa sike·
l'U! nekiek c;',en t6k<.'t.t ellopni es egy mtts magasliltl':t
elvinui, itkkol' a fiatal embeJ'ekllck hllsvct Illflsod· cs
hal'madnapjttin lov6 nagy b't.nczvignJmon new sznbad
res"lvelllliOk es csak tlivolr61 nezhetik a s"ep leanyo
kat es menyecskekel, lIa csak dns vAIIsAgdijt oem fizel
nek, a mi abb61 all, !logy a mekkora belyel a 16ka el
foglal, azl mind lele kell !logy rakjak pirosl<>jassal,
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kalacscsal, borr,,! es sorrel, mire a lllizasemberek tlgyel
nek, !logy minel IObb bor es SOl' elferjen_

Helfon lemplomozAs ulan a fialalsag elindulzenesz6
melletl !lazr61-!Jlizra !li\'!) lui; elso szemely a faluban
a foslolgabir6, n~ezdik meg a hivogabist s ezert a
megtiszteltctescrt I'cll(lcscn egy utos huzalkodik ki a
zsebebol s ez " mnlalslig koltsegcinek fcdezesere for
dittatik s hogy ezell koltsegek kiteljeuek, kovetkezUuk
lIIi, Wbbi lIalandok, sona s ki-ki hOZZii jal'll! te!lelsege
sZl'l'illt a nepmlllatSilghoz es oszinten Ulondhatow, hog~'

nem sajnitlja sCllki a koltseget, mort a hoi a nep mulat,
ott holdog is kell ho~y Irgyell.

De sot az itt Jak6 mag~'al'sag is urommel varja azt"
n. Illulatsa.got, a meJyen szintell reszt vesznek s gyoo
lIyorkuduek e uep faji tllllczAban, a csaliuaban, mely
hasolllit a lassu magyal'!loz, valamint az igazan szep \
le,luyok- es asszonyokban, kikllek szepsegtlk emelese
hez hOZz{lj,'lrlll meg a. fest6i 1'1Ihazatuk is R egyeseknel
meg ellJh~keztet fI, magyar viseleh'e, sot a szep szalas
b<1I'n:l fcrfiakban millthn. eg~'·cg~' esepp magyar Vel' is
1'01)-11", oly tUze"eu fOl'gMJ,lk tAllczosnejnbt, AIlil6Iag
" XVlI-ik szazadbau ene " videk,'e szekelyekel lele
pitellek,

Elnezve azt, a t1inczoI6, vigad6 sokasa.got, romAnt
es Illilgyal't elegyesclI, s\':OllJOI'US1\g szall meg es elgon
<lolom, micl't is nem leliet ez mindig igy , , , . miert
nellJ el'ezhctunk bt'lbt't.natbau e.s \'igas~1l1gban egyuttesen?
Ug~'Hn Illinek is politizu,}Ullk Illeg mi is?

TopAnfalv",
Zardndi K, Kd>'olyne.
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Oondolatok.
Az iskola:l7. 1'J!"~'("lll{ji'l!g. sza!lnrl~lil!. tost"'('l'h;i'j! ol(,(·snl"llOb.. hnl niu(';,

kiilOnbseg i<zogullY (·S gazdag \;ij~ot!: Mt,ltlan g,\"ol'lllok itt milldf'uki.
SzorotctllllovolcsfOcszkolO.
Ha minden tauito a tortlinclcmblol mCl'aC'u haza~z~l·('tct('f {.;; n liil'tlL

1\('11'111 ('soil a alakjait it £",I'ormcki szivh<' bE:' tUdjll l'$<'!lC'gtCln;: Illd,OI' a ji;\'/j

;<zab:1I18l1ghlU'cz lelkos katollliit uk fo!.'j:\k g~'oz('tl"mrc vC7.C'tni.
Tonln-TnT.

Em]ekkonyvbe.

"tl ee'i!,ce~6 'W\,a'i!.";ja1' C1N\,Gc-r, ex. I':.j..~c\,e";j'"

!{ortf(',<; Srill/upl,
(dl:l1ui lauilO.

Tordn. r;}', Betten Gez(~.

g{ iy0J(Jdy Jyo{l'lmrJt "'!J.Z;itldlc cl1/yomni Icljet,

Je, d/lam/6an mCJhiwilon; l1('.m.

0J{int a l1alJJI~9df a ~9-tOida(;b h;dl'gcn /;ehMf:

It'it -/;" ulal tOI c-'t magGllak a /1.'!J110!J!Jobb ZiJG'illolrJo

Jon dt /J.

c$" minI a '11allJl~9di anna! iI/licit/; 111C-hyit, 1fJ!I

Itt ';J annat /udalma:Jabt11l nyi/lldl1ll!' me(lJ'utl .ho""zabb

1'deig' volt clllyomua,

-:hne: a.t (j}m/'-e pelc/a}:.?, g. nemf.di 'iya:r:'Gg

megll!}.i!a!/';o{GJa volt e-t lit cum:'! c·te/olll a 11cmzeli

1fJ!J' i!la't.iJogd~zah gycZf:lme, mclyet ne,J1l, (ejthalolt d
eVokEd'{ado/i elle'1l.tJ!eJ af.elleme t!.J lIem ahaJdlyo'{/wlotl

meg ellemegciJlck GI,mol/ya.,

Mih,ily o]ah vajda mego.letese a Torda
mezei Utborban (1601).

TOl'da t1::il'teneteben a legvaliul.gosabb napokat elte l\ XVII-ik
sr.liZl\cl legelso eveiben, Azok a zi\':ttnrok, me!yek EI'(!I~ly foleLt
el\kol' el\'onulrak, :l Ids kiilon OI'gZ:l.g tel'meszell.lS kozpontja,
rl'onb felelt czik:'I1.tatt:ik t:lll legink,HJb \'ilbimaikar. Itt t!:ollNt el

EJ'l!ely R"~kos-lUezeje a. Kel'esztes-mezo. It! gyiilekeztek L600
nylu':in (mint "11l1)'is1.01' I1Hiskol' is) ar. enlclyi h:lI1:lk, ho;!y rei,
szabadits;'l1.- Et'tl€~lyt :'Ilih:\ly ohih vajda ZS,II'IlOk llralma a.'ol: a ki
egy eV\'el azel6tt Rudolf cs:isz;'u'.!.:il'il1y zsoldj,in. a s1.ekelyek
segitsegevel, leig:iztil. a I3Mhol'Y Z~igmol1d le!la fejedelemsegc
alatt n. buk.is orvellyebe SOctOl'l ol'sz:igot, A l\Iil'iszlo hal;h:l.ban
dvott csata (lGOO szept. 18 lin) ~1ih:ily vajda meg\'eretesevel s
EniCly felszabadit:isiival vegzodott, A lengyel h;ulak :tzt:l1I ~lo!dva

es Ohihol'szilgb61 is kivel'tck :l kalandol' hOditot, a ki 11:\Ziltlallul
bolyong\'il. szokott fel I3ccsbe eoS PJ';'lgAba segitsegcl't konyol'ogni,
llltseget eskiiduzvtm, hn, ujm segitsegct lIYCt'CIHI Erdely elfogla.
l:'ls:'tr:l, Az osztl';ik politika El'delyt mindel! ,'tron bil'ni 6hajlvan,
meg egyszel' 1.s01djliha togadta a k:llandol't, de most B,bti~v:l!,

a Ii::.lssai fokapitl'mYllyal egyiitt l\Ultlijtte Ertlel}' ellen, ho,!!'y ellen·
ore legyen, ha Et'(h~lyt ujra llIag:i1Jak :lbt'II:'~ megh6dit:lni. B.l.sta
intezi a gOl'oszlui hal'czot Ihthol'y Zsig11lond fejedelem ellen
(I601'llUg. 3.), a moly altul EIMly a B,lsta nemet - S :1. Mibil.ly
vajda olih-niGz IHI.daillak szaQad zsf\klUf1.11~'a lett,
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De i\liluUy vajda (a kiben a mostani ohihok az 6 betel?cs
(llntli,ziltjuk ideli.lj/H, D{tko-Bolllilnia elso toJ'tencti h::ll'czos;'tt s~e.
retik kepzelni) meg aknrta \"eretlli a CSl\sz:hi hadak \"czeret s
Erdelyt a maga kezere 6hajtotta. ismet keritelli. Amde fii: obez
dobosb6I lett genertHisbnn magiihoz lllelt6 cllenh;ll'e nkndt B ez
sajnt (egyveret (3z orgyilkOSSlIgot) forditotta elleue S 'rol'da me
zejen megOiette,

Sok tanulaag rejlik ezekben a 300 evv!)l ezelotti tortene
tekbeo a Illostnui idokre is, mid6n olJ.h szolllszedaiuk es ltonfi
tarsaink a rnultakb6I nem t~'\nulva, ismet a vukmero koczldztatas
politikajlit kovetik.

MiMIy vajda tOrteneteb61 a1ljon itt mutatva,n)'ul az 0 meg
Oletesenek rovid elbeszelese.·~

BAsta es i\li1Hily wajda nem sokllig versenyezett egymassal
a letiprott orszag kuldusbotl'3 juttat<is",bao: IUaslele versellges
kapott Iabra koztiik. A regi gyiilOlet pan\zsn, melj'et a kir:i1)'i
bekiw parnncs csak gyonge hamuval fcdett be, Iimgm lobbant.
A kozoa eJIenseg elott szovetsegesek, a hatalom felett osztoz
kod{,sbnn osszeferhetlen riv:ilisokka, hahilos ellensegekke dUak.
A geoer{,lis es 3 vajda: tiiz es viz. Vagy a viz oltja el a tiizet,
vagy a tiiz heveto! v:'ilik a viz parav3, g6zze. A kettO egsmast
meg nem tUri,

A goroszlOi csataterr61 csakhamar Kolozsvarra, iunen 1'o'nla
alA, a Kcresztesmezore szal!ott no kettos sereg. Kiilon t<\bol'ozott Basta,
kiilon Millli,ly vajdu sere,lte. Az Al'snyos partjim 3Z alanti sikon
Basta, - ntto! delre a lepcs6zetes magasabb fensikon (ll most
is j:'lrt 1'6mai ut mente ben) Mih:Hy vajda iitOtt Mbol't. 'I'orda. az
elso lIap limgba borult. Az oh\hok gyujtott:ik fel (ketszer is
egymt'tsutfln) a gyiilOlt v{lrost, bosszut akal'vau :illani, a miMt a
mult 6szazel az el'delyi felkel6 nemessegnek gyiilekezo helye
volt. B{tsta. el'l'e 1'1lUzent a vajd;il'a, hogy .az Vl'l('OSt ne egettease,
mert az csasz{lI'IlIl.k 6 felsegenek nem azeJ't vottnk meg az 01'
szagot, bogy eh~gessek es eJplIsztitS{lk,~ J\IiIHily vajd" el'l'e azt
telelte tolm{lCs3 Raguzai J{mos tUtal, hogy .az cs(iszarlUtk cUg
(»'szaga vagyon, nem 8zltkiilkiidik 0 Erdely n611dit, 0 (M. v,) a rajla
tett b088ellsagot megakarja vindic(ilni."

") LAsd rcszlctosobboll; Hrdcly 6s Mihaly "fljdll tortktloto 159;;-1601,
lrta Sztideczl:y Lnjoll kolozsvari cg~'ctcllli tanar, fl M, Tud. Akadcmla I. tngjn,
Tem0l3vt\rt, 1894. 612, lap,
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Mindez ~s meg sok egyeb novelte n gyiiloletet s meg
inkabh meger6sitette Baetat abban a. hitben, hogy a. vajda .min· .
den m6llon azOl1 tJolna, hogy EnMlyt flwg(inak foglalja es hogy
Mihalynak oly tamicsa volna, hogy ugj'aDott 'rol'<!:'l.nal IlZ neme
scket levagja es ot (B;ist:.it) kilizze az orszi,gbol.· Ejrettek Hyeo
8z6t is i\lihtily vajda embel'ei: "Tordn.mezejbt r;eseteiliik el ErdClyt,
ilt is akarjuk VisSZ(LSzerezni."

Basta bel:\tvllU Mihaly vajdnnak iSlUet az erdelyi uralomra
torekveset, hogy a tovabhi bonyodalmakuak elejet vegye, sUr
getni kezdte MiMI)' vajda Han,salfOldebe val6 kimenetelet,
mert oeki - ug)'lUond - utasitiisa van, hogy ot ada bekiserje,
bogy 0 aztan ott nralkodj~k. Mih{~ly vajda azonbllO errol hallani
sem akart, azt felelte: .sot thmekem uz csaudrml m68 tradallt
som volt ez orszd.rJ fewl, miert !logy eze16ll is bt birtam es ax csa
szar is Pecz Bertalan es Szekely Mih;il)' alt:1I ennekem megadta'
volt ezelott Erdelyt, most is ugyallllZon lraciatus!loz akarom tna
gamat tartani."

Mindezek kovetkezteben B;',ata elhat:.irozta. hogy i\Iih:ily
vajdat megOieti, A veres tett vegrehajt:isat igy adj:ik el6 for·
rasaiok;

Mibi,ly vajda Fognra!:lra kesziilt hadaival, bogy ott fogsag
ban levo luiznepet kiszabaditsa. B:1.st;it61 segedcsapa,tokat 6S
neMoy taraczkot kert, hogy Fogal'ast megostromolha'3sa. Basta
azt Uzeote: nem engedheti, hogy e t;ibor ketfele szakadjon,
varjon, () is vele akar' menni. IHsta eJ'J'e eljottnek 1:',Ua az idot,
hogy g)'ilkos sz{mdCko.t vegr'ehajtaa. SzomIJat eate \·olt. Hivatja
magahoz nehany meghitt vallon (fialUalldl hadnagy;H S nmegje
lenti nekiek aklll':JtjiLt, hogy ha ~IJli akllnmk mi miudllyajan, a
kik CS:iSZ3!' hivei vagyuuk, - ugymontl - az ol,Uwt me,; kell
olniink, mert minden m6don r:illk s;d~Il(lekozottt hogy elveszes
sen s az ol'szagot magan'lk j"jgla!ja. ~ A valtonok keszsegesen
vallalkozllak a vajda megOlesel'e.

~MasnaJl, vaeat'nap (aug, HI) meghagyju, hogy az kOl'lletit
(mely kis z,'IszI6), kit milldenkol' IHsta elott szoktak hOl'dozoi,
valamikor latjak, hogy dob es tl'cmbita nelkiil loh:lton felemelik,
miodj{lrt minden vallon es newet lovak hatokou legyenek, mintha
mindjart az ellenseggel szembeu akul'll;inak vini. a Igy B:lst:l
serege nagy csendessegbeu felkeszUle, hogy ha keH, az egesz
5el'eg a vajda taborlira liSBon. Blista kozlUok 300 vallont es nt!



metat kivalaszt e8 i\lih,ily vajda Mbor:iba kold a kiszemelt orgyil
kos Beauri Jakab vezetese alatt.

A valloD kapit.illly esellel elt. EI6szor csak kevesed maga·
val ment a vajda antor:i.hoz, hogy kikemlelje, .hogy az yft,jda
mit cselekszik es ha hozzMerhetnek-e az tntlgolesehez" _ - A
vajda mit sem aejteU.•Oly igen nem tudta az 6 re:i. val6 ta
naeBot, hogy mikor Bori oda. meut reggel kemleni, akkor meg
agyAb61 fel nem kolt volt s igy Inint61, a t.olmacsl61 izent be
Borl az ".ijdahoz, "hogy h:\llvan Fogarasra kesziileset, kerik,
,'ione el 6ket, a vltllonokat is magaval, hogy !lekik is jUtll3 va
lami az OI'l:lZ,i.g javaib61, mert most mind csak a hajdllk tOltO:I.
nek minden gnzdagsflggal. ~ A vajda orOmmel vette ajllnlkozaau·
kat 8 tUstent kUlclotte B:istl\hoL: Ju;in nevU tolmlicsiit.

Az alatt n tohbi vnllono~ is megerkeztek s a sMort hirte·
len korlilfogt:\k A vallon kapit:iny latv:in. hogy a vajda ingyen
sem gondolkoznek 1Ial:lla fe161, llg,)' kezdett hoz~:\ a dologhoz."
BeaUl'i neMnyad mag';\v,,1 :\ sntorha megy s elen szav'lkkal:
(ogoly vagy! megragadia a vaj(ilit. Mihaly sem rest, felki.\lt: bt'i!
(nem!) sa sitor .arboc7oHj.ln"' ftigg6 kardj:ihoz kap hal kezevel
- mert balog volt, a miert a magyarok .ballJg ..llililily"'·n:lk is
uevezgettek. - Amde a vallonok meJ,:eI6zik. Be:lUri alabardjilvat
basba sZllrja, mas v3ollon pusk:'l.jat hozza lovi 8 ellen balkarj;it
tahllja, a harmadik derekilt lo"i at Igy, mid6n sebeiben oS::l7oe
roskadt, .mierthogy az vallon roszpergerel oem v6hette fejet"',
a vajda saj:lt szably:ljllt kapjak es a7oza1 veszik fejet. Azuta.1l a
s:ltorb61 kivolIs7ooljak, ledgott s7oak:i.las fejet egy kevcssel azelott
le~llllott 16testere teUek fS 8ok,iig ott tartott;ik kozs%emh~l'e ki·
h~ve. Rllhlljat61 megfosztott hullAja hal'm:ulllapig hC\'ert lemezte
lenitve az utfelell. nAz nometek n. vaj la testeb61 darabonkent
nll;l:y h6rijkct szeldeltek ki, megnyuzv:'m a h;it:i.t, ohlalli.t. v,HI:'lt"'
s a hOl"darabokat eltett~k emlekUI s talizm:'lllul. •Vegr'e ilyeu
undokitl, hogy szinle az ebek meg lie egyck', egy kis verembe
valami ni.czok ehem~ttek. M Rista aZI:\u Fejerv;irm \'itetle s a
vajda altai al3opitott templomball temettette el; kesobb az olahok
Havasalfdldere vittek s most ott nyugosznak hnmvai egy ko
lostorban.

A vajda megOietese egy pi1lanat mi.ive vott. A masik pH·
lanatban a vajda satorfLbnn le\'o RdkOai Lajost \'agdalt:i.k osszel
ugy: hogy n~gy nehez sebet bpott: egyet a torkan, a melyb6,
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nehezen gyogyult ki. A1.utan a nagy za-ira e16siet6 neh3ny (16-17)
hton:ij:it csapkodt.ik Ie, koztUk Bekcllyi J;iuosnak, egy jeles ma·
g.rar vitelnek flJjet v;igtak Ie, A Wbbiek a fel~lemt61 megder
medve telleniil :\lIott3ok; m:\sok esze\'eszetten menekiiltek a
yerengzes szinhel)'er61. Ugy, hogy a va1101:ok .minden satorbeli
es kivUl val6 marlu\t"' aklldaly nelkiil pred:\ra vethettek.

Csakhamar ott termett B:\St..1 is, mihelyt hallotta, hogy
magWrtent, a minek Wrtennie kp.lIett s lecsende8itette a vajda
t:iborat.. s magflhoz vette a vajda lovait, penzel, rulHiit, fegyve M

ret, s:itrait s minden tilbol"i keszlelet.
SZOIUOI'U sorsa lett a vajda. elso tan.\csos:inak, a 70 eves

Mih:\lcsa lUlllllak is. 6 a vajda megoletese hir'er~ loval'a kap,
elmeneki.il s 'rord;\n feliil egy mnlomba rejt6zott. De'3 vallonok
ut:iua iramocltak 8 rejtekeb61 kivousr.olt:\k. Sok kinzas-csigaza,s
:i1tal vallattllk s 6rtt~k meg. Azutfm ft'ejervul'Olil a tll.borbnn egy
.k6hany{\s-lyukba- vetettek be teStel, .az hOIlDat az ebek ki·
voo\'.\o, megottck,"'

Bilsta pedig sietett ertesiteni a cs:\szlir·kir<il)"t es i\lAtyaa
fOherczeget a vajda megoleteser61, elosz:iml:ilvan az okokat,
arul:\s~inak biztos jeleit.

A csaszar nzt felelte, hogy 8em oem dieseri a tettet, sem
nem hel.rtelenit.i; de mert a dolgot meg lIeID tOrtenHe tenni
m,ir nem lebet, haUgatassal veszi tudOlDasUI.

Igy 16n vege Mihaly vajd:\nak, a vileznek, a zsarlloL-1lak.
Vitezsege e harczias korszakban, kol':intsem ;ill p:i.ratlanul;
zsarnokaaga ko.·:\bnll is ritkitja parj:it. 'l'agadhatatlan, hogy
rendkiviUi alak; de tavolr61 sem a.r., a kinek honfitiu'sni nap
jainkLan hiulli azel'aUk, midon ujabb llemzetisegi :\bniudjaik
zaszl6viwijeiil emlegetik s midotl a hazugailgnak, oklevelhamisi·
tilsuak, hamis eskUvesuek s :il'ulusuak erne nagymesteret l1em
zeti Mslik g,)'l\n:int tisztelik. P=dig neki az, hogy D.\k6-Rom:'L
ninr61 :ilmodozzek, eszc :\g.iban sem vott. H6dit:\saillak nemze·
zetisegi czeljai legkevesbbe sem voltak, sot legink:ibb idegen
fegyveres l'r6re tamaszkodott.

)Iasoknak (B:\tbory Zsigmondnak s az erdelyiekoek) lAmo
gat.'isaval es segitsege\'el harc7.olt szel'encsevel a torok ellen es
alapitotta meg \'itezi hirne\'et j de csakhamar megesalta j6lte·
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v6it, luillldatian es Mitlen lett irautuk a allenak fOl'dult. A I'egi
8zabarl8:lguk elvesz~8en keserg6 szekelyek elamitis:ival cs se·
gitacgevel lhamisitott csaszari 8zabads:\glevellel magiihoz edes
getve 6ket) aikerUlt neki az onmagabau me,!?;hasonlott es orozva
meglepett Enlelyt egy pillanatra leigazni.

Hilromszoros csah\ssal erte el ezt, mert az erdelyieken
kivUl, kiket az utols6 perczig bekeesktidozesekkel hitegetett B a
8zekelyeken kivUl, a kiket oklevelhamisitassal caslt zaszlai ala,
- megcsalta a caaszar·kiralyt is, mid6n az 6 p(mzen a tOrok
ellen toborzolt zsoldosaival a csasz!l.r akarata ea beleegyezese
ellen Erde:lyre Mmadt.

De a csalaarR 68 amitasra alapitott politiUval legf611ebb
pillanatnyi aikert lehet eterni. Az erdelyiek a meglel>etesbol

. csakhamar fel6csudtak, a szekelyek kiabrandultak, a csAszariak
pedig beh\ttak, bogy oket a vajda sajat czeljai vak eszkozeiUl
akarja felhaszoaIoi. S ezzel szemben Miluily vajdimak, mags
erejere hagyatva, nem volt t-Obb6 megallbatasa Erdelybeo.

ErkOicsteleo, perfid politik:i.janak s vege bukas s csufos
haliH Ion. A vegzet Iegvarai romjai ala temete. Orgyilkossag
altai kezdette erdelyi uralmat: orgyilko8 keze altai veszett el
maga is.

Kolozsvar. Dr. Szeideczki Lajos.

Emke es a magyar k1,t"sadalom.
A mogyc~r Itazafiscig ltaj6ja mg6 tCllgcn:m kiizcllJC jlir s 1000

cvi kiizclelem utan meg ml~ ,is a lenger lmllamai {enyegetik.
A megltOiloMs eszmejct. mely a YlHon{oglalcisli. czimii {estmcllyen

(lly szep(m van ki{ejezve. csak ugy leltet a modern ma,fJyar cillam
{ormdjdba linteni, Ita az egcsz magyar tdrsaclalom az Emke lobo
g6jeiltoz szegollik,

Emke cs maglJar tUrsllclalom tiibbet vegezhet, mint a mennyit
idegcn ncpek tn'illi6i egyesiilve ellem'ink, megbirnak,

Az crclClyi reszeklen nem igaz magyar, ki az Emket nem
)}{i,rtolja, Ita millcljdrt szdjdtdl veszi ~ e1 a garc~st.

Dees. 1894. tnajl~s 19.
Vcress Dezso,

a .Szolnok-Doboka" szerkesztOje

Allami faiskola 6s magtet"melo telep.

rrOl'da Vtll'os,\uak azon l'eszen, mely az Aranyos
hidj,\u tul a foly6 jobb parjau tcrlll el, a kUlOnfelo te
lopek egesz so"ozata lathat6, mol)'ok mindmegannyi
eltet6 fom\sat kepezik lOU, meg J00 munkas csalad
nak, Ott van mlndjul,t a hid mellett a nagy faraktlir,
kozeleben a vasuti allomas es egy szUneUen fUstot
okUd6 6riasi kemeny jelzi, hogy 'I'QI'dall gyaripar is van,
A cellulosegyal' szomszeds!\gabnl1, a Felvillcz fele vezet6
orszagut melltfHl diszlik nemcsak 'rOl'da vUl'osanak, ha
nem az egesz orszagnak egyik legjelentekenyebb es
le~zebb telepe: "Az a.llami faiskola. as magterme16
telepH.

Tnlogdy Samu, az allami bikatelep igazgat6janak,
midon alh\s,lt elfoglalta, elso teendoje volt a kezBre
bizott gazdasi\g pusztajtit bef~\'sitalli; e czelb61 a kincs
tar tulajdom\! k6pozo es 100 holdat tevo "Kiralyreten"
milltegy G-7 holdnyi tel'Uletot felszantatott s kUlOnfele
gazdaSi\.gi as gyUmtHcsfa·nmgvakkal bevettetett, hogy
az igy nyert esemetekkel a bikatelep befasitlisal ke,
resztlll vigye, ezzol megvel6 ahtpj,lt a mai ,mami fais
kola- 6s maglerlllelo telepnek,

E faiskola kezdotbon osak a bikatelep szamam
termelt facsemeteket, miel't is "Allami bikatelep ker
leszete" nevet kapta, kesobb azonb,tI!, midon Tulogdy
gYOllYOl'U tel'vet megvn16sih1. as 1:1 bikatelepet mai szep·
segeben eloval'azsla, a kinll)'I'Bti faiskolaban nevelt fa
kat es oserjeket kozdtek Muba boesalan;; a megrende-
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lesek mind sO,'Ubhen el"keztek, mig vogre l8Hl-bcll a
faiskola tetemesen megnagyobbitta.tott.

GrM Bethlen Andra£ ftHdmtlvelesUgyi miniszter
l'efOl~mcszmei kozott nem utols6 helyet foglnl el haZil.nk
gyUmOlcsegzetenek f5lvil'ligoztatasa; e czclb61 az o,'szag
tobb reszeben ,illami faiskolakat a!liltatott s igy jutott
'rorda egyik 1egszebb s lcgnagyobb faiskolAhoz. A mi
nisztel' l\.ldozatkeszsege ismeretes olyallllyiL'a, hogy c
telep Mtran kiallja a versenyt a ktUfOld enemU intez,
me.oyeivel.

Mid6n a telep IB9l·ben 24 holdra kih6vittetett, a
teelld6k itt annyil'a. felhalmoz6dtak, hogy Tulogdy Samu
a bikatelep igazga.tuja helyett Mo1mtr IstVltll, gyUmol
cseszeti minisztel'i bizt08 es hazank e186 pomologusa,
bl.atott meg a tovahbi szervezesevel. Molnar 18U2. evi
kttlfoldi tanulnlllnyutjal'61 hazatervc, els6 dolga volt,
hogy tclpuszta.Iatai €IS 8zemelye;; eszlelesei nyoman a
tordai fniskolat konyhakerti magtermelO ,illomassaI ki
b6vitse s ezzel nyel'te a faiskola llIai elnevezeset:
"Allami faiskola €IS magtel'me16 telep", - MolIl<lr elllez
intezkedcse nagy fontossagga.l hil' f6kent azert, mert
hisszUk, hogy rOvid id6 mulva a. konyhakcl'ti magva
kert kUlf5ldre vandol'Dlt Wmerdek penz itthon marad.
Meg egy igen llevezetes Illozzanat,rol kcll itt mcgem
Jekeznelll, meg pedig arrol, hogy Moina.I' it !.:[Ufoldon
legjobbnak bizonyult azon ahnafajok szapol"it,..\sat, a
melyek a legalkalmasabbak a gyUmolcsbol' oI6,illiti:\sarll,
szinten e telep,'e hizta s igy a filokszem liital kipusz·
titotl sz616hegyek ily fajokkal lesznek konnyliszelTel
beUltethelok.

E lelepnek felviragzasa befejezesl nyer I/huillier
ISt,Viil1 fOkertesz kincvczesevel, I, inek szakkepzettsPge,
Ugybuzgalma a.lt.ul,.l.nosall ismcl't s ezt tan semmi scm
igazolja oly fenyeseu, mint az, hogy az 1891-iki ol'sza
gos kerteszeti kiallilason Bndapesten, mint e ~elep /'6.
kCl'tesze, gyom6lcsfaiel't at'any, rozsaiert (;zUst eEl coni
feria.iert bl'onzel'elllmel lett kituntetve, saja! m6dositasu
szemz0keseel't pedig diesero oklevelet nyerl.. Egy lIy
Illllposan szakkepzett f6kertesz vezet"se mellett hizton
remeljUk. hogy a tordai allami faiskola e.s magtel'melo
tclep a hazai e ncmU ol'sza.gos intezmenyek ki)zott clso
he]~'et fog maganak kivivlli.

A tavasz beaIlt<lval naponkillt atlag flO IllUnkas
dolgozik e telepen ezenkivUI van alkalmazva alland6an
4 okle"eles kerlesz·segM es 6 kerteszbojlM; llyen be
rendezes mellett a telep evenkint kiad: 50.000 magl'ol
Bovelt besztel'czei szilvafat, 50.000 gyUl]]tHcsojtoy,inyt,
10.000 r6zsa, egres es egyeb 6jtott diszfilt es eseI"
jet, sznzczl'ckl'e megy az akacz- e.s eperfacselllctek
sz!.~,ma.

Ezekbcn \"o!t"'ITI bMol' rUviden beszamolni cgy oly
kultllJ'alis intczmcnyr61, mely hivatv::L van hazAnk kUz
gnzdasli,gi hclj'7.etet cI6haladl.isaball segiteni.

Schmidt Rezs6,
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A havasi roman koznep babonai a het
napjairol.

A lI1iin:~letlell l'Olll,'tn koznep b~\bolll'l:; hiedelme ~7.Cl'illt :1

kiscrtelek mindig folytulloS hal'czkeszell :iJLln;lk, ho~y t,'ltllad:'H'!c
int.ezr.ellek az emuerek: elate, va9!J01w, boldo.fJSfi.'Ft srb. ellell ; ilyen
kisel'tetekkel IH~pesiti Ille~ a kOZ1H~P balhiedelme al er.!oker,
szikbll.):II'Jangoka.t, a mocs;'\I'ok es tln'uk vith~ket, a hegyek UnIUif"

sot meg a vinlll,Yos "lilgyek met is benepesiti ily ki:H~l"lelekkel.

Hi\ t<ill1,\(l;ist ak,lrnak :11. onlOgi lellJek itltezni: Belzellllll, ax i.k
t10guk fejedelme megfujja az eziist sipot, mire a kisel'telel.: lll~g'

kezdik a szeg'en)' uep ellen a I'ombol:\s muuk:ij;·~t.

S a mii\'eletlen kozllep a sZel'ellCiH~tlenseg idejcn tal;lIl
istenuen vetett biz:llomlilal eleg isteni elot erez saj:it 1L·lkcoen,
Zilgololhis nelkiil - a jobb jovo l'emenyebcll - tiil'lli a t:<$;Jj):'lst?
Nem erez eleg erot: a csu:;gedt ll~lel.. ket~eJ!:~k kozott hl'l!lj'kodik
s n7. ordog hatalma fll:i. kel'iiltnek hitt cmoel' - nds 01"\'1):):\

110m l(hell, :I Id igaz, szil:inl hitet elll'eSZSZell benne - 8ailll.
}J(lJljtiho.? f"lyalliotlik segitsegert. S a I'olll:in jlllp, kit :l ll.;p:licllc
Jem is.teni hatalomm:l1 I'uh:'tz fel, a ki ;;yozelmc.scn sz:WIl:;t kliz·
clelcllll'e :IZ unluggel is - lllikeppell fu;; az ol'vosl:'lSho7., a sza
badit:ishoz? mikt>l'pen 8zab:lllitja ki az iIletfit a kisertetel.: brtllai
koziil? rJ';l1;in a felvil:igosoll:ls szUvetnektl.t ig) el.:szik e]tllte 10'
bogtatni? A "illigert sem! A pap (Iehetnek es vannak is ki\'t~

telek) llH~g t:ip1;llj'l saj:'tt tellykedese :i.rtal a Ilepnck b::IJOlilis
hicdelmct Adja - a lJiz-los nycremtfny kilAt:is:ival - a IlHbt·

lant, mintha 0 is hillue ;l. kisel'tetek letezesebeu; s megha.gyj:l
no tudatlall koznep"t azon hiteben, hogy ~z ordog {lltal megsz;i.\·
lott szeuHHyt csaki8 6 kepes papi fUlictiok .Utal (im:i.k ellllond:i
siLval) megmellteni.

S valjuk meg azollban, bogy az oh\b p6pak 11.Jtal gyakorolt
ordoguzesi mestel'seg elso sOI'ban nem az egyszerU p6paknak
r6vhat6 fel hibaul, hanem az egyluizi rohrMsagnak, mely temp
lomi konyveibol az ordogUzesi imakat meg ki nem .ktiszobolte I
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A rom~\o keleti szertartilsU e~tylll\Z:lk templomi konyvei :l

kelet regi szent atyak valhi.serkiilcsi vilagnezlcrenek tanubizony
s:i.gai, azon korbol valok ezek, mikor a vad, barMr nepek ten
£let., torvenyt nem szeretO rakonczatlansaga ellen a tarsadaloJll
1:askarja nem letezett 5 csupan az egyhaz lelekfekezo methaphi
sicai tallainak bilincsei tartott:ik lekotve a korl:ltlan szem6lyi
szabndst\; l'ombo16 eroit.. S hab,lJ' jelen kOI'Il11khflll ez a viaszAs
1111apot mar nem hHezik, mel't ezen "rombol6 er6A:"-nek miu' mlls
es el'osebb (6kczojl1,l.; is van, mint a meg jelenbell is ervenyben
leva s a jelen kor szellemehez at oem idomitott regi egyhazi
lanok bilincsei: megis a gorogos I'om:m nyelven Eucholo,qid-nak
czimzett templomi konyvek, a melyekben az elet meg oly apro
h~kos korUlmellyeire ig hnbonas imt:t.k leteznek, ervenye most is
feDn ,"all tartYa,

K:lg)' ordo~ ,'ar:izsel'ovel bir6 imagyartO ,-olt a rom,i.~

Dohill kllionoaen a X-ik sZti.zadban e16 Nagy Vazlfl: Cappadocia
1Jiiil/liike.

Ol'dogiizo imilinak egyike - a mely jelenleg is haszD:lIat~

ban van - a kovetkez6:

"i\'1eglltkozlak tegedet, a gonoszsag es ~yalfl7.at kutfol'l',is:'tt,
az ellenke1.es es galiHlsllg kezd6jet es Jetreho1.oj:\t! i\'leg:i.tkozlak
teged, n1. egi fenybol kitngadottat es kevelyseged miatt a mely.
seg aotetebe t.1.szitottat. Megatkozlak teged es minden ak:lratod
nak enged6 erat. Meg:itkozlak teg('d tis1.tatalan Jelek a1. fatennel,
Adanaival, Eloival, a mindeohaw istennel! Menj ki (is tavo1.Z:
N, N, iaten azolgaj:i.t61. i\legittkozlak teged nz iatennel, ki 81.a.·
vaval t.eremtett mindent, ki alkotta a hi.tott es nem lI\tott tel'·
meszetet, ki teremte az embert nz 6 kepere, ki el6bb ezeket
angyali orkOdesevel megvedte, ki a mngast6t vizzel fultna1.t:\
meg a. bUnt a az eg alatti melysegeket kitl~ra es a tiszt3t,alan~

s:i.got cselekv6 6riasokat megl'onta es ama. becstelenek tornyat
szetrombolfL es tUzzel ~s kennel egete meg ~odoma es GomorD.
lak6inak fotdjet, minek tanujakent ftistotog az olthntntlan fUst,
ki vessz6jevel elvalaaztfl. 1\ tengel't es a nepet szaraz hi.bbal
vezete ~\t s Farao zaarnokot es [sten ellen kUzdo hadsereget
babok koze temette OrOkre... Megatko1.lak azzal, ki a szelet
rnegdorg:\M es lecsendesite a teoger vibarat, ki elUze 8Z ordog
~~reg~,· ,
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.Felj, fuss, hord el magad, fAvozzal tisztatalan ea rdrtelmes
ordog, a ki a mel)'segbOl valo csalard vagy es alak nelklUi,
!llthatO szemermetlensegre, latbat6 alnoksagra; barbot legy avagy
menj: akt'Lr te vagy maga a Belzebub, akar a megraz6, akin
kigyo kepeben, aka!' vadallat alakjaban~ akar mint a para, akar
mint a h\that6 mst, aka, mint ferfi, ak:\r mint no, akar mint
allat, sk:lr mint madar, akar ejszakan beszel6, akar siket, akar
oema, akar rogtOn megl'emit6, akar osszeWr6, aka!' leskel6d6,
akitr neMz alomban, akin betegsegbeo, akar tehetetlensegben,
"kIll' kaczagasra gerjeszt6, skar konyeket okoz6, akar bujalkod6,
ak.lr kejes konyekre fakaszt6, akar bUdos, akar kiv{lDsagos,
akar gyonyort ado, akar mergez6, ak"r azerelemben meg·
6rUIt, akl.\r caillagokbOl josl6, akar hazi kuruzs16, akar sze·
mermetlen, nk:'lr veszeked6, akar allhatatlan as R hold szerint
valtoz6, akar valamely id6ben visszatero, akar reggeli, akar deli.
akar ejfeli, akar keaoi vagy hajnalhasadti, aUr onkent lepted
meg, akar valakit61 kUldve vagy, akar varatlanul erkeztel, akllr
tellgel'b61, akilr patakbOl, f6ldbol, kutbOl, omladekbol, sirb6l, 16·
MI, mi.dasb61, iszapb61, volgyb61, erd6b61, (akbOl, madarakb61,
akar dorgesbOl, akiu' bUnyatet6b61, vizmrd6b61, pogany temeto
biB, akfl..' honnan tudjuk, akar a bonnan nem tudjuk, akar ismert,
akar ismeretlen, aklll' oem h'ttott helyr61: tavozzat es kOltOzzel,
azegyeld meg magad az isten keze altai alkotott aa diszitett
kept6!.

.Felj a megtestesU1t lsten hasonlatossagatol es ne rejtsd
el magad N. N. laten szolgajaba mint vasbot, tUzkatlan, pokol
as fogak vicaorgatAsl\, - IAzadasok bUntetese vAl' . • . Felj I
Fuss I Hallgass! Ne terj ViSSZ8, se el ne rejt6zzel mas tisztata.~

Ian lelekkel, hallem terj nedv nelkUU puszta mUveletIen fdldbe,
melyen ember nem lakik, callk a2 laten hltogatja, a ki megkoti
mindazokat, kik megse!'tik es leske16dnek az 6 kepmasa utAn;
ki a sotetsag lanczaival bilillcselve adott ~i.t a pokolnak 31.0U
hosszu napon es ejszllk~'lll, teged a gonos2sagok elko"et6jtH as
feltalal6jat ~- 0 I'd 0 g!! .Mert nagy az [steot61 v816 felelem, es
nagy az At,}'a, Fiu es SzenthHek dicsosege most as mindorokke.
Amen,"

Az otah beazerikaban (templomban) elmondott iLlyen imara
aztan csak meg keD, bogy 8zegyelje magat 8Z ordog ia, ea el ~

tavozik, de ez az eltavozas l'Qvid ideig tartO. mert mas-mas
BorWl7 076117. B.k-...K_~ 11
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alakban - a 8zerint kinek·kinek milyenek a lelki vizi6i - ujra
cBak megjelenik az ...

A roman kiiznepnel n baboD11ban \'316 hit nemeank a 8ze·
relemben tud batalmat kifejteni. teblt.t akkor, a mikor a 8zivbp.1l
tav:lszi-bajnalhasadal:l van, hanem az elet minden korUlmenyei
kozott megtudja kapni magimak a reszt, n melyen kel'esztlH az
embed lelek vih\gaba behatolha8son.

A roman koznep babonaa hite altai k~pviselt ordog azan
ban oktala tanauokat is azeret adui a benne biv6knek, megszab·
vun, hogy minden na]} mit nem 8zabad ie/mil lUert a ki a tilalom
elJenere cselekszik: az azron 3Z ordiige leszen.

Bemutatok itten egy nehany ilyen heti napol-r6l sz616 habo-
mit Topanfah'3 es AIs6BzolcBva vH1elr~rol. - ___

a. Topdttfalva vitMken. Hetf6, Bzerda es p~ntek napon gaz
dagok a szege~nem meroek semmit ndomanyozni, mert
azon evben marba.ik kozOtt nagy karosodas fogna tortE!Oni. Kedden
az oIab koznep asszonyai es lefmyaillak oem Bzabad fonni, mert
ha fonDi tah\lnak, eljon IlMafczolea" demon es kozejok allva
kinyilv<'mitja, hogy mind nddig, mig azon estveli fOIl8.aokkul l1eki
aZOD egy ejjel egy inget es egy liLbl'ava16t l1em keazitenek, el
nem ttivozik isba DelD teljesitik, oket a demon egytol.egyig
megoli. A kovetkezo ket esetet megtortellt Wnyek gyanimt em
Iitik e videkeD. Egyszer 7 asszony osszebeszelt, bogy ok kedd
napon is fonjanak, badd liLsl!a.'.;:: joni fogoe !\ de:non.

asue is Ultek fODni, bat csak egyszer megerkezelt .Mar
czolea· s kenyszeritette okel, hogy osszes fonalaikat megfonj:ik.
megszojjek s Dekie egy inget es labraval6t la~szitseuek. Az 3SZ

szonyok - bogy a bal:Ut kikerUljek - a (lemon kivansagllDak
izz!\szt6 JDunkaval eleget tetrek: (elOltoztettek, mire bekessege
sen tAvozoU.t e1 koriikb6l.

Egy kedd napon pedig egyedUl font Zm«1·amla szep hn
vasi leany, nem tudva a veszel,res demon Jeteze8el'0l, hat egy
szer csak latja, hogy ablak:'tu:\l egy sotet alak kopogtat., azt
mondv:in: "fonjal csak tov:i.bb, mert nem sokara jovok te hoz
zad." Erre a szep Zmaranda annyira megijedt, hogy elajult. E
kozben megjelenik a szolllszed ohi.h asszony, a ki latt.'\ a le{myt
a fOidon elajlllva, vizzel r6I1ocsolt.'\ 8 a leany beszedere azzal
felelt, hogy az a sotet alnk Marczolea volt, a ki - lIn cuk
ugyan font - el fogja maga.val vinni. De a szomszed Mszony
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tanacsolta, bogy az oBSzes h:izbeli edenyeit, fazakait, labosait
8tb. vegye Ie a szegr61 es leboritva tegye azokat a baz koze
~re s oaszes rubait az edenyek koze, maga pedig fekUdj~k Ie.
A megijedt leany a tanacsnak eleget tetl

A sotet demon aztAn ejfel tajt rnegerkezett i az osszes
edenyeket f6lboritotta, a lenny ruhait pedig magaval vitte. Az
edenyek kozUl egy leboritva marlldt es az az egy aztan· viradtig
jnrt as kelt a lIazban. Ez6ta szeg{my ZmaraDda megtebolyodva
jar a Dep bite Bzerint, a havas arnyss begysegei kozott - oro
kBsen att61 felve, bogy a demon ot elragadja.

. Penteken az asszonyok nem merik a bazat kiseperni, az
IstiLll6b6l nem merik a ganet kihimyni s nem merik a n6k rna
gukat megfesiilni, mert babonns hitiik szerint ezen cselekede
tUkert .Szenl-vinerea- megbaragudnek reajuk es orBkos f6- es
szemfiijassal bUntetne oketo Hs penteken fl!sUlnek magukat a n6k,
ezaltal .Szent Vinereau istennot karczolnnk arczajan a fesUvel,
a miert barki is - nemC8ak e szep istenn6 .- lobhanbatna
melt6 baragl'a.

Szombaton delutfm 5 6nitOi MtfOn napfelkelteig dolgozni
nem 8zabad, mert a ki doIgozik, bs megbal - a mas vilagon
(az infernllmban) az ordogok f6noke egy melegitett vaspanttal
fogja egetni a talpat.

b} Also8zolcsva videldn.. Hetfon es szerrlan Dem jo tejet,
tur6t, sza onnat, gyapjut, egyszoval a bazi allatokt61 szannazott
elelmi as ruhazati czikkeket eladni, sem pedig az elelmi czik.
keket a kUszobon keresztUI atadni, mivel elpusztulnak a tObbi
marbak is. Kedd napon nem j6 s6t adni a marhanak mivel
szembitlyogot kapnak. Csiitortokon nem j6 a jllbokat es ~aa bazi
allatokat este e8 e8te(ele megszamlalni, vagy azok 8zamat el.
mondaoi valakinek, mivel annak kovetkezteben azok raszben el.
pllsztulnak. Neill j6, hogy a pasztor a juhokboz val6 menetel
kozben egj'ek, mivel a farkasok kart fogoak okozni koztUk. Ha
a jllbpasztor busvet vasarnapjan nem eszik szalonnat 6s piros
tojAst, a nyaja mentve lesz a kArUll. Hetrou, 8zerdan es pente
ken nem jo a 8zemetet kivinni a htizb61, mivel az Olyv megoli
3 tyukokat. Kedden este oem j6 fonni, mivel gorcsot kaphat a
fon6. Nem j6 gyapjut fonni h1l8vet as piinkosd Unnepek kozott
eso csUtOrWk napokon, mivel "iI1amUtest kapbatni.

Karacsonyt6l ujev utanig a.z aBszonyoknak soval jarDi nem



szab3,l, mert azntan a keziik mindig izzadni fog es varrni nem
tudnak. (Namely 3sszonJ'ok a modern h\rsadalomban nem j:\rnak
so\'al s meg sem tudnak varrniY

Ime, i1yenek s ezekbez hasonl6k azon babollak, B melyek
ben a raman koznep IllBllap is meg hiszen s a melyek e nep
{elvilagosodasimnk mindmegannyi akadl\.lyai. Remeljiik azonban,
hogy a czivilizati6 naponkenti terjedesevel a kiiznep j6zangou
dolkoz~sa ellen mtikod6 babona, vakbit es kisartetek vissza fog
Dak vonulni sot-at odujokba, - nem hiven mar tobbe latezestik
ben senki aem. S vajjon bekovetkezik-e \"lllaha ez az id6pont?
Mintha ballanam kerdesemre Poe Edgar sotet ho1l6jat- megsz6lalni :
_soba! soba! ... saba sem II-

Torda.
Nagy Alb",·t.

Hadd (iistolOgjon az oltM,
Magym' ha-zdnk szent oltdra!
Hozzon dldozatot errc,
Hazank mindenik polgdm.
A kolt/j dalt, mely (elszdlljo"
Fenytr6nusdig az egnek,
_ Hdldt adni a Hadurnak 
Xi hont rendelt a berCEek kiizt,
E sokal szenvedett 'lcpnek!

Torda. Demel",' Delles.
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¥i magyarok kOr.r.yel"'. telkesuliink, d.e na. ur.k he._

mar is doszlik .. lelk.:sodks lar,gj... :l\:ozii.gy,kben .. 0$"
l.e:kvesre amity gycrsar. dhatarozzuk me.gunke.t, ep ollj

g~orsan. rol is h.agyunk cu: akczioval. 19dig mare.dandO',
n..gy ..Ikotast cs..k 'gyiiHes ,s kitart6 munka.v..1 I,h",

lHreh.ozni.

~ulturalis tcstuldeinknck intcnsiv miikod.esH lis a

kitUzott czH el.£resc.re iranyulo torekvc.set C$ zsibbasztja meg.

Jytind.enik tarsa.!;agban ujjair'olcon ssamtath.a.tjuk ete,

kik d.olgosna.k, kik vessnek reset anyagi ald.oza.U.a.l, aktiv

Wti~l"'.yseggel a kitar..o munkaban.. -.dt m:l'lclt tarsa.d.e.lom

na.k egy nagyon csekely resze ez.

-.dt n.e.gyobb reSE ossze d.ugot:t kezzel nez, elv~i a

mun1ca.s kezek aUal kivivoU donyokd; s a.1.d.ozat netkul,

bttlenul - biral.

-.dt kiilfotd.i tarsadalmi etet mas; ott munkaban is

ald..osath.ozaie.lban as emberek kiiariobbak. -.dt reszvetet ala

ialanosaoo. .3l.z ered.m.eny cs.aknem mindel". IcosmuvelOd.€si

es iarsad.almi alkote.sr.al ked.'1eooo. E ukidel:ben sokat

k.:1l<ne, hogy t..nu junk .. kiilfo :ito,.

50kat keUene h.oglj tegljenek, l.e:galAob a jOvo I"'.enued.lk

erd.ekeben, kosip es fels6'bb taniniezeteink ve.zero firfiai. ~e

az a baj, hogy ezek is elszigeielik magukat a tarsadatmi

ilett01. s a fiatalsag I"'.em talalkozik veluk as eletben sehol.

.:Nem tatja ckct masutt, csak So kathedran. .3l. 'r:isztelelct

erd.emlo kivttet nagyon keyes.

:l\:olossvar.
Kuszk6 Istvdn.



Tordai orszaggyilIesek.

Az a nagy igyekezet, a melylyel Torda varosa az
E. M. 1<. E. fogadasara keszUI, eszembe jLlttatta regi
diesoseget. Magam elOtt kepzelem, mint seregel Ossze
fejedelmi palota.ja kOrUI az orszag fejedelme egy fenyes
udvar kisereteben, az o"szag nagyjai nemzeti diszben,
hazafias lelkesUltsegge!. Magyarok es szekelyek kOzott
a hazafias sZllszok egy tamlesot Ulnek s a sokat zaklli
tott orszag szeme j6 remenyseggel tekint rajok.

A bistoria tanLl a mellett, hogy mi6ta magyare e
hon, a Kel·esztes·mezo szep tere gazdag banyavarosll
val mindig kozponti heJy volt. rrorda. varos ltistorikus
fiaira var a kOtelesseg, hogy ezt a fontos szerepet kel
loen meltanyoljAk.

Most, midon az L1jabb alkotmAny s az anyaorszaggal
kotott egyseg a belyzetet teljnsen wegm,lsitotta s a
varost egy megyei szekhely diesosegevel elegiti ki, egy
E. M. K. E. nagy esemenyszamba megy s en bajland6
vagyok azt orszaggyUlesnek nevezni, mert hab!lr' esak
egy nemzet, a magyar, lesz is ott jelen, az egesz or·
szag kOzOs erdeke lesz ott. E nemzeti Unnep, ez 01'
szAggyUles alknlmab6l egy par fontos adatot idezek
emlekezeternbe az elmult nagy idok lapjair6!.

A nemzeti fejedelemseg egyik elso eve, 1542, kU
IOnOs figyelmet erdeme!.

Tagy volt a veszedelem minden 0ldalr6!. Ferdinand
nem volt egyetertesben Izabenaval; Erdely helytart6ja,
Frater Gyorgy barM, sokfelekeppen mesterkedett, a torOk

l



184

fenyegel(\zott es 6rias sereggel kOzeledett a hatM fele,
az o!l\bok pedig Mihaly vajda vezelese alalt "rabolvs
zsakman~'olva es sarrzolva nyomultak at a szekelY~OI.

,,.

dOn Beszlercze fele" .lly kOrUlmenyek kOzott az orszag·
gyules Tordan 1542, decz. 20-an 03szelllt. A ,hArom
nemzet" kOzUl a magyarok es szekelyek szep szammal
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voltak, a szaszok kevesen. A barA! ebben a nyomaszt6
helyzetben is mag.\,'a gondolt s az egesz fejedelmi ha
lalmat kezebe keritette. De aze,'t nem az 6 erdeme,
hogy a veszely elharult, hanem a rendeke, a kik a
helyzet kOIll01~IS:\gi\t megel'tvc, "n kozj6l'a, az ol'szag
lDegl11aradl.\sal'l.~ s az iga,z es testved eg)1etel'tesre" hivat
kozva., a luirom nell/tet uni6jeit rnegel'6sitettek s haM,
rozllik: "Sok baj szarmazott a szinlelt egyetertesb61 s
hogy IOhb ne szarmazzek jOvend6ben, leUv'" a gyiilii·
ictcl, (t, szine.skedest, wtl6di es ifJaz testoeriseget tartunk s ha
cllenseg l'Olltalla be, az ol'szag mostnni fObir6janak va,gy
annuk, kit az ol'sz<.\g azz{l, teend, I'elldeletere kozosen'

vedjUk egymast", . , .
"A ki idcgen hatallllllssaggal eskUszik ossze vagy

szovetkezik, Lml,Ulal lakoljon, ELveszti j6szagait. Epen
igy IJilnhodik az is, ki a haza veszedelmevel a magAn
hasznat ke,'geti saki sajat halulmab61 hataroz a feje·
delemseg feleW'.

1il-lr.·ben cnuek a szellemeben tal'latott egy rnasik,
melyeo a kjj:us telwl"viseLCs kimoodatot.t, mert ,,1\ ha-za
kozonsegesen milldnY"\Junke s igy a megvedeseb61
sZell'1l13z6 haszou is kuzos".

Ugyauez 37. orszaggylHes a valliis ii9yeben a legels6
szabade!vU halllrozalot hozt·", melyben a protestlins val·
lasra allottak vl\'h\sgy:tkorlatat megengedte. Ez az en·
gedely foleg a luthe....nllsokat iIIette, de 10M az 1557
jllnills,iban '1'm'dan tartott orszliggyUI~s a kaivinistlikl'a
vonatlwz61ag hozott halarazatot, melyben egyszersmind
megvetette alapjat az unilal'ins egyhaznak is: "mindenki
azt a bitet kovetheti, a melyet akaI', a regi vagy uj
szertartasokkal, csakbogy az uj bit kOvet6i ne Mntal·
mazzak a r~gi bit kOvet6it".

Ehez vegyUk hozza, hogy 1563-ban ugyancsak Tor·
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1

A tordai Labyrinthus.

nem maradt volna fenn a multb61, ez el~g volna arra,
bogy a vallasi ~s tndomanyos mUvelts~g zaszI6bont6ja
nak az eg~sz mUvelt vilag elismerje, mert ezzel meg
el6z6tt mindenkit.

Ugyanez a torveny az orszag vallasai k6z~ beke
belezte az nnita.-inst, Illelynek Torda yarOS az6ta al·
land6an bU apol6ja. Bizonysag'lul annak, bogy az 0'"

szaggyUI~sek fennk6lt szelleme atlll.totta a varos pol
ga.-sagat is, mindig azt IAtjnk, hogy Torda vMos elM
jar akkor, a mikor a haza ~rdeke, a nelllzeti lelkese
d~s ~s a szabadelvUs~g forog sz6ban.

Va.n 'rOl'da varos <hHkeleti oldah\n egy nag,YOCBK3 hegy,
melyet kozousegesen Labyrinthusnak hivnak. Csaknem meg-fog
hatatlao, bogy ezt a hitregebOl vett nevet hODuau vette? es Ie·
hetnek 8okao, kiket erdekel s szeretnek ez elneveze8nek leg
alabb Demileg Wrtenelmet tudni.

EL6re bocsatom megjegyzeskepen, hogy a latin peldasz6
8zerint a tortenelem vagy igaz. vagy keles, batorkodom egy
nagyon hosszu eletet elt B mar regen elhalt hiteles embernek,
a kirol kerdez6skodtem, nyilatkozasat ide fOljegyezni.

Az az oreg ur, ki a mult szazad derekim szUletett, ugy
nyilatkozott es hatarozottan allitotta, hogy a tordai unitarius 301
gymnasium tanuI6i arm a hegyl'e, millthogy onnau a h6 koran
takar6dott e1 s ezert jat8z6helynek mar j6kor igen alkalmasnak
ajanIkozott, oda n\ndultak ki jatszani, labdazni1 cziczet (utni,
birkozni stb., helyettesilve a tornaszatot as a mostani atllletikat,
akkor meg egyszeriibbek leven a tanu16k mulatsagai a mosta·
niskns1, 8z6 sem volt akkor, bogy zene, tancz, n6k es Ie8oyok
egyiitt legyenek es nagy koltekezeseket tegyenek. Egyeb mulat
sA.gok kozott az akkor apen t..muhis alatt levo OvidiuB .Atvalto."ai" (VIII. k., ill. C.) nyoman jalekb61 ke..itellek egy labyrin·

dan egy r~szleges orszaggyUl~s az 1557. ~vi hataroza
tot azzal eg~szitette ki a beke ~rdek~ben, hogy a "hoI
csak egy templom van, mid6n az egyik felekezet isten
tiszteletet tal·t, azt va.-ja meg a masik".

Ezut,ln mar oly rohamos a refOl'mszeUem diadala
hagy azt semmi akadaly tel nem tarthatja. A dOlgok
elen Janos Zsigmond, a fennk61t szellemU it]u fejede.
lem all s llIozgat6i, a nagy tehetsegu D'lVid Ferencz ",S

tohb jeles tMsa, kiknek bofolyasa alatt ngyancsak Tor
dan 1566. llIarczins havaban mar a kath. egyhaz tagjai
ellen hozatott hatarozat, melyben "hogy az hamis tudo
many es tevelygesek az anyaszentegyhazb61 kitisztittas
sanak, v~geztetett, hogy af~le egyhazi renden itel6
szemelyek, kik a p,ipai tudomanyhoz ~s emberi szerzes.
hez ragaszkodtanak es abb61 megtemi nem akamak,
6 felsege bil'odalrmib61 lllindenUllneu kiigazittassanak".

Ez a hatarozat kOllloly bizonyitek a mellett,
hogy az o"szag vezet6i uj eletet aka,·tak teremteni.
6v~k ,tz erdem, hogy korukat tobb szaz ~vvelmegeI6z
tek, azt mondvaki, amire EllJ'6paban esak egy franczia
forradalom adta meg a jelsz6t, hogy "az evangeliumot
ki·ki az 6 ertelme szerillt hirdesse s a kozdeg ha. venni
akarja, j6, ha nem pedig, senki k~nyszCl'it~ssel ne
k~nyszeritse, az 6 lelke azon meg nem nyngodvan; de
oly predikatort tarthasson, a kinek tanitasa 6 nekie
tetszik... lIIe szidalmaztass~k senki a religioertsenki
t61, az el6bbi eonstitntiok szer;nt ~s nem engedtetik
ez senkinek, hogy senkit fogsaggal avagy hely~b61

val6 privalassal fenyegessen a tanitAs~rt, mert a hit
Istennek ajdndeka; ez hallAsb61 leszen, mely balla~ Is
tennek ig~je altai vagyon".

Ezek a szavak 15ti8-ban jannArban foglnltattak
torv~nybe. Es ba Torda va.-osAnak semmi egy~b eml~k

Kolozsvar. Boros G-rJorgy.
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thust 8 igy maradott a neve hegyre/') arrol, hogy azelt5tt e
hegyet mib~p hivtak, a tordavarosi levelt:i.r szolg:i.lhatna felvi
Jagosit:lssal, mert bogy 6sid6kt61 fogva Labyriutbusoak hivtak
volno, alig lehet aza. Hiszen enoek peldaJaul azt is tudjuk} bogy
csak a mi id6nkben is ;\ grOf Mik6 hl.\zat csak alig felevig birta
bnszonberbe Biasini 8 azert mai napig is sokan csak igy
nevezik.

Torda.
Albert Janos, uuit. pap.

~OI111otat-ta.'t\i -h.a.~1'I."a.,", a. 1'J1.Q9''iQ t. 11e~-

{ioi'}o{, <'}'t""ov.>.".i-na fej-t.o,;te...;. eo a~tt.ti{ n,itt-

2.... mt'}l4maa.f.atao o~n 'i"to,;.te> ;. a"""j;', m;....{

a" o'}1j-<t-t... ",,~';d1. "i~o<icrot te';",,,k,,;'.

.;J{oioz,,,,ti.. ~..onc,;;' %o{{ti....

'{;J'f. <$. QJf{ 0 <$. lotogojdn, 6lito" a

J:;..",ol> QJf(egv4ltoual, (i;iJ(aJJa 'OlJf"!! uirla.ufo"ya

nono/. Mfodellt ~f.emeKket1tc{'Ve: a-t all!fa Cd a !lye-t.me!;"

MUllt60!f!f a !I!J,ebllek a jovcl e~ a{l je/ellti:

~ a 1tc"Jl!{et jovaje ~ an!ldk .ki!'f:.e~ell v'.m.

. "' Aranyos-RAkoson. a .Csoreme2i6- gyepes bcgylm. a togi iskolAsgyo·
rekek ngyanesAk tavaszl kirindul6 belye~ bivjAk .IJabarlnthus--nak, Szerll:.

VaMtszati viszonyok Tordan es videken.
A vadaszat ferfias id6toltes, UgJesseget, batorsagot 80t:

vakmer6se~et is feltetele~.

A vadaszat a h8SZ008 vad rendszeres erb~kesitesenek mll
veszete, mely abbol all, hogy II vad megbat3.rozott €lvek szeriut
vedelembe vetetik vagy elejtetik, a ragadolo aUatok pedig el
puaztittatDsk.

A vadaszat az 6svilagbaD - es a vadembereknel meg most
is - az oDfentartas oszUine altai hivat:assa valvan, az l!:lelmi
szerek es a rubazati szUksegletek beszerzeae czeljab61 S7.enve
delylyel lizetett, de lassankeot fepas mulatsagg:i vnIt, mely
majdnem minden mUvelt nemzet.nel miodig Oagjl tekintelynek
orveodett. Eredetileg mindenki azabadon vadaazhatott, de a bir·
tokviszonyok valtoz3saval a vadaazati jog keletkezett.

A vadaazati jog oaazesege axon Wrvenyes intkzkedeseknek,
melyek a vad elejtesenek jogara es a tilalomra vonatkoznak.
A r6mai Jog szerint a vadallatok gazda-Unn targyak voltak; ke
sobb a vadt1azat f61desuri jog volt, mely a jobbagyok teriiletere
kiterjedve, a paraszt birtokokat nagyon karositotta. a meonyiben
a vadak a parasztok veteseit elpusztitottak, as e mellett a ved·
telen paraszt meg vl\dt'l.szati robotot is kElOytelen volt vegezni s
cask a i8·ik szazadban kezdettek a veteaeknek vadli.llatok el
leni vedelmel'61 gondoskodni: vegre francziaorsz:l.gbsn az 1789.
evi foreada-lom veset vetett a f61desuri onkanynek.

Magyarorazagban a vado,szati jog felett liZ 1883. evi xx.
es X.XIII. torvenyczikk rcndelkezik.

A vadaszst gyakorh\aara laasankenL bizonyoa Bzabalyok t'l.1·
littattak fel, melyekb61 a vadaaZ:lti tudomany keletkezett, a mely
a legtobb allamban az erdesztudomany egyik agat kepezi.

A vsdaszati tudomany az allattanrs, allatvMelemre, allat·
tenyeszteare, vadnszismeretre, eB vadaszkezmiitanra oszlik.

A vadaszati allattan vagy a hasznos es karos vadnak ter·



meszetrajza magaban foglalja. a. vadaszbatO allatok megneveze.
senek rendszeres beosztu{loDak, kill es belepitkezesiik, koruk as
nemUk szerinti valtozD.soknak, szaporodasuk, eletm6djuk, tapia.
Jekuk, tartozkodasuk, csapajuk es nyomuknak ismeretet.

Az allattenyesztes azzal fogJalkozik, bogy a pagonyokban
mikeppen tarthat6 ferm legczelszerUbben a vadalJomany, azert a
fajok helyes aranyanak, a leghaszDosabb taplate~oknak, a le.g
belyesebb allashelyeknek, es a vndak betegsegemek pontos lS

meretet feltetelezi.
A vadvedelem bivat8.aa a baszn08 vadat karos behatasok

ellen meg6vni, klilonosen ragadoz6 aUatokat kii:tani, orvvada
szokat es esaJetellel val6 vadaszatot tavol tartam, vegre a pago
nyok D)'ugtalanitl\sAt a parzas es koltes idejeben meggatolni I

A vadaszismeret magaban foglalja a kUlonboz6 vadaszatok
nak i~8zi vadaszos gyakorhisat as egyuttal a vadallomanyuak
legczelazerilbb kimeletet. . .

Vegre a vadaszkezmUtan targyalJB a vadak megkerltesere
szlikEeges eszkozok ismeretet, ugymint: IMegyverek, csapda,
les, esel, burok, vadaszszerek es pedig szovetek, as hll.lOk es
czafat.

A vadaazat nagymervli es kissebb vad6.szatra oazlik,. ~zen

eloszhisnak h~jdanaban fontos jelentOsege volt, a mennylben
esak bizonyos rendeknek volt egyik vagy masik vndaszati jog
engedelyezve, a nagy vadra val6 vadaszat pedig tobbnyire ki·
zarolag fejedelmi jog volt.

A nagymervU vadaszalhoz azamittatnak Il rot vadak, azaz:
a szarvasok es ozek, tovabba. a serte vad, damvad, medve,
biuz, farkas, zergek, hattyuk, tuzokok, nyirfajd, csaszarmadarak,
faezanok, tarka gemek, es az osszes ragadazo madarak.

A kissebb vad!\8zathoz tartoznak a nyul, evet, roka, borz,
vidra, Ilj'est, goreny, menyet, vadmaeska, szalonka, fogoly, ftirj,
ludak, reczekl huros madar, bagol)' es minden bo1l6 faj.

A vadaszatokat tObbfelekeppen kovetkezoleg gyakoroljak.
Keritett vadtiszatok azok, melyekben a kivil.lasztand6 pa

gony rongj'okkal es czufalokkal bekel'itte~ikl aB alapos nyomoz3s
l1tj{m hat.arozottan tudui lebet., hogy a klVadaszando pago~yban

mennyi vad van: az ity vad8.szatok ~U1onben jelenleg. ntkak,
mert sok kOltseggel P.s faradsaggal Jarnak, 8 rendBzermt CBnt
rot es d!\mvad, 6zekre eB vaddiszn6kra alkalmaztatnak.
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Rroszakos vadflszat nz, melyben lovasok, uszit6 legl~m)'ek

.\ltal vezetett kut,>"akk"l a vadat addig U1dozik, mig a kutYI\k
lefogjak; ezt a vadaszatot leginkabb szarvasokra es diszn6kra,
!\ngolhonban pedig !'okilkl'8 is alkalmazz;ik, ilyfol'llla az agal'A
Bzat is, Illelyhez a nyulak lefogasa is tartozik, mely abb61 [,II,
hogy ket lovas addig v:lgtat a nyul utan - fordulasokm\l elebe
kerillve - mig a nyul lekuahad ~s magat megfogatja,

A hajtovaditszat abbol all, hogy a hajtok felkort kepezve
kelepelve vagy kiab:\Iva hajtjil.k a vadat a feh\llitott vadaszok ele.

Csougtetj'Uvel elhitott kut)'Qkkal is ugj' lehet vadaszui, hogy
ezek n vnclat felkeres ....e, folytonosan esahoh'8 a vedt-an)':\n fel
allitott va lorz6k ete hajtj{~k.

]Jeshen ugy )ovi a vadasz a vadat, hogy ismeretes keresz
tezeai helyeken korn reggel, vagy alkonyatkor keszen All es'
Y{lrja a vadat.

A vizsh\val volo vachiszat egyike a legeh'ezetesebb id6tol
tesekllek, wid6n n jol betanitott vizsla a vadasz kuriil ,:agtatva.
keresi n vadat, s ha megtah\ljn, hirtelen megall, mig a v,ld fel
ugrik \'agy felrepUl, vagy pedig a vizsla a nMasba rohal~, ott a
vizi 'Vadat felhajtja, S lelove3 utan gazd.ij:'l.nak hhegve
kihozza

A vadaszat kiilonben a mai kOl'ban mar nemesak mnlat
saa targya, hallem foutos nemzetgazdt\szati tenyez6lil is szolgM.

eo A vadallomillly ugyanis szep jovedelmi forrasul szolga!hat,
mint azt 8z{lmoa magyarorszflgi kozseg ea uradalom peldaja
igazolja, hoI egyes - nem nagy - kozsegek kozigazgnt.'\si
kolts~geiket az evenkent nehany sZllz fOl'iutl'a l'ug6 vadasza.ti
haszoubel'b61 fedezik; de nagy vadallom{myt eaak ott (ehet teo
remteui, hoI a vl.ldpu-ztulasnak es \'adilszati visszaeleseknek
eleje "etetik, s az egyes 'Vadnemek eletm6dja, parosodasa es
tcuj'eszese felteteJeillek megfelel6 tilalmi id6k szigol'uan he
tnrtatllak.

Torda rendezett tan:l.csu yarOS vadtenyesztesre igen alk31
mas tel'iiletekkel renclelkezik, de a vadallomanj'uyal senki sem
tor6dveu, a vadaszati jog oly esekely ertekkel birt, hogy neh:in)'
ev elOtt a droB e I'eszbeni evi jovedelme az 50 frtot meg nem
haladta akkor, mikor pI. a nem nagyobb tel'UletU Sopron szab. kir.
":iroa vadaszati jognert lh'enkent ezreket fizettek.

Ugy~llis Torda varosnak ,"au 190'29 hold 1543 0° szantO-
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fOIdje, kaszal6j. 0' legeloje, 557 hold 382 0' ,zoloterUlete 0'
853 bold 140 0° erdeje 8 kUlonosen sz616i nyulak tenyeszte
sere igen alkalmasak, a azentmihalyfalfalvi , meszk6i as sinfalvi
hatar altai elvll.ls8ztott szep erdejeben pedig evenkent vaddisz·
Dok, ozek es Tokak t:myaznak, e.s csaszar madarak nagy szam
mal vannak, de benne orvvad:lszok garazdalkodnak, mimHfogva
a tordai vadaszLi.rsulat tagjai eredmeny nelkill faradnak a szik
las hegyoldalokon.

A vadasztarsulr.t 200 Crt evi haszonbert fizet Torda varos
penztflraba, de az eveokeot elejtett nyulnk sz{\ma nem verse
llyezhet a forintok szimiLval.

A tagositas kijvetkezteben a vad,lszterUlet majdnem ertak·
telennl! valt, de ezen birtokviszony valto:l,as daczara Torda va·
rOB vndaszterulete - ide ertve a sz616ket is - meg mindig
aokat erne, ha a vadAllomany szigoru vMelemben raszesiilne.

A Torda varoll as erdeje kozott lev6 szentmihaiyCalvi as
meszk6i tavak sajatsagos fekvesiiknel fogva ktilon megemlitest
erdemelnek, mert itt tolcser alaku hegyszakndasok kozott oly
melyen feky6 tavak vanDak, melyekbe a. koriilt\ll6 vadaszok fe·
liilrol leDezve, a feJrepiilo ~s el nem menekiilheto reczeket
konDyen leJohetik.

A legszebb terUietet kepezi a szap kis erd6 mellett lev6
s verpiros vizbOl a1l6 voros to.

Torda.
Jeney Karoly.

A gainai le{tnyvasar.

A ki - erdekl6dessel viseltetven a sajatsagos nepies azo
kasok irant - elhatarozza magat Tordl1r61 elmenni .leanyvaaar
idejen a Gaindra, bizony annak meglehet6s utat keU megfutnia,
ezen hely Torda-Al'anyosmegye havasi reszEmek epen a szelen
fektidvell, n szomsze<!os Arad-, Bihrlr- es Hunyadmeggek hatar
szeleinek erintkezesi pontjan.

Mi, t. olvas6m, vegyiink egy j6 nagy dal'ab utat mar at~

haladottna.k es kezdjUk meg a Gaina. tetejere val6 fdlhatolsst
F.- Vidra koz,egot61.

Meredek, sziklas hegyoJdalon - fenyvesek kozott - hova
a. fenyl6 .~a~sugar is csak lopva tud egy-egy vilkony lombnyi~

Jason attorDl, halolunk mind fdlebb es fdlebb. Utazasunk feny
vesek-, majd blikkerd6segeken kereszttil WTtenven lehetetlen
bogy magasztos erzas lit ne hassa szivunket. A tars~dal(im meg~
szokott koren kivUl egy szent helyeD 6rezzUk magunkat, a hoI
a termes~et gzenC beazerleit semmi sem zavarja meg s a hoI
cs~ak elvetve,. nagyon ritkan hangzik fel az erd6 titokzatos melye
b~1 e~.e!P' Ide tevedt gerle gir6 panasz8, vagy a vidam fekele
ngo klaltasa. A figyelmes eszlel6 szent beszedeket hallhat itten
a melyekben minden egyes szazados fa, minden egyes itt-ott
magasaD kiAU6 8ziklaorom sz61 hozzank, reget mondva a mult
idiik ftinyes vagy zivataros napjair61.

A gyonyor erzetet aztan nagyban kepea fokozni ama fdn
seges .jelenetnek a latasa a Gaina tetejen, a mid6n a Hunyad
megyebe me9s~e benyuM volgybe lesza.llott kodparszat a tenger
kepet varazsolJ8 ellmk, 8Z ezen kodtengerb61 itt-ott a measze
tavolban kiemelked6 s kakes szinben jatsz6 begysegek ugy tun
ven el6, mint valame-Iy - a tenger melysegeb61 e16Wr6 - ve.
8zelyes zatonyok _ . _

Itt, ezen elmgad6an szep kih\tAst nynjt6 fennsikon foly Ie
minden julius M lG-an, az ugynevezett .leanyvasar·, a melyben
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- igen termeszetesen - caak az ezen vidE!khez gl'3.viti116 koz
segek mQezai vesznek reazt, megjelenven ezen a napoll mindket
nemb61 annyian, bogy Bz~imuk akarhanyszor a ldlezeret is megha
Iadja, hozvan magukkal etelt, it.dt quantum satis, meg a czigdny
sem bhinyozvan ez alkalommal l a ki hivatva van a j6 ked vet
a zene bUvos·bajoB bangjaival egeszen a kittiresig fokozni.

Miel6tt ezen "leanyvasar" lefolyasat megismertetn6k, viza
galjuk ,:\zt: mi adhatott akat a miivelt tarsadalorn felfogasat61
annyira elUto ezen barbar nepszokas meghollosodasam? A ker
des megfejtesevel szamitason kivUl nem bagyhatjuk - azzal
ugysz6lv{m szervi kapcsolatban :\llvan - ezen havasi videknek
11108toha helyrajzi fekveset s az ebhOl foly6 azan aUapotot, a mely
uz egyes kozsegek lakasai sz6tsz6rtsllgabal1 jelentkezik, Hogy
ptHch\val eljiillk: Sker-isora, AlMk, CsertCs stb. kOlsegek lakhazai
nagyobbre~zt alluyira tflvol fekilszllek egymast61, hogy a rendes
tarsadnlmi eletben ismert szomsxeds:i.grol ezen kozsegekben csak
kiveteles esetekben lehet sz6, mert a mig a milvelt tarsadalom
ban szomszeds:tg fogalma alatt kat caaladnak a kozvetlen kozel·
seget el'tjUk, ezen hav<lsi helyeken meg a kozvetlen szoms1.edo
kat is tObhoj'ire kilometel' tl'wo[sagok v:Uasztj:ik el egymast6J.
A kozsegek Iakhazainak ezen szctsz6rts~ga folytan az tortenik,
hogy ha p. 0, Cdertesell az ol:ih p6ps. templomba akar menni,
Bzeklkre vagy 16batm Ul s csak szinte feJon'lig tat't6 utazas utan
erkezhetik meg oda - istelli tisztelet vegzesere. A kozsegek
Jakluizainak ekkora nagy szetsz6rtsaga mellett aztilll - igen
termeszetes - ha kozott.iik tal'sadalmi e!etrol, a kifejlett t{trs:l

dalmi elet l'tltal biztositott gyakol'i erintkezesr61 alig Bz61hatuuk,
Ezen abnormis he1yzet altaI teremtett sZilksegek kieJeg:ite

sere hitszik hivatva lenni ezen havasi videken a Gaina tetejen
minden evben egyszer torteno oss1.ejovetel, mel)' sajatsagosnak
azert mondhat6, mivel ezen osszejovetel kUnn, a szabad terme
Bzet nagy templom(~bal1 tOl'tenik, jo messzil'e meg a szomszedos
kozsegekt61 is.

Az i1yell osszejovetelekLell aztan nemcsak az ol'egek \'esz
oek reszt, hanem meg inkubb a flatal moczok es m6czkisaaszo
oyok, az ut6bbiak kUlollosen azon edes hitben es remenybeu,
hogy a mi eddig nem BikerUlhetett, az a gainai d,sar folyama
alatt most mar tahin sikerUlni fog: fOltahi.lni az idealt, a melyet
a lelek Ibar j6eI6re kiszinezett az alomlatasok I'emenydus ideje-
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ben a maga gyonyoJ'Usegeve. S a ven Gaina igan Bokszor segit
segere van 6unek a noi sziv itJtal tel'emtett idea-Jnak a fOItah'L
Jasaball: a m6czkisassonyt egy fiatal m6cz bil'tokallflz juttatja,' a
kivel aztan (igaz, bogy nem egyszer papi ald{lS hozzajarllJasa.
llelkUI) egyUtt huzza - egymast segitve - az elet ueMz i'gajat,
A Gainallak ezen szamtalanszol' el'edmenynyel jar6 segitaege:
a flatal szivek kozott a kezdetben rozsaszinUnek IMsz6 Janczot
osszekapesolni, adta meg ezen gainai yasamak az altalanosau
ismert Illeanyvasiu'" elnevezest_ Mert ez tulajdonkepell olysn
'rendes vasal" a hoI szamtalan helyen satl'akban vasznat, katl'in
ezat, kasz.i..t, favillat, faedenyeket, gyollgyoket s a faallyagb61
keszitett kiilollbOzo gazdasllgi es bazi hasznalatra szant eszko
zoket, etelt, italt stb. fi.ruluak j de minden ilyen sl1.tol'ban - feI
teve, lin. az e1ad6 olah tatinak van mar elad6 let'Lnya -- biztQ
san feltalalhat6 ottan az iinnepi teljes diszbell felOltozott m6cz.
leany is, a kinek a tu1ajdoukepeni v:lsal'targyainill va16 se~d

kezese cssk IMsz6lagos, mivel egesz flgyelmet csak a st'ttrakat
korUljar6 ifjak eIenk es vidMn kurjollgatasa kijti Ie, tudva azt,
bogy ell' a llkmjongatas 5 bizolJyam el fog vonulni IlZ 6 satruk
el6tt is. S hne, caakugyan e;:;y pal' moczlegelly megel'kezett a
satol'hoz is, teszik rnagukat, minthfl kaszara, favilhlra sth. lenne
BzUksegUk, mialatt :\ kisasszonyka elpirulva (mert az 0 szive is
kepes vert hajtani fel az al'czm) sZ61'enyen huz6dik meg a ta,ti
ht'Lta moge, hova a havasi - edzett er6t Ulutat6 - dalldyk
Bzeme vill:i.mlO sngara koveti.

Az ifjak kozlU azMn, a melyeknek megtetszik flo Ieany,
nem sokat teketol'i:iz, hallem fc:ilhivja 6t, ha valjoll nem adlla-e
eI, a kezebell tal'tof.t havasi kUrtet, a melyb61 a gains tetejere
\'a16 megel'kezes pillanataban a leany is hangot igyekszik ki
csalni, mintegy figyelmeztetve ezzel a Illt,r megerkezett m6ez
Ieventeket megjottel'e.

Ha a le{l.llY azt valaszolja a kUl'tl'e vOllstkoz61ag, hogy az
igen is eladd: ell' a tetszes jeIenek hatarozott kifejezese, a mely
nek alapjan nem sokat teazi azUm a Bzepet a szerelmes m6ez
leanyllak, hanem az id6t megsporolni akarvan, azonnal hozza
h'l.t a kapand6 hozoml1.ny kercIesenek az ol'egekkel va16 elinteze
Behez. A modern t:il'Badalomban igeo Bokazor nehezen megoldhat6
ezen kerdesnek az 9Jiutezese pedig nem igenyli a m6ezok kozott
a telekkb'nyvekle.vaI6 betekintestj mert bizony akarhanyszol' ugy

J:r
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aem leune abban h\t.hatO semmi aern: a telekkonyvek n~lkU1 Is
kijnnyen eliutezik noz alkutloz6 felek a hozomany kerdeset" all·
van az tBbbnyire birkakb61 C>l kecskekb61. S ba az alku keZl\dli.s
mellett befejezett tenyuyu villik, a leanykero moez - nngyon
termeszetesen - u~y tekinti mar a leauJt., mint jei\-end6beli
huas tarant, atmenvlm a 8ziiLOi hatalombOl az 6 {bji 1w.tolmdbo.
S mintba. 8Z egybazi 8zertartas altai is megszentett es megl\ldott
hazassAgi frigy jolt valna hHre: megkezd6dik a mulatozll.s,
Bzolvan a zene, a melynek hangjai alonnal tAnczra serkentik a
fiatalokat. Az Hyeo hilzassagi actus melt6 betet6z€:sct jeJz6 mn
latsag vidam zaja tobb sa.torb61 is bangozhatik egyazerre, ugy
hogy a veo gaina tetejet ezen napan rendesen a j6 kedv CBB

pong6 afja anti el, a melyen meg az irigyked6 yen id6nek
esetleg kitOro vibaros baragja sem kepes hatalmat venni.

A tom bolo mulatsagnak aztan rendesen mi a vege? A
m6cz ifju a lean)'t - evpen mintbs mar hlites felesege lenne 
baza viszi es el vete torvenyteJen bazassagban - meg lehet 
egy egesz eleten keresztUJ. S valjuk meg, bogy az i1yen torveny
eUenes haz8sssgok letrejottenek magok a popak is nagyban
el6idez6i az a.1lal, mert AZ esketesi sallariumot -- nem tekintve
az iIletO baz88ulando 8zem~lyeknek anyagi AllapotAra - olsan
nagy oszegekbeu szoktak megallapitani, (50, 100 Crt s m~g ezen
is, joval felUl) bogy bizony akarbanyszor a legjohb akarattal
sem tebetO a Jetrejott vadhazassag torvenyesse.

Keszebbek ezek a knpz:si olil.b popak (tisztelet a keyes kie
vetelnek) elnezni, bogy a csal;idi elet szentelye az erkolcstelen.
~eg. fejleszt6 melegagyava siilyedjen al<l, csakhogy az egylulzi
tOrvenyek altai bizoDyi~ra nem sauctionalt s igy abban nem is
gyokerezbet6 jogukrol iIIet61eg tulcsigazott koveteleseikr61 Ie· (
plOndjanak. Nem ritka eset, hogy a hazassag letrejoUe alkalma-(
vala papl fUllctlo vegzesEmek az ara p. o. egy par teMnb6n van
megszabv8, a melyet az illet6 bazosuland6nak el6bb in natura
kell bogy • p6pa lelkere bebajtson .,

... ElkozeIgetven aztan a delutani megszokott 6ra, a mi
kor, a vSs8.runk ugyszolvan befejezese van, megkezd6dik a nep
Bokasagnak n. gaina tetejer61 val6 szetoszlasa: a siLtrtlk szeto
szedet~ek, az oregek a m6cz kis3sBzonyokkai egyiitt lora Uinek,
s megmdul a m6czlegenyek lsrmaja mellett a vilag Degy tajeka
feIe a sokasag, itt-ott f61·f6lhangozvlln a havasi kUrtnek bUll
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panasz-szava is, kicsnlvao abbOl e hangot a remenyeiben magat
csal6dottnak erz6 m6cz bavasi leRny.

A rovid vonasok ban ismertetett guinai lednyvasart is ugy
tekintbetjUk, mint a regi sotet id6szaknak egy itt felejtett ma
radvanyal, a melyet m~g maig sem tudott a kor 8zelleme porra
omlasztani, bogy ennek a belyen is uj teny~szet sarjadzbassek
ki: liZ ujabb kor szellemenek inkabb megCelel6 eletkepes uj va
gyak ea nemes tOrekvesok csirai.

A kor szellemeben azonbaR mindig lenni kell akkora er6nek,
(ea van is) mint a mekkora van a nap meleg 8ugaraban, a mely
a k6sziklan is viragot Upes fakasztani: a halad6 kor szelleme
bir a nap sugarahoz bssonl6 fejleszro er6\'eI, a mely kepes a
mUveletleoseg termeketlen talajat is term6kepei!se atva.ltoztatni,
bogy abban 8ztan csak nemes phintak verbessenek gyokeret..
Ez a val6di igszsag batorit fel minket hinni as rem~lJeDi azt,
bogy az emmett korszellem el6bb yagy kes6bb - de minden
bizonnyal - munUs lesz abbnn, hogy a jelenleg meg sotetseg~

ben uszk:i16 havMi videk elethajoja is megkapbllssa az ir,lnyt
a miiveltseg aldl\st oszto kikot6je fele, a hoI aztan a Gainai
letinyutistif'nok is, mint a mult kor Bok elavult ea divatbOl kiment
ferde azokaBai egyiL:enek, nem MOJzen m(lr Wbbe semmi letjo·
gosultsaga.

Tords. Nagy Albert.

Az egymdsra bom16 retegek, meJ.yek az oskortOt kezdve Jvsea
zados muUwnk annvi ro,njait takarj';'k, s melyck fijliiU most Torda
u,j nemzelUke lobogtatja hazajiaslclkesedessel a nemzetizliszlOt, - Jlema,
Js megis oly sokat mmd6 tantt8al,Ui am" kiizdelmeknek, melyeket epen
Torda videken vivtttk a hatalomdrt s a muZO diesosegert Rama sa
sai, JleUik videlmeert Decebal ddkiai,. e kiizrlelmeknek cmleket csak
romok tartidk fenn, - a magyar nemzet kiizdelmeit pedig egy fej16do
nemzelUk zengi eW szaval, mely eros varat bir Torda varosaban s
viru16 eletevel igazolja e helyen is azon erkiiksi erot, melylyel oseink
megalapitotkik s {entartotkik e Step hazat.

Nagy·Eny,d.
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Emleksorok.

Vlirosunk '11cmes lJolgdrsdg(i,t ugy regen, mint mostan,
mindig a valddi szabadelviiseg, a 8zellemi miiveltscg 68 a
nemzeti kegyelet jellemezte.

15GB-ba,n (alaink kiiziitt - polgaraink tiirehen - 8ziizc..
tett meg tortenelmfink egYl:k leg(enkeltebb eszmeje: a "valla.g
szabadgyakorlala il'anti IOrveny."

1794-ben itt 8z17letelt i·rodalnmnk biiszkescge, a torle·
'lelmi regenyek alapitoja - megteremtOje, ki Erdely dies6
tortenelm6t muveiben a legszebben tanitatta.

1894·ben itt iinnepeljiik az Erdelyi Magyar Kozmuve16·
des; Egyesiilet 10 eves - elso jubileiris - {endl/dsi "nne
pelyet; itt leplezziik Ie hazdnkban a Bdni Josika MiklOs
legel56 emle.ktdbldjeit.

Mindezek, a·z igaz szabadelviiseg, (t, kiitmftve16des es nem
zen keg,yelet tmwsdgai; melynek egyiUtes megnyilatkozdsa,
egyiittes megiinneplese mintlenikiinket arret, tanit: "llOgy a.z
6seink allal fegyverrel szerzell es megtarloll Haz,H,
a jov6 ezredevre esupan a magyar kozmuvel6des, szel
lemi milvellseg es a uemzeli kegyelel nemes fegyverei
vel ludjuk feularl"ni.

Nemes fegyve'reinknek dics6seget tiszta szivembOl h:ivdnom.

Torda, 1894. junius 3·an

Velits Oc/on
TordavAros polgarmostol'O.

Egyletek.
A tordal Kaszlu6.

1a33-ban alakull Ugron Islvan f6ispansaga alall,
ki szep megnyit6 beszedel tarlott. EI6bb .'fordavar
megyei Kaszino" neve voll. 18~6-ban bar6 Josika I,ajos
lelt elnok, majd 1845·ben br. Kemeny Farkas, a h6s es
tOrtenetiro. A 48·as id6kben sZUnelell. 1849 vegen ,Tor·
dai Kaszino" neven ujra alaku!l. Most Albert Janos uni·
larius pap 8Z elnoke mar 30 ev 61a, es rendes I"gja
otven ev 6ta. Titkar D,·. Bogdanfy Lajos. Az egylelnek
szep konyvlara vau s esaknem minden lap olvashalo
benne. Van ket lekeaszlal" s kenyelmes szallasa a
Timbus uj Mzaban. 6szire a most vasal'olt sajat lelke.
Mzaba kOlWzik e knszino a Kazinezy uleza 9. sz. ala. (y.)

A torlilli OIVllSO Noeg)'let.

lW-bon alkult meg EII/il -'ynlitzlli lolkos a8szony olnoksogovel. Poly
ton szaporodo tngjnlva) tekinlolyro telt SZOtt II hntalnHlS oszktlzo lott a
mtlvolOdesnok 1\ nOk kuziHt. HlsO elnoko v6gl'olldoletiteg hng,rta volt mog, hogy
Dr. DatnokolJ Jllltal/ll! nssl'lOuy vezos~o lovabh szoretett ogylot&nek ilg~'ot Be
e magI's milveltsegil mil.,;odlk ollluk rnuukasstigu mollett lUl\r 10 6v ota a
haladA;,; k6tsogbo vOllhatlnn jelolt ltithatnl az egylClbon. Nomes h'lmyu bel·
clotan kivU I minden kozrnlivo16dosi, omhorbal'l\ti mozg ,lomban hatl'isosan roszt
vosz llZ ogylot. Az Amny Jl~nos szoborr" 120 rl·tot jnttatott. A toroczkfli tilz
karosultaknnk tcklntOlyo~ osszegot kUldott. Ahclybcll kO:>lkorMz bolsoj6t tol·
josen relszerolto. Az 8mkollok 100-100 rrtl~1 k6tllzores alupitO tagjll.. Sik<>tnomll.
gyermokokct neveltetott. Br.•l6sikn ~Iiklos 11'0 cmlckcnok v.l!ll.mel~' mOdon
vnl6 fenhrtasl\ra 162 frt. G8 kl't g~·iljtijl(.. Ezek moHell p{llIzUrAban is van
tekintelyes oi;szog. Az ogylet kllnyvl:\n\.bnn 2003 killonfCle mil van: G40 lila·
gyar rcgeny, G84 kiiWildiokb61 rorditott rogony, 124 kolt2meny, GO utads-
ti;irlenelem, ..j,{I5 \'Cg~'Cil. Az cgylcti t"soli, SdIU.l j3lQl1b,; 8), (b. y.)
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A TOl'dai Daloskor..

Torda varas kultur intezmenyei koziitt egyik legr6gibb
es legjelmMkenyebb helyet betdltd egylet. Fazi Sandor ev.
ref. lelkesz kO'demenyezese folytdn 1872-bm alakltlt, neve
zett sok even (it mint at c.Q1jlet kar-nagya 8Ze1'epelt.

A.z eyylet eleMbm korszakot alkot. miikddest fejtettek
ki: Dr. Damokos Antal, K. Nagy lIm'e, Weress Denes,
Dr. Szentp6teri Ns. Lajos volt egyleti elniikok s Iszlai Mdr
ton volt karnagy.

A.z egylet mukddese alapitdsdtal kO'dve vdltozatos ""ed
meny es sikerekben gazdag reszt vesz minden kultunUis,
hazafias s kiUiinosen a varost erdekl6 mozgalmakban, fin
ncpelyeken_

Az 1880-ik evben a kolozsvdri claliinnepelyen cgy eziist
koszorUval lett 'h."itiintetve. 18BS-ban cgy remele kiviteUi 10
bog6,-a tett szert s azl fenyes iinnepseggel 8zenteltette [el.
1892-ben a budapesti claWnnepelyen Jicser6 oklevelet nyert.
Yjabban a folya I!vbm Dr. Szmtki,.dlyi Lajos elndk es
Adorjdn Domokos ka1'1wgy vezetese mellett Debreczenben
hangversenyt rendezett; Fiwneban az orszdgos dalversenyen
meyjelmt s a sZlivetseg dltal a h«ladds jetelil diszoklevellel
tuntpttetett ki.

TTiragozzek e nemes hivat(isu intezmeny idotlen-idoli:ig,
hogy a magyarsag elomenetele es szellemi {ejlettse.c;e elomoz·
ditdsdert kiizdve, Torda varas j6 hirnevet emel've, utobbinak
bliszkeseget kepezhesse. (Vajna Oddn.)

A tordai Zene·egylet.

1i;1Iakifotldk 1881.t." c;;;t '(i)"raJ'j S,"l' i«;!lvicl

.. flom CfJi!m"" kalna!l'!f. 'Q)f{;,kocl"it 24 lanat k.".

cI.ft. "'<j, • Flytor"", fe1lod.. "t<in rna ~ulily l~iink.
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/,." ":l!fik• a !<jh!dt.U .. I.Jko/'"dMt /'oI:;dli "'....

'!l'!fleM.".k CfiJaJiat nag!f0U 1t4"t a" ipa''''' """,taly
t6t val6k, j.lenleJ 'J() laJja "an. ~t"ok.i "o!tak ,

nel.ai 0 '(i)"raJ!f !In'l" cf3"at6 gr.,.,,,,,,,,, CfJ.lit.

@clon • j.l...t.n ,fa!.at cSJ"'J.1y /oka/,itdn!f' titMIja

12 6u 61a f!ftete-tlC{i graet~ alhatifdn!j' {jtatnaJ!fai

volta!.' flam CfJitm"", @..!.i cSJ!f,,!a. 8 iu 6ta

fJ<ak jet""". '{;}J "a,,,,,t61 a", e:l!Itd ivi 4()() ft.'

"Jilyt i. hal"aJ!fi '{'itt",,1 d,,"'t. flanJ""'I.k, "'."._
da!lato!. • /.1.",...It4./d." 101,1" mini 2()()() fl. idikii

U<>J!fOnnat til. CfJa'oJUnk la"acla!mi il.let." ndkMo",

I.d!." "J!flel,. I.iuat""o 0 maJ!f01 ",."il /ejl""",."i,. 1]

evi mulr.od... do I",,,,i i. "'tt 1.I..t.eJ'" .. tV"iJ6

ka!l~>aJ!favol. (y. "'t.)

A tordai onkeutes ttizolt6 testiilet.

-d(\aku\t 1873·ban. -d( t<sluM m.gt.rerntoje <s \e\ke volt
mihai weress $Benes alispan, ki llelits @don, 93ullo
aanos, aakab <!Xerge\y,5zentp€teri -d(nta\, ~zak6 f.a.sz\6
es 3{of"rathi .J\:aroly s tobbek segits€gevel, a varosi kosona
scg, a varos es f61eg as ingremiatus teslulet anyagi aldozata
val megteremi;eHe s sserveste a vagyon kosbiztonsagra igen
lenyeges testiildet. 'Fel van sserelve igen kitiino 4 ssival:.tyu
val, larszekerrel, kezi fecskendokkel s minden a ·hizcltas~

hos sziikseges szerelvenyekkel, alland6lag 2 loval tart. ..dl.
v6.rol:.ol e--ri 300 frt segilyl:. s Kct loi;G.rtast elves. c:lle.gyona

l
I
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f,b",Us,kb,n mir."gy 8000 m. Fopa.Tancsnokacgess189i.
i.eMt i8 evig ')).£eress ~enes vet:;, ~ote. moStal".ig 93ull6
aanos. ~ parar.csnoksag a t 27 tagbCl. llan 16 alapite,
4 liszrelztbeli, 70 feMes milkoo.o es 60 rendfentar"'..o ls.gja.
fJ]arosunk egyik legszervczetubb, legel.enkebb egyleu. <!agjai
nomcsak a. "less id.ejen, ele varosunk minden tarsadalmi moz

galm.a.ban elenken vesznek resst. .Jlozetebbi id.oben czelba
veideU a hivaM.sos iiizoU6sag felalliiasa s egy alland6
tii.sott6 er..anya ret.epibfsc, mely <:zelra a. varosi kep\~iselO

tesiulel mig 360 fTt evi segelyt szavazoH meg.

'roTd.., ifj. Ferenczy Ferencz.

A polgarl kaszillo.
1867 marczius 14-e» alakuU. Elsa elnlike Ersek Elek volt,

jegyzoje Eovdn J6zsa. Sok ideiq volt azld.n Garner Jdzse{ 18 elnijke.
Jelenleg MiklOs Samuel vezeti az egylet tigget. E kaszin6nak a
J6sika (tIe wlt'aron a vendig16 melletti htitbfm van sztilllisa.
OlrJashal6k benne mifld az elsabbrendii lapok. Van 8ZejJ biUiardja.
EwkelO iparosol.: ldtDgatjdk naponia 8 bardtsrigos 8zorakozasul szolgdl.

(y).

A. tordlll lparosok onkepzo egJ'lete.
1879-ben alaknlt Ugyved Nagy Imre elnOksege alatt

ezen a ezimen: "Tordai iparos ifjak OnkepzO es betcg
segelyezO egylete". Eteinte az egylet keyes tagokat
szamlAIt s esak is egyes tagok lelkes buzgOsAga tudta
az egyletet fennta,·tani, ugy hogy, az egyletuek foly·
ton ad6ssAgokkai kellett kUzdenie. Rendes !agjait - az
alapszabalyok ertetmeben - &.z 1892. ev vegeig segelyezte,
mikor is az egylet elete mas fordnlatot vett. A se
gelyt igenylO tagok szAma evenkent 3 es 4 kOzOtt vAI
takozott. Viragz6 korszaka az egyletnek Borbely GyOrgy
tanar elnOksege alatt kezdOdik, mikor az eg)·let kUI- es bel
ugyei ti:lztAba hozattak, az.egylet.kebelebeondalszakosztdty"
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alaknlt mep L. Csakllny Sandor vezetesevel, mely az ipa
~osok szellemi fejlesztesehez, nem kis mertekben jarnlt.
Az 1893. egyleti evben a tagok szAma 125 volt. Az
egylet jelenlegi helyise ge a fOteren van, a yarOS tn
lajdonAt kepezO reg; fejedelmi palotAban, hoI harom
szoba, gondnoki lakas, ket billard,par szll.z frt ertekU kOnyv
tar all a tagok rendelkezesere. Az egyletnek jelenben
semmi ad6ssAga sines, keszpenzben es iog6sagokban
vagyoni AllAsa 2000 forint erteken felUI van. (Jegyzo.)

A keresked6k tai.rsul11ta.

1876·ban alakult iparlarsu!lltta.. F6czelja hogy a kereskedo
tanul6knak az alapo8 kikepzeset biztositsa. Elnoke volt Osz.tian
KristOf. 1887-ben Vajna 6don inditvanyara .Tordai keresked6k.
es keresked6 ifjak betegsegel)'ez6 egyletU-te alakult. Elnoke
ez6ta Gomhos LB.szI6. Tekintelyes t61.:aje van a h3teaitend6
ihiTtepza kOr alllpjara. (y)

Van k6t kiilcsiiniisen segelyeza Temetkezesi Egylet 6 as Uj-.
t-ordaban, melyeknek ta:;jai 350-360, 700-710 kozott valtakoznak.

-
Iparosok.

A. to>·dai fazakas tarsutat, mint czeh 1820-ban erO
sitte!ett meg, de a kontArkod6 fazakasokra vonatko
z61ag mar 1774-ik evben rendeletet kUld a fO kormany
szek.

A ezeh az 1877-ik miniszteri ipar-rendelet eletbe
lepese ntan tarsnlattA alak nit, mikor is ezeMlis tOr
venyei megszllntek.
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Jelenbell 22 tArsulati rendes tagja van, de Wbben
dolgoznak ugy is, mint iparjogot valtott fazekasak.

.Mintegy 20 - 25 evvel ezelott oly viragz6 volt
e~ iparag, bogy egyesek arukeszleteiket nemcsak a
kuzeli vArosokba, de Szeben, Beszlercze, Vajda·Hunyad,
s6t egesz Debreczenig elvittek, bol a tordai fazekasok
edenyei nagy kelendosegnek Orvendettek.

Jelenben csak pang ez iparag s a kesz munkakat
cask a legkOzelebbi belysegekbe viszik.
, Dieseretet s mondbatni orszagos birU elismerest
vivott ki maganak Czegledi J6zsef tordai fazekas, ki
ez iparnak eddig nem ismert, mUveszi birre emelkedett
agat szakert6 Ugyesseggel fejlesztL Szaba\yos viragva
zakat, edenyeket, r6mal kancs6kat, fali diszitmenyeket,
ujabb alaku diszkanes6kat gyMt; keszitmenyei nagy
felt unest keltettek, s nemesak a kisebb magyarboni
varosok; de Budapest, Bees, Gratzb61 is nagy mennyi
segU megrendelest tettek;' munkai a beesi es eserno
vitzi orsz. kiallitason kitUntetve lettek - s oly nagy
mennyisegben rendeJtek meg, bogy a kivant mennyi
seget elMUitani nem tndta. Megemlitend6, bogy e gyar!
manyok Ugyessegebez hozza jarult az is, hogy a meg
meg nem egetett mazos edlmyekre, vazakra mintaul,
Imees Erzsi es Margit tovabM LOrioezi R6za k. a.-ok
szabalyos alakokat, termeszetes viragokat karezoltak,
mi a kelendoseget kes6bb nagyon segitette.

Osdkdny Sdndor.

Ezan klvill a tl:Smontelen Jpanlgsk kihlll A'J elaobbrendOok te:;:Wletekk6
alaknlva. ezerven9 vannak. A timdrok tarsulata BOne Jouet oln6lr.kal mint
egr 80 taggal, uibiik OrbAn Karoly eln6kkel 75 tagsal, autalo, SO, Cllznladia
tArsula' BrassAnyi Ferencs elnllkkel 150 taggal, criphzek 60 laggaI, kidar 18.
MuzarOl MrrMlat T6th Sl\muel elnlikkel 60 taggal, kot'(ia h I..-ereku tdr,wlat
ZalAnyi Istvan eluGkket 25 tagg&1. Szabok l5-0n, 8zljgyarl6k tHo, bognar

19: TovAbM I - 19 lr.oz6tttl 8z6mm!l1 vanna": Ilrauymilvcs, bAdogos. (oIL
nlsz, ozukn\sz, cllZtergAl)'os, mails, gombkliUt. hentos, Udar. takacs, kala
pOil, "alyhakes.zJt6, karpitos, kafeko~, kalmo 8 fonalfest6, k6ses, kocsigyart6,
kosar1'on6, kGnyvk6t6, kliteles. kllt6'szllvO, lakatos, mazol6·renyezO, m6z8a.
kalaesos. szappanos, s.zijgyAr16, 6r6s, puskamUvo8, 8ilt6, szobarestO, kllzvetitO
8 eselMszan:O Int<lzot, ics, epi16, kMarag6 k6mil\,es, kemllD;rseprO.

Van n~gy gyar (cellnlose, sllr, tOgla ~8 mr4sz). Ot penzjnleze~ egy
gazdssligi en1et. 20 kertlskedO s szimtalan tlek. 2 szalloda s szlimtalan
vendeglO.

Az "!alADOS Ip8Jtes~ilIet most van alalrul6 f6lblJn; el66rtekezl~l~
mar meg volt Murlnka Mik16s ss2:talos eln6klete mel lett. U'.)

g eJalddta" "'l' a"'ja /.1..1 1<j/oMd a I.a<f.a.

'<f.<l't.t .. uallcUo,,~ dpo!a.dJ.a..

'iQatda, CJ'Jot.""Eky <!J!futdni.

UdlJ »eked Emke! Te tnusttirmagbOl lett Orids !
J -l"""Pdl _.¥.;t'''/~u L.:/_ u.-IMr "-~ - f"I~ ~"f.

,(,-us- -/'P"id'ep,. "JI"-"'W~ "~/6/~"J"'4j14 ~ _d./.
Hid,;-~ - ,.~~~ - 0/ ~II. ""4..1" .. ..I'i.ht;_...~d~?'

d.-t - ~/4.. ..sI" _~ ..n~"" - .....,~ ..,& -JNho)I1'JI~h'4./~"1.

~Id'..., ala*? st1d&,.~-
Az Emke-EmIekkonyv reszere.

Mid6n - szerkeszt6 ur SZ. felhivAs& alapjan - e pAr sor
irasahoz Wok, az olahsag ezet'ei gyUlliseznek Erdely minden
ol:ibIukta falvaban, itt kozelemben is. Es bB.mulattallatom, bogy
szegenye s gazdagja, ifja es vene, kivetel DelkUI, megjelenik
a gyilleseD, a bol italMI kAbitott Depet most latja el maszIago8
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taDl\val az Urea fejU p6pa. Most ebresztik bennUk az adaz gy·U·
100etet a haza irtmt, mely nekik kenyeret ad, - a lcgloya,1isabb
Demzet irant, mely onkeut megoszta veliik verret Bzerzett Bzep
.bazajat. A mai gyliIes neve: a balazsfalvi olfth orszaggyiiles ev~

fordul6janak ilnnepIese, czelja: luzitani a Depet minden ellen, a
mi magyar 1

VajjoD fog-e a megtamadott magyarslig hason16 aranyban
tomorlilni az Emke z5.sz16ja alA, ha az a napokban alapitas3
evfordu16jat tinnepli tordai gyUh~8eben? es :l melynek cZf:Hja
felkurolni a magyarosodast? TomorUijon zaszlaja ah\ minden
magyar! Az Emke tel'jedese, fejl6dese fogja leghatalmasabban
elleusulJ'ozni az olah tulkapllsokat.

j\·IezQ.Kapus.

Sebestyen A1'ihu1',

Torda llemely nevezetessegeriil.

I.

Ha csak az eD laikus szememmel Dezek is bele a
IOrtenelembe, DevezetesekDek latom azokat a vonasokat,
melyek Tordat rajzoljak Ie. Ugy lalom, hogy sokszor
volt Tordanak sorsa a haza sorsanak kepe. E terme
szeli fekvesbeD es kincsekben gazdag vArosnak gazdag
torteDelme von: nemzelfentart6 polilikaDak gazdag
IOrteDelme. Ameddig a IOrtenelem vilagit6 sugara vissza
megy a mi DemzetUnk elotli idokbe is, azl laljuk, hogy
uralkod6k valasztoltak volt lak6helyUl e fonlos slrutegiui
pDntol, hogy ill legyeD a haza sorsal intezo fo-fo forum.
Latjuk, hogy mostani nevet az Allilla csaladjab61 val6
egyik Devvel ltozzak osszekotletesbe (Turda). Latjuk,
hogy orszaggyUlesekel larlanak ilt magyar kiraIyaiDk
es fejedelmeink, beDD a varosban s kUDn a Keresztes
mezoD, minI Rakosmezejen. Laljuk, hogy e szabadsag
szereto, liszta magyar vAroshan vonulnak meg a Za
polyak, kik a mohacsi veszedelemtol a nemzel teslen
ejtetl sebet ha nem ludjak is leljesen kiegetni, de eny
hilik; nem ludjak kieIegilni a VerbOczy kivansagal,
hogy Magyarorszag koronaja magyar fot - ekesitsen, ha
nem e torekves meg bukasaban is olyan fenseges,
minI az 1849-iki levereles; elertOk azl azonban, hogy
legalabb e kis hazaresz fUggellen, szabad magyar (eje
delemseget alkotott, melyben az ondll6 nemzeti m'uveltseget,
szabad gondolkozdst iclegen hatalom nem rojtotta el. A, val-
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ldsszabadsdg magasztos torlJbtyet ez a varos leitta meg e16szur,
melyben egyuttal valamennyi szabadsagbOs diesO alakjat
is h\thatta. Itt torte meg Janos Zsigmond az osztrak
partot, itt erOsitette meg az erdelyi faggetlen fejede
Iemseget, itt epitette fol a magyar alkotwanyos szabad
sagnak es mUvelOdesnek erOs varat. Vallasi es politikai
nagy atalakulasoknak volt gOezpontja Torda varosa,
"KeresztesmezO"-je pedig hadak gyuIOhelye a dOntO
esalak azintere.

E diesOsegert tObbazor eletet aldozta a yaros. A
ktlnok, mongolok, Basta, Mibaly, Aehmed es Ali basak
dul6 badai Ot"zOr tettek a fOlddel egyenlOve, porra es
hamuva. s mindannyiszor, mint a mesebeli sz6rny, kelt
fet hamvaib61; az eldobott esat...bardok ronesaib61 eket
kovaesolt a osszetakolt kuuyb6iban a vallasnak, a sza
badsagnak es a bazaszeretetnek tuzet elesztgeti vall'
a etetet kOvetel.

Talan fogyatekan vannak mar a dul6 esatak, 
helytlkbe lep a munkas eIet; talan megelegelte mar a
sors az emberOldoklest, - belyebe lep a szeretet; ta
Ian a legut6bbi "rezgellOdesek" esak tragikomedia lat
vanyoul akarnak azolgalni, mely"en boh6ezok jatszak
a fOszerepet, - helyebe lep talan a komolysa.g ea az
okoasag. HigyjUk a jobbat, de legyUnk elkeazUlve a
roazabbra .

II.
.A keresztesmezon.

Ellyed felol jovok Tordara - l!Bzakfele 8 Felvinczen €:s a
bagyonink bogal.jan lltkelve a Utom tetol'61 leel'eszkedem egy
nagy vOigybe, fegi nevezetes mezare, a Keresztesmez6re, mely
a fegi haboruk utan most boldogsagnak kanaanja.

Utamra hajJik ketfe161 a buzakalasz B vignD flityol amott
a csorg6 felal a gazda fi8, a mint okt'et itatni hajtja.

Az ~t nyilsebes'aD rut be 'L'ord{lIIak e het kil6meteren At.
Alig van id6m vi88zaemJekezni a fegi historil~kra. IJabam alati:
a Trajan ntja a romaiakra, • s szemben a tordai sz6lahegyek
tp.teje 8 d:ikvarra es Decebalra emlakeztet, ki a mint mondjak
legragyog6bb oltozetet vette volt fel s ugy vagtatott Ie a siksagra
megUtkozni - utoljara. Ugy kepzelem, hogy gyUIeseztek itt az
Attilla katonai is s tanacskoztak - 16haton, mely miatt az ide
geo nepek kUldottei is keoytelenek voltak a tanacskoz3.s alatt
is lOra iiloi, hogy tekintelyoket megtartsak. B81(e161 s Vize8viilgy

. tajeksn, a siksag emelkedeltebb reszen, lehet-ett nem is olyan
regen, 300 esztendovel ezelolt a Mib:\ly vajtls satra.· Itt Wrtimt
meg az a ritka eget, hogy egyik varju kivsjt.'l. a masiknak a
azemet Czimboraja volt neki - bizonyos ertelemben Basta.
Mihaly egyazer sok bort. tah1lt inni egy tOl'dai pinczeben a 81.1t
tah1lta mODdani, bogy 0 a csaszar baratja (arnint eit aokan rna
is szeretik hinDi rnagokrol). de Am Basta sern mondott Ie a ba·
r:itsa~ jussar61 rizling nelkUI sem. Igy iett aztan a csaszar ba
nitsa,;nak ~s "arju-czimbornslignak egy oldalbaszuras a vege ,
mel.rre Mihaly egyet S6m nyikkant tobbet ...

De mar measze futott VeIM) a szeker; hatam megett a
azep kerek Nalliczi erda is 8 balr61 eleseo legyint meg az Ara
nyos fOl"ok·bli! kijOVD legaramlat s bele-bele sivit a "li'Utyer
e:zele - jeh~i.il, bogy mindj;\rt a hegy alatt vagyuok, az Aranyos
vize partjim. Csak a mit n val6s{lgos szemernmel betekintek,
azzal maradok. De a mikor ez is olyan szep, tal8n meg szebb,
mint a sok regi szomoru dicslheg , melybe mi csak a lelek Bze
mevel pill:l.nthatunk.

Tenger hullli.mot \'el' a azel a gazda "eteseben B a fsluk
feher haza es csi1logo tornya mosolyog Ie r:ija hittel, remeny·
nyel ea istenbe vetett biz 111ommal.

Mintegy knrik:'lba VJlO beszoritva ez a mezo, a 'hegyek ka·
rikajl\ba. Korbe veszi a hegyseg es 12 Bzekely-magyar falu s
felkorbe - eszakr61 az Aranyos foly6, melynek vB.I'falvi torok
nyilasanal ket nyaron at asntta BOU$Y Pal az aranyat, azt hiszem
keyes eredmenynyel. Regen a czig{myok is mostak s ha oem
csordult, cBeppenti most mar Verespatnkon is apado (elben van
a kincs.

A bibari begyekb61 j6 Ie egy nagy sziklaa hegyh1ncz - s
VArfalvat61 Tordaig csak maglinosan i itt koveit is elbngyja,
......, GJ'Irv• .u..~ ]·l
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rdldhegyhen folytatodik • mezo.egbe .zall alA kelelfeM. Kel~lre
meg ellatok Gyeresig 8 Egerbegyig, hal a regi Bzekely bU8zarok
laknak. AJltim megter 8 pillantAsom, jfelfele van Aranyo8-Polyan,
melynek olib lak6ssAga az liar. polyAni botok··kal csak nem
regiben tell Bzert az .ar.-poly&ni virtus·-m, idebb Keresztes ;
Tordan feltU van Also- as Fela6·8zentmihiLlyfalv8, Sinfalva, 3-4
kil6IDeterre egyma.etOL Mindeniket 8 futO Aranyos valasztja el
a begy tOverol. 8zembe van a hegyoldalon Meszk6 (alu, a Torda
haaadek vegenel. Legszebb panorama itt e begyhssadek. Tovabb.
nebany kilOmeterre nyugatra az Aranyostoroknll.l van Varfalva,
hoi a begy dlHnek indul 8 bllBlIIke fejevel, a 8rJkely k6vel tekint
Ie rank. Caegez BAr..IUkosnAl megtijrik 8 tOrpebb erd6s hegyekre
BAlin kelemek j6n Kovenddel B a szekely bU8zarok falujaval
Bagyonnal, hogy mint kedveB gyermeket az anya, atolelje e szep
mezot, s vedje hatalmas karaval, sajat fejere B Bzelea hatsra
rl.ditdr.n a jeges6t - csakhogy annal dusabb legyen lent az
emberek vetese . . .

E deli dombhatr61 monda Dr. Primics geologuB, hogy a
kaliforniai dombok termeszetevel bir, hogy aranybanya van e
e halmok kebeleben.

Mig az az elrejtett arany napvilAgra jon, legyen es marad
jon e hegytOvi lako8ssgnak, Q maroknyi aranyosBzeki Bzekely
segnek kebeleben aranybany6 a hamisitatlan magyarsag, n. baza
uerelei.

m.
A. tordal (]ellnlose gyar.

A Keresztesmezo bat kil6meterlmek vegig tapoB3sa utan
beterek jobbra a .FiscuB" j6szAgara, melyen eddig ronda pajta·
szero epUleteken kivill alig volt egyeb. mint egy burjil.8okat
tAplaJ.o mocsarOB terseg. Most kies paradicsom, viragos. veteme
nyes, Ultetvenyes kert-, a gazd8sagboz 8zUkseges novenyelet
8zorgalmas kultival:\saval. Alig nebany eve tette ide az ~Uam

L'huiUier Istvan szinvonalon 3110 szakert6 kerteszt. Es ezt jol
lelle.

NebAny lepes.el idebb balfelol egy ki. colonia kG" Ie fi
gyelmlinket hangya m6dra szorgalmasan BUrgo-forgo munko.sai-
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val. Caak p~r ev ota van itt ez a gyaT a nagy berek 8zomszedsa·
gaban kozb61 az orszagut ea Aranyas falyo menteo i a bozotoB
helyet' kies kertte valtoztatta. kornyeket benepesitette 8 egy nagy
iparagat vett fel: a rengeteg hax3soak id6vel smugy is elkor·
badand6 fAiMI papirt csinalni. CeUulose uydrnak hivjak, a mUyen
ErdtHyben meg Zernesten van.

A kepben is hemutatott szep gyar a kl5zeled6 e16tt egy
nagy varost sejteL 65 meter magas kUrtOje kilatszik liZ aranyos·
szelci falukra, kiknek velemenyok szerint azert epitettek ezt,
bogy kUrWljenek rajb, mert ugyancaak kiballszik bozzAjok egesz
Toroczk6ig a gyar sipola.s8 is.

Az utas onkenytelenlil beter ide latogatOba, hal legel6bb
is csinosan berendezett kantinok varjak az embert, Udit6 OlCB6
serrel lemosoi a faradtsagol Azutan maga Vargason Ferencz
ur, a gyar derek igazgat6ja nagy elozekenyseggel ad felvil:igo-
sitasokat, ba szUkseges, egy magyar konyvvezetojenek segitsege
vel, ki a kalauzolAst vegzi, mert 0 mags meg nem birja teljesen
a magyar nyelvet. Fel6rai megtekintes es magyaraz:i.s utan a
aikus is tiszhlba lehet a gyar missi6javal es historiajiival. Aba

vasr61 az Aranyoson lekeriilt fenyOfat a gocsoktOl ell piszoktOl
megtisztitja el6bb a gyM, aztan pa.r centimeteres forgacgokra
vagdalja: s ezek addig vandorolnak, mig valami nagy UstOkbe
kerUlnek; itt luggal eros goznyomassal f6zik (natrium sulfat).
A f6zesi processus Altnl a ["ban lev6 mindennemU szerves anysg
eltAvol6<lik, s caak a f3rost (fasejt) marad tiazta allapotban, (A
aejtnek kUls6 burkat hivjak cellulosenek.) A pepszel'U anyag
azum tolyik tovabb a 8zitAkon, hoi a viz lebulI a a sok !apr6
hajszalrost nemezze, papirra1 a clort61 megfejeredett azel,> pa
pirra. nlskul a melegit6 hengereken azonnal megszli.ritva. E cel
lulose helyettesiti a pllpirgyarakban szUkseges rendesen ron~yok

b61 nyert lel1l'ostot.
Minthogy a papiripal' hazlmkban meg igen kicsiny kiterje

desU, e gyal' az 6 gyartmanyainak el'tekesit8se vegett legirikabb
a kUlr6ldre van utalva. Ugy, hogy gyartott 3nyaganak cssk 8
szaza1eka fogy el nalunk s 92 szazaleka megy ktilf61dre. Tekintve
ezt a kOrUlmenyt, e gyarr61, mint nemzetgazdas.'l.gi vivmanyr61
sz6lhatnank.

E Datrum Bulfat kezeJessel jaro gyar a mult 1893. evben
gyArlmanyabOl a kijvelkez,; mennyi.agekel kWdijl1e ..al: Magyar
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orszagra 945 metermazss, Ausztrh\ba 5988 metermazss, Nemet
orszagba 4499.75 mm., Angliaba 5482 mm., Francziaorszsgba
2168 mm., Spanyolorszsgba 410 mm., Olaszorszagba 1155 mm.,
Bomaniliba 210 mm, Oroszorszagba 945 mm.,Indil'l.ba 930 mm"
EszakameriUba 518 mm. - Ossz~sen 23250'75 metermazsa.
Most azonbaD a kezdeten :ill, evr61-evre haladas mutatkozik,

A gyar tulajdonosai Schoeller is Tdrsa becsi gazdag urak.
Ezel6tt Als6auaztri:iban dolgozott a gyar Hirschwang falu mellett
1890-ben boztak ide a varostOl 90 eyre kiberelt belyre. 1891.
juniusig tartott az epitkezes. Egy miILioba kerlilt. De el6bb sok
hiimyos, haszontalan, s6t hatranyoa epitkezeseket tettek s az uj
gyarigazgato alatt javitAsokat as p6t1asokat tettek, mely eltartott
megiDt ket evig. -- Nem keyes koltsegebe kerUlt a gyarnak a
fertOtlenites is. A glaubers6knak a lugb61 val6 visszanyerese
vegett a lug leparolasaval kiallhatatillO bilz tOltQtte meg kezdet
ben a levegot, mely ugyan keyes kArt tehetett a szagl:is ide
geiben, mert a rendesen eszaknyugatl'61 jovo tegaram nem en
gedte a varosba jutni, delkeleti iranyban a pusztasagba fUjta-.
De bogy a legkisebb feszp.lyezes se maradjon meg, a gyar a
45 ezer forintba kerUh leparolgatO keszUleket felretette s ke
menczeket epiltetett, melyekben a biizos anyagok gazzA oszlanak
s alig el:!zrevebero nyomot hagyva, tuooek el,

A folj'adekkal terjed6 bUzt fedett csatornim vezetik a va·
roson al61 liZ Aranyosba s bogy Gj·eres es Egerbegy kozsegei
is ihassanak es itathassanak, a. tan megromlottvizetkarp6tland6
kutak koltsegeit hordozza a gyar.

A fat a m. kir. kincstari erd6segekb61 nyeri a g-yar. Evente
30-40 ezer kobmeter fara van aZliksege. 300 mun kas dolgozik
benne, melyel't minte~y 120 ezer forint megy ki l!venk~nt. Az
evi gyartmany kOI'UlbelU1 300 vaggonl'a megy, mit kenytelenek
ezutan novelni, bogy a befekteteU nag}' t6ke, melyet eddig meg
nem sikerUlt kamatoztatni, kamatot hajtson, A szAlJitasra kijJon
onall6 iparvaautat is keszitetlek tavaly az :illomasig, mintegy
15 ezer forintert.

Az Allamnak e1eg el6nyos j6vedelme van e gyar mun
kasssgaboi. A mellett, bogy a kincstart61 az epitesre s fllresz
munkakra lei nem basznalba'6 fl'l.kat veszi meg rendes jo aron,
az Miami vasutaknak fuvardijkent evente 1to ezer lrt lorgalmat
adnak. (Eddig keve,ebbel adtak ngyan, de lovabb mind Idbbel-
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t.ijbbet). Ezenkiviil a M-rsadalomban nagy tOmegnek biztosit a
gyar tisztesseges kenyerkeres6tet. A hav3st61 elkezdve, hal az
erd6ben hantjAk, tisztogatjak a fat, Ie az Aranyosmenten a szal
JitasnaI. a gyari munkaig, hal egyenl6en vannak magyarok, ne
metek es otahok, a 8zorgalmasoknak j6 m6dot ad.

A gentleman gyarigazgat6 nemc8ak a varos tArsadalmi bu
manus mozgalmaiban veaz mindig j6tekonyaD reazt, de gondos
kodik a gyar munkasail'61 is, iinnepi lakomat 8zokott rendez
tetni 8zamukra 8 az orszagut manteo kisajatitotta a helyet, hoi
a gynrt61 a. varoaig (1 1/. kl) setaterszerii utat veretett szamukra.
A gyAr mellett parkszel'illeg knltivaltatja a helyet, mely gyakran
kirandul6 helye a varoaiaknak.

IV.
Az Arallyos-llid.

A gyari tudomanyhoz nem Bzokott s avval megis megtelt
s a gepek zakatohisatOl elb6dult rovel jovok tovabb a szeles
orszagutoll, melyen luirom rendivel allano.k a Bzekerek, a heti
vas8rOB Bzombnt hajnahi.n, kivalt ha gazdag kulcuj6 (pity6ka~

, termes van Kovenden. Itt vannak a havas Iakosai is bosszu
Bzalfaikkal, szenes zsakjaikkal: cBebreikkel, teken6ikkel B tobb
efele havt\si portekaikkal. Alig pillanthatom meg tOllik az elga·
zolas mHkiil balra a faraktarban a fiireszgyurat. Rah~ptem mar
az Aranyos-hidra, melynek kepe es felirilta eleget magyaniz.
Csak azt emlitem meg, hogy e Ili.nczszemek m6djara osszealko
tott 6rias fedett faalkotmany iszonyu teberkent emeli onrnagat
s meg iSZOllyubb m6don emelte Bok ideig, mig 70 meter hOBszu
Bagaban csak a kat parton vain hl.btamasza, kozepso 14bat ke
Bobb tettt~k ah\ja. Azt mondjak, iras szol rola, hogy 8Z 8ranyos·
Bzekiek az epiteshez ugy jil.rultak penzzal es munkaval, bogy
ok va.mot cask addig fizesaenek, mig az epitesi kijltsege kikernl.
Az mar regen kikeriilt, de a.z ok vamjuk egy marha ulan 2
krrol 7 krra ugrott fel, nemhogy megsztint volna B ezt ok nem
nagyon Bzeretik. A varosiak nem fizetnek vamot, sem a nagy
urak. Ez mar igy volt l\ ragi vihigban is. A hid deli vegen pli.
linkat as tordai pogJicsat arulnak vasarfiaba a falusiaknak, wasik
vegen a feliratnal szedik 8 vamot s kretaval a rubara irjak
• nyuglllt
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A tordal nagy fedeles hid feUrata.
Df HZ BID

ERDllLYNEK REMElLALKO'l'MANYA
NAGY KOLTSEGGEL

DE NAGYOBB GONDAL S
LEGNAGYOBB KOZHASZONRA
ISTEN SEGEDELME ALTAL

ROMAI Sz. BIRODALOMBEL1 GROFF
SZEKI TELEKI DOMOKOS

NMS. TORDA VARMEGYEI FO ISpANY
KOZBEN JARASAVAL

A FELSEGES KIRALYI Fa KOR~iANY SZEK
KEGYES JOVAHAGYASAVAL

MIKLOS LAsZLO
CSEHI BOLOISAil ES
OSTROVICZI JOSEFF

N. TORDA V..\ROSSA FO BADNAGYJAINAK
MUNKAs FELVIGy.!.zATJAK ALATT

VAROSI KOZ PENZEL
A HIV LAKOSOK SEGED MUNKAJOKKAL

SOK JOLTEVO MEGYEBELIEKTOL IS
MEG NEM VONT NEMES ADOMANYOKBOL

KOVETSI JANOSNAK
H,IZAFI FO EPITTO MESTERNEK

UITKA ELliE MUMKAJAvAL
HAT ESZTENOOKIG FOLYT VEREJrEKEK UTAN

ALLIl'l'ATOTT FEL 1804 BEN
OHAJl'OTT VEGR!' ERT

OSTROVICZI JOSEFF
Fi} HAONAGYI KORMANYA ALATT 1815 BEN.

l
;CSUOALO ITT UTAZO A
TEIlMESZET BAJNOKJAT A MESTERSEGET
EZl' A VIZ GyaZO REMEK ALKOTMANYT

MELYEN
MAGA A FOLYO·IS
HERKULESI EIlO ALATT MORMOLVA

BAMUL.
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V"
A l'ir.rosban.

Most mehetnek egyenesen az uton, bogy kat Iepessel balra
beterjek a Mendel Lazar Borgyanibs. mely e~en a .Dapo~ban

nyilt meg annyi hallgstas utan. Regen is sort f~ztek l~t 8 ~rul

tak; 8DDak epiteth~k volt Osztrovicsi as KoveCSI ufamek, ~Ik a
bidat as l'8roshazat is alkottAk. De nero megyek, mert kooyv
nelkUl tudom ezt 8 feliratjab61: .Im serh,iz Torda varos vid.e~e

kiizhssznara . . . . . . . . . ujb61 epittetdt MDCCCXIV. MUlen.
Bachus Gerezdetle,,, Arpa koszorut keduetlcn balra dOU (ejen viseU. <4

S tovabb azert is kelleoe mennem, hogS a hidutczaban lerakott
ujmodi 3.szfalt jardat elvezzem, - de jobbnn sz~r~t~m. a ter:
meszetet, beterek hat jobbra s ve~jg meg:yek [L felktlomet~rn~'l

szep egyenes Szkhenyi·UgelePl, hoI a Korcsolyaz6 E~ylet klsza:
radt tava es egy nemreg epUlt mulat6haz melletr. felJutok a re
naissnce stylben epiilt gyonsorU varmegyehaz elotti terre, melyet
a varos Kossulh-ternek nevezett el a napokban s melyen a luthe
ranus templom egj' kis szanytornyocskimok tetszik a nagy ll:i.z
mellett, melynek kepet hlsd 3 12. oldalon. .

Hamarosan atbaladok a .Lassall hajts- bidacskan, bogy a
piaczra erjek, mert itt mar tobb megnezni val6 van. Jobbr61 va,"
mindjart, hogy el86 helyen emlitsem, mert eleg erd~kes Ma,
egy gyonyorU nagy epUlet .Central- indo·europai fehrat:al; a
magyarok kozpontinak hivj:\k, de a tulajdonosai nem. E haznswk
a legdrligabb helyen a legszebb telke van a varosoo 8 egy fo
gymnasiumnak legalkalmasabb, Talan azert is vette meg nem
regiben az ohih egytulz, termeszetesen az .Aresiana- penzintezet
segitsegevel, potom 81'on egy gnzdng csallidtOl. Az epi.ilet sokra ,
felbssznalbat6. Jelenleg vendeg16. Ez a hely arr61 nevezetes,
hogy a 17. szazadban a gr6f Bethlen Mik16Be volt, s jele~ ~ip

IomatAe 8 hirneves oneletrajz es korrajzir6e. E h~lyen a reglDel
diszesebb palota, rnintba a reginel Bzanand6bb romjat jelezne ~

kegyeletnek ... Szembe ezzel egymas melle~t v~nnak .3 Teg!
nevezetessegek: az u. n. Kllstely, mely Orban BzermtJano8 Z81gmond
alatt epUlhetett a 16. sz<l.zadbnn, K6vary szerint pedig Zsigmond
kiraly aintt a 15. szazadban, Fala 1862·ben zuhant Ie; megma
radt keskeny falain ott vanna!; a lov6resek, sUrUn beepitve 3p~6

apr6 viak6kkal, melyeket azioten kemenyen megrllgdo80tt mar
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az ida, ez a ven ·madar. Ez apr6aagok kilze Beeaky Kalman epl
taU bust a napokban, tahi.n jon a Wbbi is utAna - Bmegapadnak
a denevertanyAk. - A ksstelyban van a reformatusok torony
talan temploma, melyben az Emke rna tartja evi kozgyllIeset,
mellette a [e;"edelmi hdl' 8 a Josika MiklOs 8ziiwhdza, melyeket
kepben is bemutattunk a 36., 184. as 125. lapokon. - A fejedt:lmi
udvarra as hlizba terjiink be, hogy Orban BalAzs keserU ki
fakadas,it. meltAnyoljuk. - Bizany sDk es nagy pusztulas ment itt
vegbe.

Es meg rna sines egy muzeuma Tordimak. Most a vnros
tul:ajdona Most epitni 8zandekazik az udvarra 8 egy szoba mu
ze~m les%. A nevezetes hliz epiteserril annyit tudunk, hogy Bathori
ZSlgmond alatt 1588-ban megujittatott. De ezen a bel,}'en laktak
as lordultak: meg e16bb is fejedelmek as kir:\lyok s tartottak
orszaggyUleseket. Azmn sokaig volt elbagyatva s tobbszor teltek
rajta ja'flitasokat Igy lSlS-ban is a falaban levo feJirat ~1.ednt.

(A multis jam aonis desolatum; sub provisore Melitino Oo:osa
tatum aedificium re::aovatum Anno ISI8). Most Ill; ip trllm:':
ookepzo kore \'30 benno, s emlekkonyvebe nevezp.tes emberek
irj3.k be nevOket. Tavaly egy amerik3i vendeg irt bele v:llamit
angolul, s ha veJiink van FUzi 8tmdor vagy Varga Denes. azon
nal megtudjuk, mit jelent. Magyarul igy hangzik: .Barrows
~8muel, a Krishan Register szerkesztOje, Boston Mass EgyesUlt
Allamok 1893, jun 22. Gyonyor tOit el, bogy e 8zobaban lehe
tek, hoi a lelkiismeret 8zabadsaganak joga oly koran tisztelte·
tett; s meg inkabb orvendek annak a gondolatnsk, bogy ez az
egyszer elveszett Bzent bagyom{my ujb61 felredeztetett es rna
is apoltJltik. • Megismeritek az igazsdgot es az igazsdg szabaclokka
teszen titeket - Amen I"

A szomszed hazon rna ott van az ernlektabla e felirattnl: Itt
sZU~e~tt Br. J6sika Mikl6s 1794. apriJis 28·3n Most vendeglos
laklk benne, de az nem tesz semmit, - a bur kie::;eszit6je a
kolte8zetn~k. Ha szetnezUnk a Coteren, a regi emlf~kezete8ebb

epUletek kazUl feltUnobbek a idroshdza s a katboliku8 tornyat·
lorn nagy templom, mely a 15. azazad elejen kBaz111t mar a
clJak 1504·ben vegzodott be. A ka88si, koloz8vari ea bra8sOi
~mplomokra emlekeztet. A unitAriua templom par lepessel (ele
rebb hnz6dik meg.:Ez ujabb ketetu. Szep kepet adnak a nagy
piaeJDak a ~aak par ev elett epull palotak: a timarok taraulatao,
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a Caipkea Odilne ea Timbu. J6zaefe. A f6teren ea tilbb utezan
vegig futo nemreg lerakott granitjlirdak azinten jelzik a'varos
emelkedeaet. (A varoaha,. kepe I. a 22. oldalon.)

VI.

A fOrden.
A (oteri nagy ternplomtOl jobbra t.erUnk ki egy h nek.

Egy lis teglagy4ra van itt mindjart Kimpel es Timbusoak 
meg cask keletkezobeD, nsponta azert mir 8-10 ezer reglat
gyilr. - MegyUnk tovlt.bb a begynek a .Labarintuaon· a a.1:016
arka mellett.

De en gyalog megyek, mert tul89.gossn f8.raszt, ba uekere
rol nezem az allatkinzast. Kiase meredek kaptat6. De annal
nagyobb gyanyorUseggel nezbetUnk vill!lza Ie rola a Kereaztes
mez6re, az ot diszitO folyo, faluk es begyek koszoruira 8 ezek·
Dek magaa bokretaira, a Szekelyk6re ea Tordabasadekra: a ter.·
meszet koltemenyeire, - a terseg bilzakaJaszainak oczeanjara:
az elet kolteazetere - a a cellulose fllsWlgO kemeoyere: a tu·
dornsny emelkedesere. Ha nehany ev\'el ke86bb jovUDk ide, mind·
ezt megtehetjUk a mai por belyeU egy gesztenyeerd6· bUs ar
nysban. Nagy terUletet UlteteU be genteoyevel e domboldaton
Velits Odon polganneater. Ha ugy kedvezne neki a aora, mint
Fels6bSnyan! Tul aztan helejtUnk a nagy tekenobe, a .Banya
ftird6--re. Emitt egy kutb61 merik es hordjak a s6avizeta tony
h~ra~ bord6~b~n, csebrekben es legelyekben. De ez meg nem
furdo. A furdo odabb van, oj epUleteinek panoramajaval. Ke.
nyelmes berendezessel van ella-tva mindenik. A polgarmester
n~gy_ ambiti6val d61t neki e munkanak, hogy legyen mar egy
fUrdo, bo~ lstennek ezer evig itt ingyen hever6 aldasat kezdje
felbasznaJDI ll.Z ember. - A kopir domboldalt diMaval 'Ultette
be 8 kigy6utat vagatott rA. De ez a S68fdld, ugy 1M:.azik, nem
ad eteg eletet a fanak, pedig s tu186 oldalon ad.zadok 6ta terem
a rizlin.g. Ez a nbAnyafordo- a varoae a par garaaeri aka.r meleg,
~k"r bldeg zUban~t nd az embernek; noba ez a 86sviz ha hideg
IS, meleg. - Az Igazsag okaert megjegyzem. bogy itt a ket kis
t6ban nem valami 8zerfelett sok yiz lehet. (Kepekben I. 132.,
136., 174., 182. 'ea 220. oldalokon)



ADDal llibb viz vaD tnl, ha :\lmegyUDk egy ~~tlmeler fMadl:
Baggsl eazakra, a masik medenczebe, az ~A~ -ra. E~ az &l
lami kincBtar~, de ezzel is a varos gazda.lkodlk B. ~~enk~nt egy
arausst cask 3zert fizet erte, bogy kezebe ne evUlJon. rdekes
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as, a mit itt ltitunk. Ot 6riasi nagy to, ki8zami~batatl~n me~YBeg
gel vaiameonyi 8 oly gazdag s6tartalommal, a mllyenre, peldat nem
tadnak. Nemfllyik tobb-kevesebb j6dot is tartalmaz B va,lameny·
Dyinek kilUDtI hal"a vaD. Mindezek 10-15 lepe.re vaDDok egy'
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mast61 8 a k6zbelso to teljesen edewizii, melyb61 a dombtetOre
gepezettel huzznk fel a vizet az allami bikatelep Bzamara. A tao
vakoak a nap nyelven .. Hazas·. IlKenkoves' 8 "Dorg6' 8tb.
neveik vaonak. A .Haz8s· partjan tisztesseges flird6szobak- van
nak mindket neC). reszere. A JlDijr~6· a nap ingyen fUrd6je 8

allandoan tele van egesz nyaron. Apriliaban mar ftirodnek benne,
olyan meleg, bogy retegenkent eget. Gazdag aotartalmanal fogva
fenntartja az embert ugy, bogy az uszni nem tud6k is kenyel
mesen Betalgatnak benne, kiva.~t a Diirg6ben B nem tudnak d,
esetet, bogy valaki belp-halt voloa - a tavalyi evig. Hz e~y$Zer

tragoedianak volt Bzinhelye a Diirg6, mely amugy is borzalmas
belyen van, felazine is melyen lent egy hegyWlcserben. - Egy
szap leimy ugro:t bele tavaly e sotengerbe, bogy megh:llt szip
vebe temesse szerelme tl'ngeret.

KozvetJen a Dorge; mellett van no legujabb siilyedes, alia
todik to, melynek meg csak kut alakja van 8 nem haslllalbatO
fLirdesre. Kepe lathato a 64. oldaloD. - A sobanyat a n):nahik
itt felUlr6l mUvelrek. Most is hitbato a tulso oldalon egy par
csUr, hoi a telore huztlik fel a sot a fOld nyomrabol. - E m:i·
80dik nagy teknob61 arnyas setateren jovUnk fel a bikatelep
begyere, honnan olyan meredeken, mint a milyenen fetma3Ztullk
volt, 8zep cseudesell leereszkedUnk megint a varosba, a Kolols
vari. most mar J6kai utczaba.

VI.

A sobli.nyli.bl\lIo

A Jokai·utcz:ln vegig megyUnk eszaknyugatra, a slolok al
jil.ban le,"o banyatelepre. Ke mulas5za et senki itt a fdld gyom·
raba menni, bogy mnuja legyen annak a tenger kincsnek, mit
az Ieten j6 kedveben rendelt e helyre 8 mit ezredek 6ta szaka
datlaoul s az apadasnak latszata llelkUI rak zsehre ea gyomorba
az emberiseg. - A szaraz tourista is j6 id6Wltessei mebet v~gig
a majdoem I klmeteres alaguton, mely j6 darabig k6\'d van
kirakva, azutAn simara csiszolt s6falakb61 all 8Z egeez; meg
tudhatja, bogy az egyik Ureget Kdrolina·Mnyanak, maaikat
J6ese{lxinydnak, Rudal(nak, Gizelldnak stb. hivjAk i elszornyUktkl
helik a Jtlz.efbllnyanak 72 meier tOle.erea lnely.egeD a a.Dak

.,.l .• ,--<" .. 1



bamwatos vis8zhangjan, melynek nagyszerlis~get Orban Balazs
tudja igazi elragadtatassal festeni. Egy hangot 16-szor ad vis!!za
hatvanyozot,t moraijal. Meglathatja a tourista, bogy e roppant
gazdag 80Uregben dolgozik - hat blmyamunkas, 8zek is az ev
nek c8ak egyik ezakaban, - csinos negyszogU figurar" czifrazva
ki az eletnek e szUkBeges aoyagat, miotha ez is fUlbeval6 volnl\
s a melyik nem Uti a negyszogU figural, eldobjak, miot haszon
t"lan port.ekat, bogy szazadok, ezredek mulva kiol6djanak vele
mbok. A touristak masik fajtaja pedig: elkeseredessel nezi eZ,t
az ostoba muoUt s nem tudja megerteni, miert nem kell felb:.lsznalni
1lJtennek ezt az aldiulat, mikor meg a primitivebb korban is

_jobban felbasznaItak. pI. a fejedelmek is, a fejedelmi gazdag
adomanyok b6 (orrasaul. Bizony nem c!!al6dom, ha azt mondoID,
boJO' ez iOgl'enes istenadom:i.oyMI Tordao egy f6gymoasium fel
epUlbetne. - Hanem tlhez hin jobban ertenek Magyaror8zag
bolcs fejll nemzetgazdaszai.

Vili.

Ujlordaban.

A banyab61 kijo\'et Ujtordliban vagyunk, s mig a Torda
basadekba kimeonetek, nezzUnk szejjel itt egy kis!le. Nevezetes
bely ez a templom melletti terseg, nemcs:lk azert, hogy par ev
e16tt ronda bely volt, B most csinos setater kezd 1~lIlli belyebe:
hanem azert, hogy itt gyilkoltatta Ie BastlL a tellll'lom niraba
szorult lekosokat. A megmaradt sonigoknak ndomnllyozta Beth·
len Gabor fejedelem a ternplomot bate Yi\val, a legyilkoltak
belyebe pedig katooai kozlil telepitett lllkosoloat, loikuek ut6dai
a mai derek ujtord'1iak, s kilo epen most j:lruak ahLa, bogy e
tert Betbl~n Gabor teruek Ilevezze et i\ droa. A templom ilzin
len erdekes, nlighanem a legl'egibb epUlet a v,i.l'osbau a Zsig,
mood kiraly idejeb61 val6, mert Bethlen Gabor e~6tt koronabirtok
volt. Inoen egy par lepeaael kinezbe l Unk az ujtordai temet6be,
bogy a mai izl~s szerint egy naiv, de kedves poetat megtisztel
jUnk balO poraban. Gyongyossi Janos (a nem Istvan, amint Orban
tevedeBbol irja, mert egeszen mas az egy Bzazaddal e16bbi

- Gyijngyij••i !slvan, a muranyi V/nUl poelAja), GyijDgyij.si Jano s,
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mond~m, ujtordai ev. ref: ~ap volt (szUI. 1141.1 meghalt 1818.
marczlUs l~J, a debreczeDl nmea iskolaba jart s lett nagy mes
tere a leom~~t~_k:, melyet haz!'i.nkban jOforman 6 egyedii1 mU
velt. Temetol sukoven ezek a versek olvasbatOk:

..~agyar kiilteszet biilc86jet gyongysorokkal ekiteU
Koltb Gyiingyiissi Janosnak a Juilds kiiztisztelet.

Mint pr6(tia Ujtorddbon negyvenhat tv.ken tlt
Buzgalommal sd,faroUa fl hitnek seent oUardt.

IU kezdetU eleUnek kiizJu:umu ,eep pdlyajat,
IU erie hetvenhet eves fOldi lete alkonyat.·

IX.
K1 a Tordabasadekba I

. En most mAr nem megyek, mert jartam eleget, de me e1
~~ .este~edtem, a ~i tures-~~~das el is faradtam a Let<nn te~n)1
jO\ et ldalg. De blztatom onoket uraim, s titeket barataim bol
nap rlJggel menjetek ki a szep caodas termeszetbe, Nemc~nk a
po:tOl.,e~. fOlledt leveg6tOi azabadul meg testetek a me1.o vira
gAol kozott, .de lelketek szArnyra kel Ieten fele a h,ualrnBs Od
er6 Mmulataban '

K6t ut, koz~l lebet valasztani. Visszameotek 6-Tordaba!J
a varoa dell vege~ a nagy hidt61 egy ut nyugat fele ter a dom
:okra 8 a szen.tr;llbiIJyfalvi es m~szk6i sz616hegyek' tetejan par

ra mulvA eIerltek a basadek deli veget. Kijzbe-ko~be tekintse·
tek Ie a 8zep ~ereazteamez6re s a IAbatok alatt kigyodzo Am·
n~osrll, ~anem jobb lesz a maaik utat valasztaoi. MeDjetek inneu
UJ-Tordabol nyugatra - s lank8san emelked6 azep orszaguto
bam~ro~an el~~tek ~zindet, ott Jegalabb Bors Albert ur vag

O

,

Modi ~h8kl\ korjegyzo vagy akar Gad6 bacsi vagy Rlillrlharma~
:gyszer~e m~aros vandeg8~eretettel fogadoak benneteket, hon.

an aztan par perez mulva ertel.': egy csinos touriata mened~k

h~zat, mely~t 1890·ben epitettek Dr. Damokos Andor f6szolga·
biro e~ M~d,1 M, -~rjegyz6 buzgolkodas3val s az EKE. es· a
megyel kozlgazgat3s aagitsegevel. Ez uttal is deli vegebe Out
az ember a basadeknak. Leazalltok a melybe, hoi szeU·deti f~ty
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egy kis patak kill malmol taplalva vizevel. Itt-oIl. egy·egy po·
kullir 6rzi nyajat 8 bameszkodv8 nez ratok. Aztan mentek a
8ziik szoroson fel az eszaki ve,Q:eig mintegy 11/.-2 klmtrt, de
Dem a patak ,kovein ugralva, mint mi ennekeI6tt~ •..bele-beleesve
derekig egy·egy giibben6be, 8 a holgyeket re~d.klviil kedves ud
varia8~aggal olben vive egyik partrol a m~8Iklg. - nem, ~08t

a k6szikla oldalaba vegig pompas ut van vagva, mel)' a tourists

hJizza! kapcsolatossn ke8zUlt. Kissebb nagyobb barlangokat rog·
tolL latni ntkozben 8 kecskeket ugralni a 8zirteken. de c~ak ott
foglok ig..oban olmelkodva megollani, bol tilvetOl ~ tetO~g bilz
fa! simas8gga! emelkedik .. egnek a k6 PetOfike~1 mIDI egy
6riU, hogy csillagol raboljon. A baaadek eszaki vege fele en-

tek el a kilt nagy bai'langot, melyeli: a hegyoldal dereka tajaD
vanuak B farkas.szemet Deznek egymassal. A bemenetetntH ki!zzel
rakott kOfalak vHoDaK i mert sok kurucz·labancz vilagot latott
hajdan a magyar. Most bekes ncne\'erek tanyazna'k a sotet
Uregben. .

Tonlahllsadok bclsojo.

Gyertyakkal kell bemenui mindkettObe
l

nellol hasan CSUSzva.
8 ki tudja nincsen-e a hozz:l ncm fel'het6 helycn olyan oriasi
tireg iS I mint a 8zep6sbelai Il<lgy csepeg6 badang? _ A nyugati
aldalon a .. Balika (Bajka) varll·nak nevezctt barlaog a nC\teze
tescbb. Ebben Yolt taJ(ln :11; a kllfszcl'U mely nyill'is; mel)' a nep
a.rWl, 01_11. Eah-B.lft.UIl1Y 1;j



2"6

phantaziaja szerint a DariuB kiDcset rejtette magaban 9 melybe
az a bolondoB kemenysepr6 bcszorult ; Demelyek 8zerint a nyilt begy·
tetiir61 nyult be a lyuk, hOV{L a derekara erositett katalJe} eresz
kedett be Kia Janos uram a kinea Ut.1.D. Gyongyossi Janos azt
irjs, bogy: .Nyavalylis ... mert nem volt mod bE-nne, bogy
csak egyszer is enni vagy iuni adjaoak, mert fovel befeM re
kedt. Esigy eben holt meg". A 8zajhagyomany azt mondjs, bogy
h\bhal lefele szorult a dereka a kovek koze 8 azt kiabalta fel
a lyuk szajaba a kotelet huz6knak, bogy: Dem tudtok ti kihuzni,
mert tobben vaonak itt slant (t. i. az ijrdogok) 8 kegyetienUl
hUZDak lerela. Hat napig jart a felesege ki bozzA. 8 ugy erege
tett be Deki hanninukil iilnyi melysegbe egy·egy falat kenyeret
.s puliszkat.

Erdekea a Gyongyossi leoninltsdt megismerni , melyet 1780·ban
irt a mely a Magyar Hirmond6ban is megjeleot volt. Hoaszas
bevezetest mood prozaban, bogy .. ' lIa penzkerea6 korhelek
ottan-ottaD jiutaDak, 6 is (Kia Janos kemE!Dyaepra) IDasoknak
tanacsara beereazkedven ... hat napra meg is holt". (Verseben
betet mood). Meg hossz3sabb jegyzeteket caatol egy-egy 8zava
utan, panaszolva, bogy at homalyo8saggal es er61tetessel va
doljak.

A rimes distichonckat konyvnelkiil is meg lehet taDulni,
mert nem nagy dolog 8 (elette mulattato, targyanak tragoediaja
menen is. Ime, ballJatok:

•Hol lehet oly tAr-hiz, mellybeno a Riots t30pa sAr,hiz?
Hald meg - penz'keres6, kintset iiregbe lesO I

Tortla (elott egy Hegy basadott meg. Hz egy blzonyo8 Jogy
Te,edet a nevezett kints,Kamarara vezet.

Kesken;r iireg melyon Vagyon itt, Oda kozbe kevelyen,
(Hogy nem foltl fogat I) KIS Ic-bocd.tja magAt.

Ostoba batorsag I harmin6z-kot olnyl szorossag;
Nagy dolog addlg ell! el·verekedni bele;

Tetova (ordllivan, 's o.z Dreg derekAra szorillvan,
Het napokig nyomorog, sir ~zeme, konyvo horog,

SzomjuhozAs, ehseg mogolek. Oh kino8 - egesseg I
Mellynek alatta halAI rest az olesro tabU,

I{jnts kereses vege" nyavalyu, mint masok i,!;. egott;
~Ietot igy kerosoh i t6rbe de (Ovel esett.

Birtelen a Dotson tapa. HAt Keoyere 's vize sintsen,
1Ienoi ha gazdag akart, elM maga kiirme vakart.
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Eg)'bo szorontacnok 68 l<:llt, hogy az 6 totcmullok
i\h\rvilllybOl bllSlldott k6-koZ6 boltot adott.

Ponn mllrndllnd6 Hlr! Ktmeny,S(!!lrOnok oz a sIr,
:\lolI)'bo rokedt 010\'0. hcrtzcgi Mltjl\ loyo.·

:\"05, az cszaki ,'cgen kijllttok no hegyhasmtekbol 5 kissl1
tavolacska egy ga1.d3g fOm\8m akadtok, mely a Szent Laszlo
lo"a patk6jl.l.nak a Ilyom,\s:.i.bol fakadt . Apro penz-kovecse
ket is szedhettek tarisnylltokba _ .. Hallem ezeket a Jegendakat
ti jobban tudjatok, mint ell - Isten veletek_ (A Tordahasade'k
es TlIri·hasad~k kepei lathaMk bO, 62, 69., 72., 83, 224. as
225. oldalokon.)

rrorda.

HOt·b61y GyorflY.

A fclvinczi llazareuusok.

Ez is epeczialis dolog n£liuok. J\'emcsak vl.\rmegyenkben, de
eges;.; EI'del'ybell egak Felvinczen "an P.;'; a. vallas, no miQtNagy
Mag\ :lrOrSzil!..;"on Orosh:'IZli "i<Jekim, ':;rdeke!l e vnlh\s alapja s
nem is mcg,'efendo Az istenben vetett eros hithol, bizalombol
(Orosh:'lza videkcn egyszel'Uen "hi\'ok"-nek 1Il0ndj;'lk magukat),
j6sl\gl)()1 C:S beeiiletcs8eghol intlul kLA hllhorlln\1 fUfcs:.i.n ,-Blanak.
Az oldoklt~s - s igy a hllbol'll ellen - negnliv IJ:.il', hadatizennek .
Oles s:dndcklJOI Y:.tsat nell] fognak keziikbe. Keszek ink{lbb
meghaJni. ,-\ 70-os ~\'Ckben k6t fel,·inczi legcllyt a katooasii.,g
ban el'o,·el lilletlck 161'11, od:lktiWztek, Nem hasznalt semmit. 6k
megmal'iHltnk hillikhen, A katona vasszigol' sem tligitott 13 a
kapl,II' \'esszojc alntt - hitelviik mellett - meglHLltak. S mind
ezek mellett a hndkotelezettseget elismel'ik.

A felvinczi nazal'elllissag 1867·ben kezd6dott, mikol' Vas
J6zsef bank6hamisit6 a koteked6 tel'meszetU embel' az iIIavai
bOl'tOnb61, mint megszelidlilt MI':.'lnYI kel'lilt ki; feltette magaban
akkol" hogy ezutan a j<ln:U is jobb lesz. Eg)':izeI'O. eivonllit ele
tetel: senkit nem bt\ut, nem k;'u'osit IllAg, ink.ibh 6 szenved;
ad6ss:i.got lIern CSill:'lI, - szoval takarekos, becsUletes, jo ember
lett. Elrnent az alf6ldi naz3I'enus-okhoz, hog,)' tOltik is tanuljol1

l~'
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valamit. S Vltrosaban megalapitotta az uj egyhazat. 187o·ben
m:ir egy csinos imahazat epitettek, melybe csUtOrtOkon es \'D.S{lr·
Dap jarnak el, lehetoleg ugy, hogy egy id6be ne essek a m:is
ktizonseg templomozasaval, Illt:lyhez 6k is meg tartozand6kllak
ismerik magukat 8 lloha jogot nem kivilllnak, a kiitelezettsegcl el·
ismerik es teljesitik a renda tiirvenyes egyhazzal szembm, ki~ki a
hOt:d larlozik Ket alapkonyvUk van: a biblia es enekes konyv,
ut6bbi sajnt szamukra irt .Sion Harfaja· czimmel, melyhez
ugyan termeszetUk szeriot nem kotik Ie magukat, hanem kibeu,
mikor es mikent keIetkezik az erzes es tamad a 8z6, csiualjilk
a verset, a rimet es dall301ot. A biblilihoz SiDC8 kUlOn papjuk,
hanem a kit leghamarnbb meg8z,\!1 a 8zenthHek, akiu' kovacs
mesterember, akar gombkot6, felAH 8 illiettel magyanizza a
biblifLt. Az imat t6rdre esve mondjak el ugy eI61imitdkozo UblD.
EDnel.: sincs formulaja. Ki-ki a mit erez, azt mondja. - A tar
sasagba valo felvetelt 6 beti vezekJes eJ6zi meg, mely alatt a
templom torlll\czan bellil oem mehet az ilIeta. Ez id6 alatt B utaz6
czime van a confirmlilaud6nak. A ki a gyUlekezet torvenyet
nem tartja meg, egyszertien kiz{u'jak, Felviuczen miutegy 20
D&nSrenus Vlln - s van e/Xy par a szomszedfulvakban is. - Ne
mely czikkel,}'Uk lehet beteges kiD(jV~S. Azokb61 keveset ismerek.
Az isroertekben sok 6szinteseget latok s en ugyan nazareDus nero
"agyok. de az 6k oszintesegUket tObbre becslilOm, mint a szen
tek osszes hazugsagait.

B, Gij.

Az 1894, evi junius 3-an tarlando Emke nagy kOzgyU
lese es a baro Josika Mikl6s szUletes-hazanak emlek
tablaval leend6 megjelOlese Un n e pel yes s e g e i n e k

sorrendje:
1. A Budapest, l{olozsvar, Brass6, Maros-Vasarhely

felel jOve vasuli vonalokkal erkeze vendegek Unnepelyes
fogadasa " lordai palyahaznal reggel 8 6"akor. A ven
degekel UdvOzli Rediger Bela Torda-Aranyosvarmegye
ahspauJa. 2. Bevonulas az Emke zaszloja alatl a fMe
rig, a hoi az erkezeket Torda varosa neveben UdvOzli
Vellts Odon polgarmester. 3, .\ varoshazllal 'I. 10 6ra
kor gyUlekezes, testUleli le\'onll1>\s a bar6 J6sika Mik
16s sZllletesi haza eleibe, hal a magyar regenyirodalom'
megal.pil6ja sZlllelesenek sZ!\z"deves emlcke"e keszlllt
emleklabla leplezlet;k Ie, d. e, 10 6I-ako.' kOvelkez6
so."'enddel: a) a tordai d"lkOr eneke; b) oz Erdelyi
Irodahm ~'t\rsas,\g kilidOltenek, Szechy K,\I'olynak be
szede; c) a kllIOnboz6 irodalmi tarsasagok kllidotteinek
beozedei; d) alkalmi 6da elszavalasa; e) polgarmester
Allal az enMktablauak a vAros goudozas,\ba val6 Alve
tele es a megjelenl kUldollsegeknek kOszOnelel mond'
f) tordai zene-egylel induloja. ·1, Az Emke kozgYllle~
meglarMsa d. e, 11 6rakor az 6-tordai ev. ref, tern
plomban kOvetkez6 tArgysorozatlal: a) tordai dalkOr
eneke; b) a. tiszlikar es az igazgat6 vAlasztmany jelen
lese. es md.tvAnya.; c) az evi kOltsegveles megAllapi
lasara es a megelOzO evi zarszamadasra vouatkoz6 szAm
vizsgal6 jelenlesek meghallgati\sa, elfogadAsa es a fel
mentveny megadasa esetleg meglagadasa. (I) halMozat
hozatal a videki vAlaszlmanyok jelentesei fOIOII; e) az
egyesUlet tisztviselOinek, s a kel t"g1l61 AIl6 szam
vizsgal6 bizott<lagnak megvAlaszlAsa; fJ egyesek OnA1l6
inditvanyai, melyek az igazgat6 vAlaszlmanyhoz a kOz
gyUh\s elOlt legalAbb 8 nappal irasban benyujtand6k'
0) az ugykezelesi szabalyok megallapil,\sa, s liZ alap:
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szaMlyok ruegv~1toztat~sa, modosih\sa fOlOtti hatArozat
hozatal; It) a jegyz6konyv hitelesitescl'e iHirom tagnak
kikUldese; i) a tordai zene,eg~'let, indultlja. 5. Delntan
2 6l'akol' tarsus ebed a val'megye hI.Lz,i.nal, £'gy terit~k

!ira 3 frt. II Bbed uhln 4-8 6!'i!ig megtekintese a
Szeehenyi Iigetben rendezend6 t,lnezezal egybekototl
ingyenes nepUnnepelynek, a VI.\1'08 nevezetessegeinek,
sosfllrdoknek es sabllnyAknak sib. 7. Este 8 6rakor
hangverseny a v:irmegyehaz disztermebell, 10 6rakor
ugyanottun t:iuczvigalolll: szemelyjegy ~ fa.-int. 8. Ju
nius h6 ~-en reggel ; a,'akor az El'delyreszi KlirpAt·
EgyesUlet es a kil"l\nduh\st I'endczo bizottsag utasitasa
as vezetese alatt trirsas kil',tlldul'lS: it TorcZahasnd6ldlOZ,
annak megtekintese, az ujollnan epitet,t mcncdekhl.\'z
atadasa as atvctelc; tUl'ista villilsl'cggeli; onnan d. u.
2 6rakor induUls 'Pol'oczk6ro, a Szckclyk6 cs tOl'Oez
k6·szentgyol'gyi vi\I'I'Oll1 IIIrg-tckintesc, 1.\ nep\'i::ielct be
muta.tasa; estc 8 61'alwI' \'aCSol';.), CS mcglli.\l:\s, Junius
h6 i)-en 1'eggel 7 61'akOl' illduhis a havasi ki:-;.\ndulas1'a,
Offeubl\n)'an vilJAsreggeli es liZ ercz zuz6k megtekintese,
lovAbb ulazas, estve mege,'kezes Top,\nfalvAra, elszalla·
sohis, 8 6rakol' vaesol';.), es megIH\h\s. Junius (i-an reg
geli 6 61'akol' indulns Skel'isorill'a, 11 6l'ako]' megel'
kezes a jegb''''!anghoz, 1l111sfe161 jova ki",'ndulokkal ta·
h\lkozas es villas1'e~geli, ublua a jegbul'lang megtekin·
tese, visszatel'es a kozscgbe, vacsol:a es meght\h\s, Ju·
nius 7-en reggel 6 c.rakor induM.s vlssza Topl.\l1falval'a,
megcrkezes Uh\ll villasreggeli, tovAbh utaz{ls Vel'pspa
takra, honnan nz al'flllyhuny<.\k, a. Cseh\tye es?, De·
tonl\ta. megtekintesc utAn :L rrQl'da felejo\'6knck Vlssza·
leres 'ropanfalvara. a tovAlJb menaknek Ab,'"dbanyara,
meghabis es nUlsnapon S'lin haZtlutilz:iS. Res2t\'eteli .ie
gyek al'<.1 a kocsibe]'ck, elc!mezes, megh,1.h.\s cs hatas
Jovak koltsegcl is belee,-tve, 'rordat61 es vissza sze
molyenkenl 35 frt, mely osszel( a jelcntkezesseI eg)"
idejUleg befizetend6; kik csak a tordai hasadckba es
Toroczk6ra szandekozllak, (j frtot fizetllek: klk pedlg
sajat koesijokkal jonnek, koesiberl nem fizetnek. Min·
dennemU kerdesre keszseggel es l,csedelem uelkUI fel·
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vilagosil4st ad, a ~rsasebMre, a hangversenynyel egy·
hekOtOlt t4nczmulatsAgra es a kirandulAsokra el6jegy·
zeseket ker elfogad es teljesit, az elszalhlsolasokr61
gondoskodik a 100·as hizottsag elnoksege, MindennemU
hejelenteseket - az illeto dijak eMleges bekiUdese mellett
keri az elnokseg 18.94 majtts 26-17, megtenni j a dijak kii
vetkczok,- J. A kozgyUlesen val6 megielenes bejelent6·
sehez csaloland6 1 fr!. 2. TArsas ehed !ira 3 frt. 3.
Hangversenynyel egyhekolott tAnczmu"itl'~g helepti dija
szemelyjegy 2 frt.; esalAdjegy 5 frt. 4. Az Osszes ki
rAnduJllsok resztveleli dija 35 f,·t; esupun a tordabasa·
dCki es toroezk6i kirAndulAs tJija G frt. Az osszes 
a kozgyUles az Unoepsegek es resztvetel iI'anti levele·
zesek, megkeresesek Vel i ts (Jdon polgarmesle,' es
a 100-as bizotl£Ag ellloke nevere Tordara czilllezend6k.

A 100-as rendez6 hizottsag neveben Tord,\n, 1894:
majus 5·en. Gr. Bethlen Geza, tiszleleti elnok Velits
(Jdon elnOk. S ndor Kalman ~rs-elnok. Gergely [goacz
alelnok. Nagy Oliver alelnok, Nesselfeld Mikl6s, Nagy
Albert, BorMly Gyorgy, Volenszky Gyulajegyz6k. Gom·
bos Laszl6 peozt'rllok. A 100·as bizottsag tagi"i a kO·
vetkez6k:

ABztalos GAbor, Balint Jl'u)sef,Bal0ll'h Gyllrgy, Betogh Ferencz, Betegh
Jano, Dr Bologh Miklos, Batogh SAndOl' id. Rotogb RAndor Ifj .. Gr. Hethlan Ba,
lal8. Or. Sothlen Balint, Bergal Jozser, Sorlalsn Jozsof, Boer Olmos, Dr.
Bogdanfy LajOB, Boneza Miklos, Bone Jozser, Bornemll8za Oyula, Bora Albert,
Brassin)'j Ferencz Id.• Clogesl Laszlo Ifj., Csego;d :\lihAly, Csipt68 Od6n,
Cloogvay Domokol. Cnto Laszlo, Dr. Damolr:os Andor, Oiniel J6zaef Dr,
David Lajca, Diodir Istvan, Dullo Jino&, Breienyl B61., Pekete Laje" Pel·
Wid! Bela, Yerenui Forencz. Finla Miklos Fodor PAl. Prenkel Lipo~ Ptlzl
SAndor, Gul Laszlo, GAl MIir.I6!l, Gil Mor, GajzAJo R!lbert, Galandauer
Henrick. GaIner Jozsef, Gep:esl Jouef. Gegesi SAmuel, Gombos Ltlszlo, Dr.
Barmath Bela, Dr. HorvAth Mlkl6s, lIy6s Gyula, Jakab Gergely, Jakab
Janos, Jenoy Karoly. Jenoy Zslgmond, Br, Josika Andor, Sr. Keml.\DY Ako8,
Br. Kem6ny Odlln, Kere8ztes JAnos Ifj., Kleinbempol Jozsof, Klelnhempel
SAmuel, Kllrmondy Oszkor, IJilDgyel KristOf, Uiwy David. L6wy Rudolf, LOw,
Zsigmond. Medgyesi JAnos, Msszar611 lstvin, Mezel Andnh. Cs. Mike Marton.
Mlksa Imre, Modi MibAly, Nagy Albert koroskodO, Nagy BAla. Nagy BaIA.I,
Nagy Urlnc•• Nagy Miklol blrtoko8. Nemethl JOZllef, OrbAn KAroly. PAIlI
JbOI, Dr. Pap SaBIn, Paaka Simon. Peter "'nos, Polonyl SAndor, POiSOn!
Antal, Rediger Bela. Relcb JOlef, Salamon Perencz, Simon Joz8ef, Sipol 8Ma,
Szabo Samuel, Szec(J6dl Kilm\\n, Sz6kely Janos tanAr, Sz6kel)' Lisl16, Szent·
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kirilyl istvAn, Dr. Szanikinil)'i LajOll, Sr~ea Peter, Or. Szentpctori JAnov,
Dr. S:umtp6terl LajOI, Tambi Petor ltj., Or. Teleky Lll!!.zI6, TborocJOkay
LajOll, Or. Tboroclkay Miklos id.. Or. Thoroozka)' Miklos, Irj., Tboroczkay
Mndln', TOth OJiver, Tu1!lgd)' $t\muol, \'aJoa UdGD, Yarasdy L:l jos, Varga
mne.s, VeuprimJ Lajos. Dr. VerUo fondre, VIAsza Jinos. Weress Fer.ellcz,
Dr. Woll!' Gyula, ZaIAn~'i lsivan, Zarindi Kindy, Zoyk JOllier irj, Gr, Zieb)'
IstvAn, Zsak6 Janos.

TARTAItOM·

1. ElOsz6
2. Kossuth LaJo8·Tlvad8r l!mlel::soral (clnkografta)
S. Tordaaranyosvarmcgyo es Torda dros ezlmerei (ket Uppel)
4. Barmath Lujza 6s Dr. Jank6 JAnos omUlksoraik
5. Kossulh Feren~ emlpkllorai (eioko,ratla)
6. BorMly Gyurgy _ Odvozlol lU Emkchos
7. KU8Zk6 lstd,nnC. Dh.1I0ft JOlser, Dr. Vajda EmU, TOr6k Irma,

Bartha OC&a, K06s Foreuez - emillborsik
8. Dr. MiO.rki SAndor - Az aradiat klrdai mllma
9. ROkk Pal. (Tonia i), SAndor Jbsct" IKozpal>·a). SAndor Kilman

(It :Y. K. R), D688ewtfy Paula (Gondolatok) eml6ksoralk:
10. RMigor 06za - SzAzados cnek (killt.)
II. Dr. Gid6ralvllstvAn, !liAjl\i Istvan (6hajt&sl sora!k
12. Oy~rny J6zsof - A drezda! kopors6 magyar t"oldbon
llt Dr. Nemeth Oynla _ Szaz ev mulva
14.. Palotay Csorba hos - Napl6mb61 (Br. J6slka M.)
Hi, Dr. ZakarlAs Jino~ - CsAng6 m.gyarok
16. K.pACl!i DezsO emlekvel'8e, Nagy Ist"n es Dr. HaHer K'·

rolysorsllc
17. PethO Mllcl68 - A Rlldm!velOk erdeteben
18. :iesselreld Mlkl6s - J6sika Mlkl6s, (eplgrsmm), Veress KA·

roll', Kid'r J6ner, Martontry Imre emleboraik
19. :iemes OdiiD - A tOl'Oczt:ovidekl n6p 14 k6ppel).
20. lo'riod Farkal - Semper Idem. (killl)
21. Molnar Jinos - (Az Bmke programmja), Tonji Janos (em·

Mborok)
22. Varga Denes - A tord.1 kilzeplstolirOi
28. Erdelyi J. Mikl6s - Yajusi lomb (tOn.)
24, Jenoy KAzooly, Mlilkolezl Henrik, KAdar Jozsot"ne Emke (k61t.)

Drd. GspAo Karoly, Oxrordl levelezO es Nagy J6zsef 
emIekiloraik

25. Szaboleska Mlh41y - A gllrgenyl varhegy aljAn (kolt.)
26. SlaM Gela - Divat08 hUl'l mllkodyol6e
27. Brdltlyl J. Mlklo. - .Eszter" uonOjo (klill)
28. BorMly SAndor, Dr. Bonsovay B'·11I., Br. Fellltz:seh Arthur.

SzabO Geza 6s Imecs Margi' emleberalk

Oldal.

3
5
5-7
6

•
11

18-1~

16

18-21

"25

"29
Il()

33

34-"
31

38-39
41..
51--52
53
61

61-66
66
67
75
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29. Borbtly Oyllrgy - Roma! rtgisllgek Tordan
SO•• r - TouristasAg ill hldomany (t keppel)
81. Nossolfeld MiklOs - Tonla diupolgtl,ra[ (Br. KemAny Gyllrgy,

OrbAn BaiAu. Kossuth LaJos h Jiltal Mor) 8 klippe'

......32. Borol Oyllrgy - Orb4n BalazsNI
aa. FDlcl 5z. LaJOI - Kdes magyar nepem (Kossuth tomeUlsere)

kliltomeny
84. Posa Laj08 - Kossuth dladalutja (klilt.)
55. ,Gr. Hethlan Gabor. Oal Zsigmond, Killay .fenG, Demlmy

. Bndren6. Pua.kM LaJos, Dr. Szontpetery Lajos h L. Pe·
kete Eular eml6t8oralk

36. Borbely SAndor - Az aranyoudtlet "ncaa
3i. Dr. Draslt6cJ:y p". Balus Mite, Szekely Jozscf, Z&riody

Kiroly, N"emedy Perencz (ha\"&81 jegyzetet) emUill:sorait
sa V.rudy LajO! - N~pll!koln: e8 n6pfanitOk
89. Kany.ro Ferenez - As ellti m'ralul lo·te
40. 06.@pAr Imre - Szabad8!g lZobra (k:1I1t.)
41. J6.lkantl.l6hba ft6p)cl Kolumban Kiroly, Peter Janos. Nagy

Balan, K6sa LU~I6, Alfa (J6silta :V. UIL.) eml6t.soralll:
42. Endr6di sandor _ Sir6f't (Br. J6slka) kOIL 3 kep,
43. HegodUs tstdn - J6sIIl:a MiklOs (tOIl)
44, Kele GyOrgy - Juslka albtlmba (lOlL)
45- Pel8z~ghy DenO - PilnkOai eloostiljen
48. Abranyl Emil - Usz16, (kG\t.(

'- 47. !'ian' Albl!rt - As Bmke hh'attsa Tordaaranyosvarmeg)'oben
48, Benczodl Oel'gilly - "arom tanir Tordarol
49. Denl Mlh"y - Yagyard.g
50. Dr. namokoa AntalP6,OaJdgO RObortne. (epigram) Fol'lz;oghy

samuol, RMlger MIll, (KI a valOdl huall?) Nagy Oliver,
Merza Gyula - Gml6ksoralt

51. Demen)' Bndre - lskoJae.gy a havason
- (52, YoJenszky Gyula - Torda Istolal s nehAny vonaa a meg)'e

tanUgyeb61
53. Deak LaJos - NevoJes a haUlll:eretetre
64, Csongvay Domokoad, Sz&Cs6d1 Kalman, Xapacsy DenO

(kOlt.), Teglaa Gabor, DullO J6noan6 oml6ksoraik:

'65. Schmidt RozsO - ElsO erda)yl nAdszllv6gyar
56. Demeter DlInea _ Torda valll!.al 6s mUvelMeai vlszonya!
57, CaRkAny SAndor (A magyar dalr(1), Deaky Albert, Gvld6

B61a om16ksofalk
li8. L'hulllior IstvAn _ Honl korteszetilnk
69. KApolnay I,ajoij _ Eml6kods as emlekekr61
GO. Zarandy K. KArolyn6 _ Husv6tl szokll.Bok • btwason
61. Or. Bothlon 061a, KovAC! Samuol, Sz'erinyi J6:1lsef. Voress

Deza6 (Emke Ils " rtt88"tar tAriladalom) emIeboraik

77
81

85
90..
lllO

103-104105 _

100-112

111

'"115

115-121
117

.""
'"127
128

".
'61
'38

186-140
.•38

141
147

146-152

16.

65~

156-160
167
!G'
161_

104-170

- 62. Dr. Sddec~k)'Lajos - MihAly olAh vaJdn meg{lleteso a Tortla
mozoi tabor!lan (1801),

6f1. Sc.hmldt llezs6 - Allaml fal,kola ~ magt.ermelO lelop
&I. Nag.r Albert. - A hav~1 romAn Ii:Ozn6p babenil a hilt nap'

jalnH

65. FZ~koly JOzsefoe, Demeter DenoR, (\'Ol'!l) b KlInk.6 btvan
eml6boralk

66. Boros Grorgy - Tordai orszl\ggyllillaek (1 tep)
G7. Albert. Janos - A tonlal Lahyrlnthll.8
sa. Dr. Perenc:lii ZoltAn b Szekul. Ako, em16k8oraik
&9. Janey KAroly - Vadauail viSZODyok Toroan aa .,.ideJr.6n

~;: ~~~ '~::Ia-:, ~-!titD'AaI::D:~~~oralk
72. Egyletek, Tarsnlatok, Torda iparoaal
73. Volenszky Gyulioli, GaUl'y BaUnt Ils Sebest)'llD Arthur em.

Ill:k.soralk

i.f. DorMly G)'lIrgy - Torda nemel>' uew!zetos8l!gerOI. (Vlaua
emll!kezes, Keresz~smez6n,Celluloseg)'u, Aran)'osbld, a
virol'!han. a s6s flIrd6k, 8 banyAb&D, Ujtordabau, Tonia
basattek, 20 Uppal)

75. B. G)'. - Felvlncll na:l;arenusok
75, Emke kozg)'iUl!s programmja
77. Hirdetesek

-
Nal!Yobb sajt6hlb8k.

86. oldal. 8AsIa - Bas\a bolyett,
42. tllnyozOjol-ten)'ellOJet holyelt.
44. • Br<way - Hrsumal helyetl

165, • &tkn - BeUleD holyett.

235

014,1,

165
I7l

175

180-181
193
187

'98,..
193_
197-198
199

"7m-m
229-!32
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