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2. Egy h.sonl6 nagysagu, s.ioren ep E.eulap" BYUm dom
borroU, AVR ETER-~AUS EX VOTO POSVIT r.lirattal.

3. Kgy 90 deka nebez, braDz merlegsuly. mely a bele ve·
sett 8 ezUattel beonlott hat soros feHratl' altai a legritkllbb ily
DemU tArgyak kozDt \'a16. Felirata ez:

PI LEG V MAC PF
EXAMIN. IVSSV DDD

NOSTRORVM
AVGVSTORV)[
VAL SABL\'VS

OPTIO LEG SS DD.
4. Bronz fa caenip uobroesbil:.
5. KUlonbozQ alaku brunz is amp miraerek.
6. C.....p 1«>Nol·, ,,"pro~. tet es barnm mlu .......p~nI6l;

';rlig/d~.

7. A rornsi kar killonboz6 bazi eszkozei, ~kszerei, bronz"
ezUst-, "8S-, Uveg- e8 csontbol, ugymint: gyiiriik, fihuldJ.~J csaltok,
(ogantyuk, gyiingyiik, kisebb-oltgj"obb kulcsok, larreuek, uengety
tyiik. esztergalt csont {uvola, ldndzsdk. email-szeriileg ekileU diu
tdrgy, C80'U 1&anala1:, "oi hajtiik, bronz h esoulb6l, stilusok, liU.Or
darabok erczvegyUJetbOJ, eeege1:, bronz 14zabla, 8tb.

8. A romaiak itteni telep~n lerezeU livegolv8sztO kemen
czenel.: szUrh szinU t.eghijtl, melyen az olvadt liveg most is
rajta vaD.

9. 8 Boros feJirata r6mai tegla.
10. R6mai tziUt- ea brouz-enneJ:, pbl,zek, melyek kuzUI fordul

tak e16 Tordan a Krisztu8 elotti koztirsasl\g kur~bOl is; 8 CS:lSZt\

rok ermeib61 pedig a kijvetkez6 sorrendben vall OS8ze t\lIitVll no
gyUjtemeny :

Octavian"8 vagy Attgustus, 30·t61 Krisztu5 el6tt, 14-ig Krisz.
utlm; - neje Livia; veje M. Agrippa,. ullokilja Agl"il)jJilla.

7'UJeMus, 14-161 37-ig Kr. u.
Caligula, 37-tol 41-ig Kr. n.
Claudius, 41-tOl 54-ig Kr. u.
Nero, 54-t.61 ()8..ig Kr. a., oeje Poppea Sabina.
Galba, Gtto, Vitelli"., 68-t<l1 69·ig Kr. u.
VUl'aron, 69-t61 79-ig Kr. u.
Tit"., 79-tol 81-ig Kr. IL

»omitia.., 81·tell 96·ig Kr. IL

N<nJIJ, 96·tol 98-ig Rr. u.
Trajan. 98 001 117·ig Kr. u.
Hadrian, 1l7-tOl 138-ig Kr. u., neje Sabina.
Antonills Pius, I38-tol 161-ig j neje Diva Fallstina.
M. Aurelius, 161-tOl 180-ig; neje Flulltina j!mior.
£Uti/lS Verus, M. AUI'el urnlkodo tarsa, 161-161 169-ig; neje

Lueil/a..
CommOlllls, lSO-tOl 192-ig; neje Crispina. Pertinax ellen-'

csaszar.
Septi,nills Severu, 19.1-211. Deje Julia Donma.
Sept. Gila, 211-1lil 212·ig.
CaraeaUa, 211- tOl 217-ig i Deje Plmdi.lla.
Mamllus elleDCSaSZ3.r, es fin Diadll.rntnianus.
HdiogabaU 118 t61 222-ig j neje J"lia Pa"la.
Alexander &verIfS, 22-2-161 235-ig.
Maximin".. Thrax, 235-t6l 23S-i~.

Gordianus ilL, 238-t.o1 244-ig_ ..
Arat Fiiwp. 244·t61 249-ig; Deje J. Dtacille ~~:era.

Messius Dedlts, 249-tOl 251-ig; Deje Etrust'illa.
Trebonius GaUlts, 251-161 253-ig.
VaIeMamls 253-t61 260·ig.
GaUiemu, 260·t61 268-ig; neje Salomina..
II. Claudius, 2G8-t61 270-ig; fivere QllintiUlts.
Aurelian"s, 21O-Nil 275-ig.
Tacitus, 275-t61 276 ig.
Probus, 216-t61 28'2·ig.
CaTlIS ea Car-intis 282·t61 283-ig.
NlImbiarws, 2a3-Ull 284-ig.
Diocletian, Constantius Clorll8 284-001 305-ig.
Galer;"., 292·161 311-ig.
JfaxenUtls, L Nagy Oonstantin 306·161 337-ig.
lti.cini!ls 307·t61 323-ig. n. Constantin 337-t61 340-ig.
lI. CO/l.slantiu$, 335-to1 361·ig. Julian, 361·161 363·ig.
Jovian, 363. 1. Valeutinian, 369-001 375.
Gratian 364-t61 383-ig. 11. Valenlinian, 383 161 392-ig.
Val,,,, 364-t61 378.
11. Magyar kir.ilyok ermei, Szent Istvnnt61 kezdve mosL'mig.
S ha az elmondottakhoz hozzavesszilk, bogy a regi Turda-

1:6r helyen, a 8zomszed \'arfa.lvi vnrban, az Ybln kertben menD)'i
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Kozli Borbely G1Jorgy,

... ..a:tnn~i sz~ret~H.et vag~ok ¥"gye.iorszag k6z

mu.\'d5Mse ira::\t, hogyha hatalmamban es tehctsegemben

aUana, mind.en r..ipek b5 csessigenek ossse.git, mas ss6k

kat mind.asokai az erielemod.erito es ssivncmesib5, na.gy

iga.;:sagoka~, melyekd a mu.\"eli emberiseg conscientiajaban

meg~apsot~, birtokava. iermem.

Touristasag es tudomany,

A mi kozoosegiiok a tourist.at csak mint killoncz hegyma.
sz6t tekioti, melynek egyediili czelja, sportszeriileg mennel tobb
meternyi magasbn maszkalni s a kia!lott faradtsagok utan j6
iziien enni s nag)'okat - - - inni!

Lebet, hogy ebb61 a fajtab61 is van, de a dolgot behat6b
ban es elfogults{'g nelkUI vizsgalva, hamar nyilvanval6 leaz an
nak czeltudatosabb es nemesebb hivat{\Sfl.

A 8zenYedelyhol eredo hegymllszas mi,r nem sport, hanem
elvezet, mert honnan ered a lla:!:y g,yonyor, melyet eivezilnk,
lllid6n magas hegycsllCsokra. igyekszUnk zibal6 kebellel? E168zor
is nngy elver.etct nyujt, ha oly Utlc es 61tet6 leveg6t 8zivhst az
emb':I', melyet Do lapi\lyok pora C8 kip{u'olgii.sai meg nem fert6z
tetlek i egeszen ujjft.szi.iletve erzi magat., mid6n azt a megifjit6
legkort elvezheti. Mennel f61ebb h:igunk, annal ritkabb a leveg6,
meIyehb lelekzeteket kell \"elllliink, hogy ti.idanket kieJegithp,s~

sUk, ameli kitllgul, lIZ idegek megfcszilillek s a lelek felvidul
es onel'~etre ebred. Izmainak ol'eje es 1'1lga.lmassJ.~ga. lehet6ve
teszi. hogy a melysegeket {ltu'.\"orja, hogy a meredek oldalakoll
mag~t fenntartsa. Ezer alkalma van meggy6z6dlli, hogy eletevel
j{~t8zanek,hs eg,yenSUI)f[ ,-eszt\-e lezuhanna, s epen a veBzelynek
ezen tudata, p:'lrosul\"a az era es iigyesseg kelleme!ol erzetevei,
megkett6zteti lelkeben a biztOIlS{lg erzetet.

S mily gyonyorrel emlekszik aztli.n vissza f6lmasz8.sanak
legcsekelyubb koril\menyere is; a hegyoldall'ol levalt s tompa
morajjal lezubant k6dambra. a gyokel're, melybe kapaszkodott.
bogy a meredek sziklafalon felmaszhassek, a torrAsra, melyb61
eget6 azomjat oltA, a h6mezore, melyben olykor rerdig aiippedve
oIy nehezen hala(lhatott, s vegUl :l legfels6 csucsra, melyr61 a
hegyek, vOlgyek es siksagok vegtelon panoralll{~jat egeszell a
kodbe vosz6 lat6hatfll'ig attekinthette I Ha azMn tavolr61 latja
meg azt a csucsot, melyet annyi fi\radsag anin gy6zott Ie: g-yo·
lktrWlT OTifl7. EIIlIr...EalMh,.,.. U

SzaM Geza,GIord.a.

8)"[e ~ai~ 1'l'lIi.1,uk't e16w, ~'U%IYV0""'\,

'01.~M:,a ~ teA'vi.wl/.>Wv\,~~ % az- ~t =ed

w\.£.wlj,ef~~=fW1~e~foKowttafJg, fa1'\,

f~adatf{l.1'\, te'01iA'WIYIII;j~i<fC'e,

~[O~'OM, Br, Feilit..c" A,'tIlt"',

erdekes dolgot lehetne no.pvih\gra hozni, - eltekintve ,1\. sok
elkall6dott targyt61 - Bajmi.lni lehet, bogy oem :.lkadt e vldekeu,
h3 mar egyebU tt oem, valaki koni.bban is, 3 ki n~gyobb figye·
lemre meltatts volna ezeket a dolgokat. Peraze a klknek 8Z0roS
kotelessegOk voloa ilyenekre figyelni , ne.m bUj~alnak a fOIdhe,
hanem varjak, bogy mint 1\ manna az egbol, bullJon Ie egy nsg;y
isten-nyila _ valaha! Kolozsvar tAjekn.1'3, a milyenhez mar y~lt 18

egyszer szerencsejok - B azt nagy bUszkeseggel helyezlk el
a muzeumba.



nyorkodve fedezi rol, vagy taUdgatja 8zemevel az ntat l melyeli
a ·vOlgy patakjM61, a h6t61 feherl6 tet6ig eljutott. Ugy Orz!,
mintha erette emelkedett volna a felh6kig, hogy bizonysftgot
tegyen akaraterejer61, izmaillak rllgalmassaga ~s kitart.asar61.

A hegymasz:is ~\ltal nyujtott erzeki elvezet lassankent fo·
koz6dva. atmegy az ezzel kapcsolatos szellemi gyonyorbe, mely
a kiilonboz6 termeszeti tiioemenj'eknek ,'eleHeD es kozvellen
megismerese kozben azok vnl6di okaDak ~s eredeteDek, vaiamiDt
eredmenyeinek megfigyelesere osztonoz.

Szinr61 szinl'e latja az ember a yiZllek es szelnek kotl'o
munkAlkodasat, a viz8zintes \"Ilgy felgyiirott roppnllt lerakodaso
kat., szemIeIi a kemeny sziklaWrnegeket, melyekb61 e retegzetek
epiiltek, s ba valamety csucsrol szettekint\"e mags elott h\tja
8Z eges! hegyalkotvaoJt a maga sznkadekaival, kidlldoroda.s<li
vlll, b6mezoh"el, el'dosegeivel, retjeivel egyetemben. Maga elott
hitja azt a mllnk{~t, melyct a geologiai erok evezl'edek alatt
vegeztek. Mindezeket szemlelve es figyeleml'e meltatva, hogyan
De ebredoe fel a tud;lsYi~gy a [1e!Jlogia irant? !

A nap emelkedik, - sugarai melegebbeo sUtik a hegyek
es halmok deli lejt6jlH es sotet foltok keletkezllek mindeoUtt,
a melyek naprol lInpra nagyobbodnak; a tavasz elso lehellete
megl'ezdlil. Mollon szivja mag:iba a fold e 116 0lYadas:ib61 szar·
mazo nedvesBeget. Meg el sem olvadtak l\zok no hUfuvatagol\: a bol\:·
rok kozott, a bagym:is es kitelelo noven,yek milt' a nap ele kir
jnk leveleiket s viri~g kocsl.\nyukat. A myek megsargult szalm:'aj:l,
nz 6szi vihart61 Ie nem tort dudvak kiaszott 8ziirke kor6ja mo
gUl elekaC:.sint az els6 zold_

A jfitszolag kibalt fOlclhol llovenJek bujnak elo, rUgyek
fakadnnk es bimbok feslellek s leirhatlan diszbe OItozik cl'do es
mez6, A Dnponkent szapol'odo es vegtelcniU sokf~le. virag pom
paja mind hatalmnsabb es hatalmasabb vaI,:'tz81attal fogja el
lelkiinket annyira, hogy ubhegre meg a legridegebb gigeJ'libeu
is r6Uangol a sz~p if<\oti h6dolat.

Folytonos valldorlAs.lban ollken.ytelenUI megszemleti, hogy
a berkek es mez6k, erd6k es hegyek, retek es szikliik diszitese
nem egy-hangu basonlatossag, de bamlilatos es egym.lst61 telje
Ben elUt6 vMtozataban bizouyos okozat, bizon)'os illet~kesseg

urnlma l'ejlik.

A "mUvelt ll nevre sz{~mottal·t6 egyell merlegelni kezdi tIt
daStlnak fogyatekossag:\t, 8 fOlebl'ed lelkeben a nfivenyism,crct
vagy{lOak nemes azenvedelye!

A oovenynyel egyidejuieg feis(>rkcn nz .Ulati elet is. :\leg
el sem Hint teljefen a tel utolso Ilyomn, m:'ar megjelennek nz
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~~E

oszkol' eltavozo vandormadamk; mikoL- pedig a tavasz val6sag
gal bekBszont, megnyitjak a teli nh'6k is f61dalaUi odujokat,
melyben a saoyaru evszakot megdermedve toltijth~k, es lDikent
a vandol'madarak az allaod6khoz, hozz:'l.csatlakOZllak ok is :l.zok·,.
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hoz az emlosokhoz, melyek 1.lZ ittl)ni Mllel szembeneztek, vagy
legllJ{~bb ebl'ell bil'tnk kinllani. VelOk iinnepli a bogitrs:ig is 1\

feltsmad{ls Unnepet, fL mint a vedc; l'cjteket 6k is elhagyjnk,
vagy atalakul:.'lsuk utolso :Hlapot:'lbol, a Mbbol el6teremllek; es
epen u~y bujnak el6 teli menedekhelyokrol a csuszom,isz6k,
:1 bekak, a g,yikok es n kigJok, hogS mill' 3Z elso napsugarnkb:lD
ell-ezzek az AidaSlhoz6 meleget1 a mel)' 6ket te\"t~kenysegre ser
kenti, s eletok el'ejet meghozza. 1~1~llkUI Illez;i es erdo, a. t,ll'ka
sZI'lrnyu pillall::;-6 vini.gl'61 virngl'll szullva flil'OSzti a nap sugnrai
ban csillog6 szal'llyfiit; a f.il'ndsagot nem ismel'6 lIH~h viS zUrn
mogessel kutat a reg Ilelklilozott mez utan, S mig a leg pl'ima·
don naja, a lebeg6 pacsirta vigan tl'il!ilZW\ enekli t\ magasban
Udvozl6 hymnusz,lt, a berkek melye eped6 szerelmi dal:\t61 zeng
:1 flilmilenek, I~bred, el es orv~nd a fOldnek minden oszt:ilyu
lak6ja!

Lehet·e emher, ki meghatotts:ig nelkUl szemlelni tudja a
tel'lueszet titokzatoa eletenek evenkent meguju16 llyiJvanulnsait,
s fiji ne ebl'edjen lelkebell annak szerepl6i iril.nt a l'okonszcll\'!?
Ha e hangulathoz a tudas \"llgya is csatl;lkozik: megszliletett a
zoologus,

FUzhetnok tovabb is a szemlel6dest, nj"omatekkal nj-ilv(m~

ya16va tehetllok a nemzetgazdas:igi, :lnyagi h:lsznot is, melyet
koz"et"e vagy kiiz"etJeniil n touristas~ig megtel'emt, de - luil:\
el'ette a kOl' halad6 szellemenek - Illai napsng miu' alig his~ziik.

bogy valaki a 10Ul'istasilgot I~hn es tires kedvtelesnek tartllUi
eleg elfogult lehessen !

Torda,

$:l!~e-te-\l\, ria jottQ\1 ~:e:e-~\I"', 1uillt ell >:eU'tet,_...
&llLil\t Q ~'J;)p&:, metlJ er~:Qtitt'a >:iito(ordetor" reHo&itro t;.;

w...ot. me-1to1tjo e-:cdcti ~:iIlH, arotjot: re~1Jc" Or'JQll a "Oll~IC:de-t

r6"'lja., ,"erlJ ~:il;)f."ltcn c~, "OCJ!J XI~"'" td:me:a 'tM.at, e: mi,,~

d-i'l t:06rto:.otr01t1,r C~\J(OU"QIl ro'-JjO"!

§"ot.da.,
]mCCfi JfmYJit.

Torda 'YarOS diszpolgarai.
I. B{II'O Kemeny Gyorgy,

Buru I\OI1l"'I1V (;ylHlt)'.

B:'lr6 Kemeny Gyikgyut I ~lj, julius :l8",11l vi.\Insztotta diaz
polg4ravl\ 'l\oI'Cla vl\('05 _kijzonaege, (jJ. kgy, s~{lln alatt bozott
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1 9. Szept. 24.

11 Velits OdOll polgdrmester unwk
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Ugyanokkor cgy negy lagu bizottsngot is killdijtt ki Volits Udon pol.
gamester, IlgyvCd Szabo I,ajol! az indiht'inyozo, D)'Ug. Idr. Ir\'szekl biro
Woress Karoly as fOjegrz6 Xesgolfcld :\likl6s szomcl;rebon. llJ: okloY{,lnck
Budapesten IcondO lUadasarn.

De oz mar nem mont olynn kunllyon.
A hog;).' a kozgyUlcs 60. SZ. ImtarozMl~nak jogyz6koll)'vi kivonatat, a

molyben dlsz)lolgArrA lett lJ1ogvl\!nszt3sat hir(ll ndtuk - vette, n kovotko7.o
levelot Int6zto Valits Uduu IJOlgl~I·1l\<,sterhoz. killez n sugor:ill\gi visZOl1)'Oll
kivtll (Vollts Karoly ncjo t. l. Orb<l.ll loany volt) hlzalmlls bnrllts:lg Is fUzto·

Ol'bl\ll MalaziS.

moly lovlilbcn !!.zcronyoll liltakoziJ,;. nz ilnnollC!YcS ,it-ui;\:'; ('lIo:. :; !I\l'l)' meg
crdomli. 110gy mint CgYSZQl'U, nomos IclkcllOk mogll)'ilatkolli';lI, ill meg
orOkittoss6k.

.Kedves OdGn banUom!
,Bulkomol)' az IdO, 10 nap ota zuhog az csO szakadaUllnul, a ktizel

8'J

hegyeket h6 boriij", &Z ember a azo':It\ba zArva melog kAlyha mGgOI losl a
rohauO folhliko' s flllyo nozl a ragyogO h6yal boritot' btlrezeke~ mort 
a tor<ikbuza meg l!:retlon s og)' hOb annat tijnkre tohotl az egyotlon alkerillt
tormesUnkot Is. az adllvcgrnhajtO podig nom tokint arm, hanom elbeosUIi
IItols6 haszonmo.rhanli:at is. Mlndezt az6rl bocdtom olOro, bogy megortessom
yclod, hogy az ombor ity vlszonyok Ii:(lzt nom szokott valami virAgos ko·
dl!:lyhangulatban lonnl, meg hozd botoKes Is, mint on i gyomorhuruUal baJ·
IMam ...

Mind 0 mlseriAk koztitt hldd 01, hogy joMkonyan hatott az on 101·
komre Torda vAros k6pyiseiO tostUlotCnok Atlrnta, lllolyhon tudatja dlnpol
gArn\ val6 mogvAlasztatlisomat.

Tulblljt&nam a IzcronysCgot, ha titkolnil.m 0 folottl or<imcmot. hI' 01·
IlalAstolnsm anllak fcldorlt6 hatAsA.t; mert on. a kl a hatalomtOl johot6
mindonnemO jntalomt61 - mint loal6.&6t61 irtolllom, IIp oly llrzllkony 68 M
Ias vagyok all olran ltitilntotl!:i!ek irAlI~ a molyok a polgArlArsak rokollszon·
vllnok kifol)'!sai s a melyek mlomolnek l!:s a azly orzolmoit 6rlntik.

MalilsaD ves~em tobit a logfObb jut.alomnak toklntom Torda "ArosAnak
o nom van 6s mOK Dem 6rd('mlett kitfintctllsllt; csak cgy kivRnst\gonl ,-an,
az, hogy a dlszoklevlll At.adlteAnltl mollOzzotek minden kOltsllgos kfiIS6sog9t,
bizottsag Meali kczbesiMst. En a lIzeml!:lyemet Illato Unnoplll)'ossogekot a
lohot61ag kerUlnl 8zarotolll, mart azok mindlg osoklllysegom l!:rzotllt hozdk
falszinro 08 olOtOrbo, 8 akkor m\ndlg kollemotlonUI "ngyok llrlntvo, oly
formAn 6rzolll msgamat. mint a .li:1 ogy f~nyo8, do nohCiI fogyYorzot alatt
roskadozlk.

En szorOny. ig6n~'tolon 6s llrdemtolon munkasa vagyok a kDzOgynok,
egyszoril pOlgAr, a kit leglnkAbb lIIet meg az ogyazorU poata Altall k6zbesl
tes, oz "Cdl az 6n szor6nys6gomot s nem sdllltja alA a kitilntet.Cs ork61csi
crtckl!:l,.

AzOn legkedvesebb ugy loss roam nll1lye, ba mollOzitek a blzottsAg
AILaIl kozbositt'ist s ou.:iIIdi nokem a mogbizott Tanacs a diszoklovolet pos
tan Budsposlro, a bovA. ha og6szs6gom megongodl jOvO b6 ro·ks t6jstt uta·
zorn fel, kAlvinMr 7. 8zAm alattl lakAsomra.

Ha azonban nom vehetnCd n\ a megvAIs8ztott kl!:zbo8it6 kUldOtt86get
oz ogyszorO eljArasra: akkor Is inkAbb monjon Mobamed a hogyhoz, min'
a hogy Mohamodhoz, oz osotben 18 InkAbb k6sz vagyok folmonotolom alkal
mayal lUogAliapodni Gyeroson Botogh l"orencz bart\tomnt\l, hoi a kUldtittsog
Atllllhlltja 1\ di8zoklovolot, 8M mog ha kivAnjAtok, arra i8 olhat6.rozllsm
IIlRgamut, hogy Torda ,,!\roest II folkeroscm 8 ott Atycilzom; do ~omllli oso~ro

som akarnAm lui nom08 lolkUlototok kcszseg6t., 8 IrAnyomban tanusltott jo
indulatotokat meg an,yagiJag ill mcgad6ztalnl, 8 ((llog II~' kollometlon Id6·
szakban a blzotlsAgot hosszu es k6ltdgos utazAs kollemeUons6geinok kitODnl.

Beszllljlllek meg a dolgot s logy llZives olhatArozlistukst velom tu
datnl. A logszlvoly6sebb lIdvOdottol mamdok j6 b'ln\tod

Orban Baltizs B. k.



Boros Gy6rgy.
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Term~-szotos dolog, hogy il~'on tillakozasra _ az ilnnojlulyos alAdAsr61
10 kellott mondanl 8 a diszoklevclot postal utoo kczbosiwlli _ miuUn orre
az engod61y a ktizg)'iIIestlH mar el6zotesoll kilott kcrve.

Ezur4n adAn nonlllOkara llIoghalt. A ,"Aros killdottseg aIL'll k6pvlsel
lotto magll.t II. temct\ison 8 dlazoil koszonlt killdlitt rnvahh\rll.

Kyugodjunllk cllon<!oSGll Ilil ijll~ollon l!luulL IIOl'lii u SwjkMllrd6 al'
Jl)'ft8 fUi all\tt.

.Vessel{eld .JliklOs,
v. f6jegyz6.

Orban Balazs.
1830. fobr. 3. - 1890. April 18.

.~ondoIJ nJor6szet ,as nagyot es todd ra cltodol:
:"(cm V6SZ 01 samnu 8zln alatt, kl 01 nom csilggodott"

Orban Balazs eletel'ol egy par VODll.st :likarVI1.n irui a kep.
bez, a ),:ijltonek ez a 8zep es igaz mondas8 jott toll amra. Az t
gondolam nebezen tahl.lhatnek eonel jobban me:;felel6t, Inert
.Orban Balazs a kOlt6 kaveteleseDek eleget tenni teljes el'ejeb61
19yekezett. Mar mint ifju feleimet megveto btitors{lggal intlult
keleh'e, hogy ott meghl.ssa a kel'esztclly viilig bOlcs6jet B az
6kori kulturt\ romjait. Utjar61 besziullolt egy hat kotetes mUben
..Utazas keleteD." A mikor a kaoyvet irta melJl' csak harmillcz
eves volt. 0

A klilrold utan szUlof6ldjeoek, az 31tala im:l.dott l!z6kely.
fdldnek szenteite erej6t, pJnzet es idejet. Mese, s6t regeszel'U
dolgokat beszeloek szekelyfdldi utJair61. Minden kozseget, min
deD nevezetes csaltidot megjart, minden templomot, varat,
onnot, tornyot, minden vOlgyet s szikltlt, melybez vala
mely emIek fliz6datt, lefenykepezett sajAt szerszamaval. Irat
es ka~yvtarak, regiseggyUjtemenyek es nyomtatott mUvek, ba
tArgyara adatot tartaimnztak, nem kerUltek ki figyelmet Egy
szemelyben minden akart lenni, s a kik nem ismertek, hanem
csak biralni szerettek, sok bianyt fedeztek fel mUveiben (Sze.
kely fold leinlsa 6 katetben), feledven, hogy 6 uttoro, alapvetO
mUllkat keszitett csaknflm minden segitseg llelkiiL

Arallyosszek mellett Torda yaros mono~I'aphh'ljat is megirta.
A szeretet munkaja volt ez is, millt a tabbi a Ip.gkisebb baszon
vagy dicsoseg keresese nelkiH.
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A nagy magyar hRZAnak i. megtette a .zolgalatot. IB71-ben
orszaggyUJesi kepvisel6 Jctt s att61 kezdve haU,lliig nem eDge
dett senkinek a leJkeseM~sben, 3 a haza fiiggetlensege eszmeje'
ert val6 kUzdelemben. A kovetval:lsztllf:lokon oly ftlradhatatlan,
oly anfellLldoz6 volt, a milyen senki. Az egesr. hllzan keresztUI
mindentiU, minden valasztasnal jelen akart lenni. Sz6nokolt, tij.

zeit, lelkesitett a beszednek minden leheto fogasllval, de oozet·
leD e5 tiazta hoofiui ~rzelemmel. A f1iggetlensegi part eloake
Iranyi nfaradhaUan bajnok- czimmel tUlltette ki.

Mindig 8S mindeD iigyben tiszta idealismus vezette s ez
kavetelte meg t6le, hogy a mistikus katholiku5 egybt\zb61 ki·
Iepjek 8 a .puritan" ullitariusnak legyen tagj:ivlr..

Olyao rabja volt eszmeinek, hogy 3zok erdekeben csaknem
mindent megtagadott anmagM.61. A kUlso pompM gyUlolte, szUle
tessel arakalt bar6i czimet elhagyta, s a mit lebetett, mindei)t
megvont szajat6l, bogy eszmenyeinek minel tobbet· hagyhassoll.
.Faldi javai egy reszet, azt a reazet, mely leginkabp 8zerze
menye volt, a hazai kazmUveI6Ms, a fajmegmentes oHarara
szente1te! Csaladdal ncm h!ven megaMva, n magyar Depet te
kintette csahidjanak. II A haza neveben az E. M. K. E.-oak hagyto.
tovisi birtokat s 4000 frtot; a haza ut..1n a szekely uoitariusokllt
telte arakaseve: azok kereszturi gymcasium{mak hagyott4000 frto~

Orban Balazs rendkivUI tudott szeretni. Eooek tulajdoni
taod6 asszes muokassaga. Halalakor Ilagyon Bokan sirattAk meg
6szinte mely fajdalommal. E sorok ir6ja a nehainak egy nehany
j6 baratja segitsegevel egy konyv-emleket emelt szamara.

Ugyallakkor a David Ferellcz·egylet egy k6emlek alapjat.
Vajjon mikor epUl fel az az emlek: a melyet 6 elismeresUI e8
peldaadAs okaert megerdemelt?

Kolozsvu.r.

III. Kossuth Lajos.
A vArosi 'ranacs kezdemenyezesere IB89. decz.

12-rOI egy lelkes hangu inditvany lett, kibocsatva Kos
s"th Lajos diszpolgll.rrA l.endO megvalaszltisa targyaban.

Az inditvanyt rovid par 6ra alatt eB kepviseleti lag



irla alt\ s a szepl. 18·m, e l>\rgyban kilUzott kozgyU·
lesbez targyaltls vegett be is lerjeszletle.

Erre a kozgyUlesre a Tanaes es kepviselet tagjai
Ilnnepi diszben jelenlek meg s a f6jegj'z6 allal el6ter
jeszlett es indokolt inditvanyt allY" bnllgatlak vegig, s

8Zt kitoro eljenz"s I,Uzott GG-88U, sz. a, bl;!)'oz ,II:,
emoltek,

A diszesell khlllitutt oklevel Koloz;:ivart k0::iz.ilt
Incze Elek inlezeleben es 115 friba kerUlt s m;\r szept.
29·en posla ntJan Turillba el is kUldetett.

A varosi f6jegyz6 allal keszilett oklevel szovege
a kovetkez6:

.Mi Tordavaros kepvisel6 testulete es Tanaesa
adjuk tndtam mindeneknek, 1I10St el6knek es jovend6·
belieknek, bogy mid6n mai alulirt napon Torda yarOS
lanacsle,'mebell rendes bayi kozgylUesUnk megtartasara
egybegylUve lellUnk volna, nyolezvannyolez varosi kep
visel6 inditvanyAra

udval'di Kossuth Lajost,

ma!n'srorszag nagy Fiat, volt kormAnyz6jat, 1848·iki
szabadsagbarezunk vezeralakjM, ki a bazank barom
szazados kUzdelll,eibell elel'llyedett nemzeti k6zszelIe·'
met balalmanak es fellsegenek ontudalara ebreszletle
es orokhil'U harczok knzdelmeinek, soha el nem her·
"ad6 baberokat lenn6 mezejere vezerelle; ki aldas03
tOrvellyboz6i mUkodesevel Magyarorszag rendi alkot
m,lllyAt a balad6 kor fejletlebb kovetelmenyeivel Osz
bangba bozla; ki nemzele boldogsagMrt bevUI6 szive
nek minden Inkleleset, nagy elmejellek minden gondo
lalM, dies6segt61 l'orU! sugoxzott eletenek minden
pillanalAt bazajallak es nemzetellek, nem mnl6 Mekei
'1'egval6sitasara szentelte; ki vMelmi bnrczunk fenyes
napjanak lealdoztaval, Magynrorszag kardrahanyt es
lanczokba vert szabadsaganak uj eletre keJtesMrt a
vih\g itel6szekere applelAlt s az elesett 6rias kopors6ja
nal a nepek es nemzelek, a korollasfok es batalm's
sagok nagyl'abecsUlesenek, I,iszteletenek es j6akar6
reszviltenek - nem halotli - hanem a szabadulas es
feltamada~ igerel-foldere vezerl6 szovetneket gy('jtOtta
meg; ki a csapAsok 6riasi snlya alatt s majdnem fel
szazadot tev6 szamkivet.telesenek oromtelen napjaiban
is, mint M6zes eg6 csipkebokra, bazllnk kozeletenek



minden nyilvannlllsat, minden alakulasat tenkillt szel
Iemenek, ragyog6 tehelsegenek hatalmas igeivel vilA
gitotta be:

TordaVaros dlszpoIgarliVli
kitor6, AltaIanos lelkesedes kilziltt egyhangulag megvA
lasztottuk s nagy Hazankfiat mindazon jogok es java
dalmak reszeseve teltUk es rendellUk, melyekkel Torda vA
ros polglirai jelenleg birnak, avagy ajovohen birni fognak.

Minck nag)'obb
hiteleul es jovo·
beli emlekezelUI
adjuk ('zeD, vAro·
sunk polgArmes
tere es fojegyzo·
jenek ah\il'llsAval
elll\tott es szo
kott pecselllllk
kel megerositett
diszpolgari okle
velllllket.

Kelt Tordan,
ISSU, evi Szellt
Millllly h6 18-l\n
tal'tott kepvise-
leti kOzgynle

sUnkbOl."
Ezen oklevel a

Kossuth Lajos 1848·bI\1l.

kOvetkezo level kisereteben kUldetett el:
.8z. G762-88!1.

--vLS4r- "Melyen tisztelt Konndnyzo U,'!

"Magasztos orommel tolti eI kebleinket azcn rend
kivUli szerenese, bogy Tordavaros Kepvisel6 Testnlete
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f. evi Szenlmihl\ly hava 18-l\n 66. sz. a, kelt batAroza
tanak ervenyt szerezni - nekUnk jntolt a kival6 meg-
tisztelletes, '

Teljesitjllk is ezen kedves kiltelesseget a hazafini
erzes nzon onkent 1\"am16 lIIelegsege es fenkoltsegevel,
u. mely rnjnd;]nl1~'iszOI' betOlti minden igaz magyar egesz

val6jAt, vnlalul,nyszor Kor
manyz6 ur nagy alakjAnak,
Illultjanak, egesz elettor
tenetenek - a magyar
nemzet l'ajong6 szeretete
bol ellleit Pantheonaba be
lep"i sarnit megoldja es
II mely irigyeltte teszi
ezen szeren~1 lapokat, me
I)'ek lillulld6 otthouAul VIl,
g)1akoz6 lelkeink tUI'iUL
Mekkll,j,l,t jelillte ki vAro
sUlik polgarsagAnak igaz
tisztelete es solla el nem
lIIu16 SZCI'etete.

~legilletOdessel s6hajt
j"k ut'\lIa R6111a nagy dal
Dokthal: "Vade ... lit·
tera sermonis... fidu.
ministra."

Kossuth I,ajos 184!.).bclI. S mid6n mely tisztelet-
tel es lelkllnk egesz melegevel arra kerjUk Korml\n,Yz6
urat, hogy szeretelUnk es ragaszkodllsunk elllez ero-
telen es gyarl6 lolmAcsAt kegyesen elfogadlli' melt6z
tassek, - engedje meg melyen tisztelt Kormanyz6 Ur,
hogy most mar, mint vArosnnk bIlszkeseggel vallot,t
legllagyobb ]JolgArAllak' - az elszakilhatlanul megko-
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tOtt szent frigy ujabb lanezszeme gyanant - varosunk
monografiajat is egyidejUleg megkuldhessUk.

Hosszu eletet es az eg h6seges aldasait kerve a
melyen tisztelt Kormanyz6 ur hazafiui gondokt61 meg
oszUlt fejere - megkUlOnbOztetett mely tisztelettel va
gyunk es muradunk

Kormanyz6 Urnalc"... stb.

A diszoklevel elktlldese utan azonban h6napok es
evek teltek el - de a varva·vart valaszt nem kaptuk
meg - s nem is fogjuk mar megkapni sobasem! Az6t"
meghidegUltek mar azok a draga kezek, me!yek annyi
6rokbeestl emlekkel tettek gazdagokkll. azokat a levelta
rakat, melyek eleg szerenesesek voltak sajll.tkeztl le
velenek birtokll.ba juthatni.

Nyugodjek esendesen varosunk legnagyobb disz
polgara az Mes hazai fOld ben, s almainak megvnl6su
lasa hozza meg a kiengesztel6dest tengernyi szenve
cteseiert.

Halahl.nak lesujt6 hirere a varos kepviselete disz
kozgytllest tartott, melyhen a f6jegyz6 meltllt,ta halha
tatlan erdemeit.

A kozgytlles a esaladn"k 'l'urinb" ,·eszvett.'viratot,
a temetesre pedig Budapestre 10 tagu ktlldot.lseget
kUldott s el6 palma es baber levelekb61 diszes es er·
tekes koszorut belyezett a ravatalra, s a temetes nap
jan a f6teren ezer es ezer ember jelenleteben gyasz
isten·tiszteletet lartott a varos lakossagn.

(lrok bUszkesegllnk lesz minden id6kben, bogy Mr
rOvid id6re - de mi is magnnkenak mondhattuk.

TOl'd•.
Nesselfeld M:ikI6s,

v. COjegyz6.

'"KO:$Sllth FerenclI Oil IJlIj08 - Ti"ndnr 1l0\'oI6jokkcL
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Edes magyar nepem!
- Viaazaemlekt'.zes Kossuth temeresere

Rtf/ad gondolkozom edes magyar ncpetn,
Mik01' elmerengek egy {enseges kepea,

- Edes magyar nepem.
Szivemb6l e kepet semmi ki 'Plein i'rUa,

8zerelem, csoddlat ada ugy beirta,
- Semmi ki 'ne1Jl irtja . . .

Amint meghallottall sirni a ham"ngot,
Letetted a kapdt: Gydszba hii ",agyarok!

- Sirnak a harangok . . .
Kioltdd a tiizhelyt, a zaj ",ely cseadbe {nit,

Hajolni 1letn tanult /.erded a p01'ba lmUt,
- A zaj ",ely csendbe {nit . .

Es lattalak simi egy kopors6 mellett,
Kioml6 konyedben sin az egesz nemzet,

- Egy kopors6 ",ellett.
Szerelmetlnek gydszdt csoddlta a vildg:

HaldlMI elet kel, szikldn n6 a virdg
- Csoddlta a vildg . . .

Erezted: ott gyaszol a szabadsdg lelke,
llfely a bilincseket labadr61 leverte,

- A szabadsdg lelke.
},{egmutattad, hogy Ct.z, ki hazdd szerette,

Szerelmes lelkeddel, mint van megszeretve,
- Xi hazdd 8zereUe . .

Ki-kiza'randoklok, nezem Kossuth Si1jlit,
Hol inuiz6 hivek konyeiket sirjdk,

Neze", KosS!<th sirjat.

Gondolkozom me/yen: e ncp mit megtenne,
Hogy ha megertenek, a mi lakik benne,

- E nip mit megtenne . . !

nIls lombokat hajto 6sa/kotmany raja.
Testvernemzeteket gyiijtene aldja,

Os alkotmany raja.
Aztdn visszaterne Hunyad dicsosege,

Szep vi1-dgos utjdn, ezer dldas, beke,
- Hicnyad dicsosege '

Multadban, jiivodben, cdes magyar nepem,
19bo szivedet, lelkedet megcrtem,

- Edes magym' nepem, '
Es naggsdgod elOtt, mikent Kossuth mondta,

Jft1ghajtom a fejem, lehullok a porba,
- Mikent Kossuth mandta

Budapest. FUZei Sz. Lajos.
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Kossuth diadalutja.

Oyere haza Kossuth! Jaj de r~geu vllrunk!
Hamvado szived lesz a mi szent oltllrunk.
Ott mondjuk el azt a r~gi imadsagot,
Ott tamasztjuk fOl a r~gi szabadsagot.

Robog a koporso lobogo zaszloval,
Valamennyi harang magatol megszolal,
Rakoczinak lelke sz,\II elotte z(lgva,
F~nyes sereg~vel, mint a hadak utja.

Messze sotet, mozgo, futamodo Arnyak:
Bort6n6k, rablanczok, megtepett snssz""n~'ak,

Zsarnokok, hoherok tUnnek el az ejben ...
Kossuth elott a n~p fOldre bOl'ul m~lyen.

Nemzeteknek gyasza huz6dik utana,
Ragyogo csillagot hint az ~g utjara.
Oyongyot szor a tenger huHama szerteszel,
Cziprusfa, baberfa hullatja level~t.

Robog a koporso ... mar ott a hataron!
M~ly sohaj reszket at szep Magyarorszagon.
V~ges·v~gig rendUI, megrazkodik tole
Edes dobbatiassal a haza szeni foldje.

Csodas moraj tamad . . . sirek nyiJadoznak
K~lnek a honvMek, koszorus halottak.
Dicsf~nynyel ovezve, h6s Pet6fi szarnyal,
Szive folott lantjat pengeti kardjaval.
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Damjanieh is szagold sz~la~ P8;ri.\'.ajan,
A bitMat tal'tja sz~les, eros vaHan,
Megmozdul a haza minden temet6je,
KiaItas hallatik: elore! elore!

Bilg a tarogato, a trombita harsan,
Kardok csattogasa hallik n magasban
Rohan a nagy sereg, mint a hadak utja,
Csatazaj a foldet, az eget bezilgja.

Robog a koporso . . . Szabadsag vez~re

Villam, dorg~s kozt ~r a haza sziv~re.

Az 0 lelke tort at a harez dorgo szavan:
"Aldott I~gy, szabad I~gy, hazam, Mes hazam!"

I
Budapest.

. P6sa Lajos.

I
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IV. Jokai Mol'.

J6kai Mort, l\ koszorus regenyirot az 1893. IlHi.jUS h6 3-I\n
tartott kozgyUIes 37. 8li. 3. hozott hatiirozataval, VeWs Odiin
polgarmeater inditvanyara egyhangulag valasztotta meg a kepvi·
Belet vafosunk diszpoIgarAva.

A diBzpolgari oklevel , melyet a varos f6jegyz6je fogalma'
zot~ a kovetkez6 =

.MI, Tord. virOI tAnAcsa e8 tepvisol6testilletc, adjnk tudlAm mlndo
naknek, most 1llOknok as Jllvcnd6belieknok, hogy m1dOo rolLl slnlin napon
virosnnk taniCiko- gout hosata! pA.
116.81 tennllbon ren- lyarutAs8 Blatt nom·
dOl hay! kllzgyOle· ('sak a magyar ro-
IIUnt mOgUrthAra gtJnJlrodalmnt
eg1begyUlvo vol- l:melte fol eddig so·
mnt; Vellts Odon hI' (II Dcm ~rt ma-
polgarmcstcr Indlt· gll8 rokars; h8U(lm
vany6ra annak piedcl!:tAlja

Jobl Mort, eMit 8 mU"clt vihtg
a magyar regl~my- nagy nemzctclnek
lrodalonl ekos tollu Irodnlnuh Is ells-
nagymestorot, a ko- mttrcsrc b mel·
szorus kGlt6t, a ma- tAnyhbra kesztct-
gydr toromt6 szol- Yon - a Magyar nev·
10m utolcrhotetlcn nok e8 II ~lag)'nr go·
mognyllatkozlatO· nlllsznak yih\gszor·

jtU, - kl flllszlh"a- te hccstllotot os di-
d08 Ir61 munkfL!rfll\- Jokai M6r. CSl'lllCgct Is szorzott.

Ki nagy olmejenek blI,RlUlatos tehetsegcivel, rag-yogo fantaziAjAnak
szlvaryAny szlnelvel, kod6Jf\"ilAgAn ak "arany es6jovol evtizodekon At Odes
csalMasban, elandallt6 mt'imorban ringatta minden igaz magyar os minden
nyelvlJ 0lvas6jAnak kedoly. os szlvvllllgAt.

• Kl az olsO r>mberArallat hatalmllS h1:iRlllolygasob61 kiragadott, ozcr as
ear al,k lolkl vUAganak ruilvCS1.i mlntll.zasa as foataaobon az ember! jello·
~ legldealiaabb remekelnok adott 610tct a a aZCII, a jll as igaz OrUk osz
tMIatJt"IgClvel, a lAngolll hl\z!\Szorl'tet ffiogelevenitott fcnsoges alakjalval,
q& ~ ujkorl prOfota tanitva os oktalva, buzdltva os bt\.toritvll, lelkoBitvo
•• felemelve vt\ndoroUa be a palotAkat 6s kun)'hokat, roi Altai ml\gl\t :'111:1.
g1aron~t\g es a mag)'ar DQmzot Orok hBlajAra erdemeaitette: Mvell ovos
Ir61 jUblleumll. aikalmAb61

Tnrda. "aros diszllOlgara"li
klWr6 lelkesedessel 6s kllzrelkialtassal megvalasztottllli: s mlndazon jogok
6s Jayadalmak resze15eve tettilk e8 rondolttik, melyekkel Torda varo8 polga
ral jolenleg blrnak avagy a jtivOben biro! fognak.
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Minek nag~'obb hiteIeUI os jlh'obeli cmlekezetilllldjuk czell, varosunk
polgarmei!tere cs fl'ljegyzOjollek sajl'itkcJiI altl.lrasaval oUatott os szokott
!leesotilnkkel lIIegerlisitett dis.zpolgl\ri okloveliinket" 8tb.

A diszpolgari, gyonyorUen kiallitott oklevelet a f. evi ja·
nmir 6-11U tartott jUbihhis Unnepely alkalmaval, egy, polgarmea
ter Velits Odiill elnoklete alatt: Ffizi S61ulor, Nagy Oliver, Gom
bos Ldszl<i es Nessel{eld MikUislxil all6 kUldiitt8eg vitte Budapestre
es adta at az tiunepeltllek.

A megtiazteltetest a kOlt6 egy januar 2O-an kelt azep le
velben kiiszonte meg es a klildiittseg minden tagjaDak arczkepet
killdijtte meg.

Ad mnltos annos!
Torda. Nessel{eld MiklOs,

v. rOjcgyz6.

.Jt:islelkuek csugged.hdnek csak a magyar nemzet
jOvOjer., igaz ne.zanak ennek biz,tos remeny€oen munka.l·
k.dM.k kou" nagygyo. ,mdk,di:'r,.

Budapest. (fro{ BelMeI! Gabor.

Minden Emke·tagot mentsen meg a SOl'S att61, bogy
gyel'lnekei az en hivatalomra szoruljanak.

Torda.
Gdl Zsigmond,

arvaszoki iilnok.

E. M. K. Eo!

Ha zasz16d alalt Illindenki kltzd, kit a bon ege
betakar: gy6ztol. Akkor szabad os gy6zbetetlen leso
a magyar s BI'OkBn 61.

Hajdn·Nanas. K,Way Jell6.
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-
Demeuy &ulrene,

all. isk. taniMu6.

Fazakas Lajos,
uniM.rius pap.

Minel tobb templomban birdessuk magyar nyelven
a bazaszeretetet.

Ama. nebfmy (aluban, mely nem regiben Aranyo88zek De·
vezete ala tartozott, az a j6 szokAs van legenyek fa le{myok
kiiziilt, bogy Szent·GJorgy napjat61 SzeDt MihAly napjaig. minden
vasarnap d. u. lIyari tAnczba jarnak. E tlmczezal jaro szokasok,
tovitbba a tAncz sajatos volta, meg a t.1.ncz ,kozben kipattano
erzelmek nyilvl\nulasi m6dja erdekelhetik a nel'elet tanulmanyo
zojAt: legyen szabad tehat ezekral 8z6lanom. .

Sz.·Gyorgy napja elatt nehany, rendesen a katonsaagot
kiszolgnlt legeoy megfogadja a m6zsikdsokat, (rendesen harmat)
megalkuv{m velOk 20-30 frtban s ugyanannyi literveka buza.
ban, melyet a legenyek fizetnek. A leAnyok is adnak 20-30
krt, u. n. burpenzt. Hnnyi a komenczi6 egyik fele; masik: bogy
a eziganyok minden v8sarnap delutan, tovabba pUnkosd 3 napi
Unnepen szinten delutan as ajjeh!n valamelyik leanyos bazoal
m6zsiklilni tartoznak. A kotelezettsegen tul, a leanyok regi szo·
kas szerint fejenkent egy-egy vasarnapi delebedet adnak a czi
g&nyokn.k.

Hog}" a cZiganyok MrUket iIletOleg biztoaitva erezzek ma
gukat, jogukban all a fiatalsagb61 ket legilnyt kezesnek felk~rni,

iIlet6leg kije:61ni; de e jogot soha fel nem hasznaljak, mert a
legenyek kozUI mindig akad onkenyt vallalkoz6.

A kezesseg eredetileg csup{m koteleasegi tiszt volt, keaobb
azollban a jogok egeaz il\uezolata fUzadott hozzA, mert a kiv8.lt
sagos belyzetben a kotelesseget is jogna.k tekintik.

Igy gondoskodnak a kezesek a cziganyok Mrenek begyUj.
reae Mellett azoknak 8 ponlos ~d6ben val6 megjeleneser6I, a
t8oczhelyisegnek, mety mindig valaroelyik gazdaembernek a csUre,
ti5Zt8nt~rt8sar6I, esetleg zold galyakkal val6 fetdieziteserol;
naluk jelentkezoek, a kik a tanczhoz hozza tltlanak, ok (ogad·
jak a mas falubeli uri - vagy legeny-Ieany vendeget, ok ki
naljak meg 6ket tanczczal (ha 2-3 uri vendeg van, azoknak

Az aranyosszekiek tancza.

L. Pekete Eszter.
Torda.

Legyen magyar a sz6, a dal, az imAdsag ..

. . . . . s lesz nemzeti nagysAg.

A Bocskaiak, Bethlenek e$ R,\k6cziak lobog6in ez
volt feJiI'va: Istenert, /meciert cis szabadsdaert!

NyArM-Szent-Martoa.

.d. kiizc[Jeszsegu9ynek c9!Jik eros alapj€t az - intelli
genti•.

Torda. Dr. Szentpetery Lajos,
lIIcg)'oi rOon'os.

C{;;! ,/f,a/otaiJ:Ee!Ji 1Ja!ottofJoh" ma!J!fa't. m'-l1l:teti ,~em.

ponMo! mCJ!nx:.,utl!teidlc", iiJ. tli!Jf!,ledmi1t!Jok&en elo!e ki"
~dmit/z,a(atl(li1z, ctlihe! hipuiJelnek.

C{;;! 6atJ,(J;j.ok h~tt kul/Uf,..miu:t:.i6! te~e4itellek

C?&/J<injalva.
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mA-s .nem kepes azt kirakni, de 6 maga sem tudn:'L m:i.sodszor
u~yanugy elj..l.rni. A j6 t:\ncznak elmaradhatlltlan kelleke a ko
zepso ujjat vaM pattogat:'Ls, a csizmapatkok osszekoczogtatasa
es a csizmaazar csattogtallls, mely ut6lJbi nelkUl egs figurat
sem vegezhet be a legeny. Ezutlm a megetegedettseg el'zelme
vel fordnl pMja fele, kinek mellette tetienUl kelt AHuia} mert a
tanczos fignrai ankeuyesek, szeszulyesek.

.Miutan a sebes csardast is jArt:ik ugy 8-10 perczig, 
ujrazasr61 sz6 sincs - vege az elso falp:lr t:lllcznak. A mii.so~

dik felp.ir t:lnczot az elsotol t:gy 5 perczllyi szlillet valasztja el ;
ugyanoly 8ol'rendben es m6doll tort-enik, mint az elso, azzal a
Jenye:;-es me~ieglzessel, hogy a ruely parok nz elso fel timczot
jartak, ezt is kotelesek vegig tallczolni es pedi;:: ki-ki a maga
el6bbi piuj8Vl\1.

Igy foly a tancz naplemellteig, kiveve a de!utimi templo
moz3s alntti idot, mikor a leallyok·bozta fennt emlitett eMdet
elkoltik a cziganyok; a Janyok addig cziczet futnak, a le~ellyek

pedig trMalkozllak, Vllgy el'ejoket mel'tk assz",; bit'koznak,

Hianyos Jenne ismertetesem, ha meg nem emlitenem azt,
a mit az oreg szekely igy fejez ki: Sz6lj a tdnczlwz /iam! Er
tem ez alatt nz(\n rovid, tobbnyire ketsoros maguk ci:!innlta
tunczn6tlikat, melyeket tanczkozben mondogntnak. .

Epigramm termeszeliiek ezek: egyik a lalal6 bnsonlnttal
vag, masik egy odavetett czelzllssal csip, ez fon.iksagaval hat,
amaz iil'essegavel. s a csupa rim mel is kelt deriiltseget, egyik
a bargJusagot cSlI(olja ki, masik a to.l.nczosnovel kotodik, iiz
j6izii trefat stb. sib.

Alljon itt pelda gyanant egy nehany:

Ugy tanczolnak Singfalvll.n, Ugy tlillczoloak Rekeczen,
}'Iind a vereb a fiszffm! Mind a tetli kemencze.n!

tiszteleh~re liillon huzatnnk (MUm1 vagy ha az idegen legeny
kihivolag \'iseli Illag:ll: engedelem 1H~lkiil t\ll fell :1 tt'mczhoz.
mcgtiltj:ik :\ zelu~lest. Vegiil: kiveteles esetekben ok atlj{lk lUeg
a felmeutest a czig:i.uyoknak, ba ezek tal;\n m;isutt is el vannak
foglnlv;l.

1'.lnczheIYllek vnlamely tligas csUrt szemeluek ki - 1ehe
het61eg le{IIlYos h:izlllil - 8 ba ezt elkn.ptAk, viszontszolg{~lat

fejebeu 6l,rY nap. al"at \'agy kap.'tlaz ifjuS{lg a csUl'el't :l gazdiiuuk.
A melyik ifju (lG eves), vagy leany (L4-15 eves) a taucz

boz alit, tobbe nem gj'6I'mek, hall em leghly, v. lililly, s a h:i.zi
ne\"elesnel tekiotettel vanuak erre a szUl6k. A testi fenyitek at·
kalmaz:'lsa ezutau ritk;i.bb, vagy epen rit!;:a; a legeny tarthat
8Z61'6t6t, elmebet bozza, udval"olhat neki, t\ leanynak azabad el
fogadnia azt,

E tanczmulatsilgok igen hitogatottak szoktak lenni, mert a
fiatals<1.g mellett a gyermekeknek es asszollyoknak is ez a gioIo
helye, 1\lig a menyecskek s fiatal aaszollyok 1)13uut a csiirben,
mint nezo es llt:ha tanczo!r'1 kozonseg vannak jelen, atldig a
gyermekek a csUI' bata megett cainillj{lk ugyallllzt, mit a fel
nottek benD.

Az az 0 tilncziskohljuk.
Caak fOgy ·tauczot szoktak ji\rni: a cSl\rdiist. Mindazaltal

nem valik unalmassa, sot mindvegig megmar:\fl erdekessege,
mert a hally legeny, annyi a tancz, megis e~youtetU. Tanczllk
ban ket feazt: egy lassllt s egy sebeset lehet megkiilonboztetni.
A lassut a legenyek azoIC. kezdik, es jarjiLk 1-5 perczig ki-ld
mas·m{~s figuraban. Nemelykor korben a.llv:\. t.\nczoljilk ezt, a
valamennyien egyszerre titnek csizmasz.l.raikraj hogy valtozatos
sagot, alenkseget gerjesszenek, az litemet pedig el'ositsek, A
szo16 utan ki-ki lelmy ulan nez s parjaval j:\rja tovabb a lasant,
mely meg 8-10 perczig ta!'t,

A lassu utan a s9bes (igy!) kiivetkezik. Itt lnutatja meg a
szekels-legeny timcztudomimyat, mel't egyelli saj..\tSllgait tetszes
szerillt erven)'esitheti. A zelle oem akadal.yozza, t.\nczfol'luak
nern koUk meg, tanczosn6je tlirelmescn Vl\r re3, a publikulD
pedig dicsel'oleg emliti nevet. A ki tart magura vnlamit, az a
czigany elott rakja es pedig sz616 (addig a leany varakozik.)
L:'Lbait oly gyorllao hordozza, hogy elfarad :\ szem kiseroi a
mozgast, fignrai 01)' vultozatosak es onkenyeseli, hogy nemesnk

Ugy t{lllczoinak Csegezbe'
Mind a peRZ a zsebemlJe I

Ugy tauczolnak Kidebe',
Mind a legy a czibrebe!

Ugy tallczolnak Dobokllo,
~lind a balha til fokim!

Ugy tallczolnak R:ikasl\ll,
Mind a medve a vnsan!

Ugy taoczolnak Medvesen,
Mind a kutya toltesen!

Ugy tanczolnak Lekenczen,
Mind a macska kemencze.o!
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Piros csizma hibamba',
Igy tanczolnak Bagyonba!

A kercsedi Lapasan,
OU maradt az ujjasam I

A kerClledi magsB tarooy,
Elveazt.ettem az ostorom!

Rezes villa. rezes kes,
Gyere r6zsam, tanczolj tea!

Szembe 8zivem. ha 8zeretflZ,
Ha oem 8zeretsz, elmehetaz I

Engem 8zere88, ne anyad,
En cs6kolom meg a 8za.d.

Es az eso csepereg.
Az en babAm kesereg I

A kis csupor hamar forr,
A ven asszony puskapor I

Vaez,

Harom ago petrezselyem l

A ven aBazony veszedelem!

Bart iszom eD nem vizet,
Ferencz csasz4r megfizet.')

Borbely Sdndor.

A magy:us:i.g zom{mek, itt az alfOldoll, u'':y kell keprcbli

nzt a veszIH)"t, a lDely ErdtHybeu, nyeh'Unk hauyathis:i.val, oem·
zetisegUnket feuye;;ette, - 8 amely ellen nz E. M. K. E. most

oly bathllto8nn \"edelmez bennUnkel
E8 hn a kozvetlenill nem latQtt as nem erzett veszely nem

inditott is mindeddig bennUnket er6nkhoz melt6 cselekn~sre: l)

hdla eB hOdolat a nemzetiink Ugyeert kiizdok i1':\llt lIzivUnkben el,

- es en hi!<Izem, hogy ez 6rzelmekbOl id6vel tcttck is fakadnak.
Hod-Mezo V:ls:lrhely.

Balds Mdtt!,
alapit6 tag.

Dr. Drask6czy Pdl.
" .Hud·MQ1.6-VI~!!i\rhol)·· S7.0I·ko8z16je.

Emleksorok az "E. M. K. E." reszere,

, POWp MeD)'hert - Qzol6tt ogy par evvel halt meg - hlros tanczu
voti, harmadlk nCg)"odik (aloba is elgyalagolt, ha ballotta. hog:r tAnez losz.
Meghallvu. hogy FareDez csaszAr (lgy neve~k) Brd61>"be j6 a megf'ogja
062101 a szekely u.nCl:o~ Is, 8 mllrtRlldnyire. MarosujvArra mool, hogy tin
clolhlLSllOD. MJdOn tAncz kllzben a klnily el6tt haladt 01.. a fent irt nlltA'
mondta, molybi 24 aranyat tapotl Olvastam. ezl, de meg maga lU lireg 18
nem egyszer emlUeue. B. S.

Er6~ hogy osztogns30n a g)'ouge, kin,uoi nem lebet, az
.E. M. K. E.. fplad:lt:l eros, de ehhez nlapj:\ meg gyonge, igy
eleget sem tehet; sorakozui kell minden lIigaz·.nnk melleje,
hog}' leg)'t'll alnpjn eros es feladau gyiingc, ekkor eleget te\"l~II,

leend az t!gj'esilletek gyollg)fe!
Jojjenek hat 1'1. II i){azak& nagyon sokan {~t az Aranyos hid~

j:\n, lelkeBUlten hirdessek ez evben az ,alaper6t& Tordim I
DeeBeD.

Ne nezz olyan borgBsan,
Szaradj meg a fogssan.

Ezernyolczszaznyolczvankett6 :
Fogam sinc8en caak vsgy ketto.

A rakasi nsgy·utczan
Ele8ett egy nsgy Hany,
Megillilile a hasal
S abbal knpoll koleral.

Szarsz fArs maez a hirny6:
Szep leanybal leoz a ringya.

Egyszer·ktHszer fordisd meg.
Harmadikszor cs6kold meg.

Agas bogss csere·tOlgyfa:
Nem h\ttam a rozsam meg rna.

En is arva, te is arva,
Bujjunk egym.. arnyakabo.

Az en csizmam karmszsin,
Ha tekintem, talpa sincsl

Az en csizmam bornyub6r,
Anyam fonla coepilball

A rakosi f\lzflis berek,
Ott terem az ligyea gyerek.
En is onnsn cseppentem ki,
Hogy a nyakam tOrt volna ki.

AbrudbAnya, Verespa1ak. Szeretnelek, de oem marek.
Hidd meg rozsam, bogy el· Szeretod van, aMI felek.

[hag)'lak!
YoU 8zeret6m, de mar nines,
Az~rt kutya bajom sines.A singfalvi legenyek,

Bocskorosok 8zegenyekl
A bocskort is ugy kotik,
Hogy IlZ utczat megaeprik I

Tnl a vizen TyukodoD,
Olj illhon 0 lyukodon I

Kicai nekem ez s c8lir, VoU azeretom tit i8, hat is,
KirepUinek, mint a flirj . .. J6 volna most egy r08SZ vak i8.

[madarl

A varfolvi lianyak
Rubs·) Delklil 8zita-lnak.
A rubat is ugy kotik,
Ha 8zit81nak elejtik.
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Havasi jeg·yzetek.

A mocz ruhazatat (a dar6cz kiveteIevel, mely sajat gyart
rnanya) kizar61ag ausztriab61 szerzi be; mert undorodik minden
tol a mi magyar.

Az 1111am- as bankjegyeknek a nemet oJdalat forditja be
fele az osszehajtasnal j ha elszakad, a magyar oldalMa ilIeszti az
osszeragaszt6 papirost. A megtakaritott penzet osztrak koronakra
csereJi s azokat szent 'e'reklyekent orzi.

Ha anyany'elv~t a pastas nem erti. ha tud is magyarul
"Brief murke" as ,,8uwAsiugung" 8th. Demetiil ker, a nyelve
majd kificzamodik, azert inkabb nemetUl heszel.

Ha valamit. postan kUld, szamtaluU87.0r alku8zik s ba h\tja,
hogy nem sikerUl. a .. tirg" (\'1\83.r), e16veszi a felajanlott ossze
get s eskUdtizik:. "nil jeste mai mutt" (nines tObb) B ba ugy
sem boldogul, elmegy kolcson kerni, az utczan mAr kivesri a
"curaue w-b61 (tiisz6) a meg hilinyz6 osszeget, visszajon es fizet..
A VeVe!lyllyel aztan bucsut jar nyelvbelijeihez, oem csalta-e meg
a "Maghiar"?!

Leveleit leginkabb "ajunlva" kiildi, mert az "inistud6k"
3zt ruoncljak, bogy magyar kezek kijzt a kozonseges levelek el·
vesznek. El6szor "repecis"'-t kijvetel, csak azutan akar fizetni.

Termeszetes, hogy ezen bizalmatlansagot mal' az iskolli-
ban beh~jUk oltjak, hiszen egyebet ugy is keveset. .

"Tribum\t" es r,Foia Pop0l'u!ui"-t solan jaratjak ol'yarlol,
kil: olvasni nem tudnak.

Nemecly Ferencz,
topanfnlvi m. kir. jlo'ltnmcstcr.

Nepiskolak es neptanit6k.

Az E. M. K. E. nagy es magasztos ezelt tUzatt ki
maga ele s azt llllzafias korilltekintessel es bOles tapin·
lalt.al igyekezik is megval6silani, hogy EI'dely lakossaga
a haza- es a sza.badsagszerelelben larsadalmilag is egygye
legyen egymas kozoll es Magyarorszaggal, melylyel
1867. ev 61a masodizben allamila.g torvenyesen egye.
sitve vall.

MegszamhUhalatlanok ugyan a fenuseges ezel meg
val6snla.sara szolg,\!6 utak es m6dok s elismeressel haj
10k meg mindazon allami es larsadahni 'inlezkedesek
e161t, melyek eddig is bizonyos es nem kieslnylend6
eredmenyt voltuk kepesek felmulatni s hivatva vannak
jovendMe is ily kedvez6 haM£sal j6 szolgalatokat tenni.

Minden m6dok, formak es intezmenyek kazottazon
ban el611em leghatekonyabbaknak bizonynJlak a nep
iskohlk, mindamellett, hogy ezek annyira Ilianyosak es
fogyatekosak osszehasonlitva a kU16nfele kazeplano
dakkal s mas magusabb laninlezelekkel, hogy szinle
ellentet,be vannak allamunk egyedUli bizlos alapelvevel,
a demokrdtic(,val.

E nagy visszassagot igyekezzek az E. M. K. E.
megszUnletni s a nepiskolakat es pedig az elemi es
polgari iskolakat s ezek tllnil6it a mult evek hagyoma
nyos nyoma£al61 megszabaditlatni, hogy mindket intezet
szabadon elhessen hivalasanak es rendeltetesenek s e
hazll minden gyermeke elelenek 15 eves koraig ezekbe
jarni katelezlessek, mivel esakis ezen iskolak IIzok,



Szekely J6zsef,
m. kir. crd~8z.
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melyek egyetemessegi jelleggel birnak s reszesithelik
egyenlO oktatasban az orszag Osszes tankOteleseit.

S ha majd ezen demokralikus iskol.i es kOzokla·
tAsi rendszer Atalakuiasa megtOrlenen~ik: akkor, csakis
akkor fog ignzan 8Z E. M. K. E. mllgasztos czrtjl\ meg
va16sulni, mert az id6ben a hazRo osszes lak6sni meg·
ismerven az ignzsagot, lelek es 8zivben szabadokka
lesznek s a szabads:'g altai n. hnzaszel'etetben is 01'01-.:1'0
egyesUJlli fogll.le

:rord"".
rllrasd!l Lajos,

Tord:....\mnyol'mcgyl'i k:i~. t.'1nrclil/f)"cl6.

<$n etclut litemle cJak a.f.i /;';uanol1J" /zog!! e ha..

VQJ etJei!Jeu Q{ ch/c:-i kikijo/;./;:z! laldlkof.tJdll., a{ol;, ma

J!Jatul Ii;ud"jd/'~ 1Jchem ail, hOJ!!: lJ'UtJ!fen e! a{

01c/Oj ,!"

CWo/'''''/alua.

.Akk:or szcp az Nd6 mikor zOld,
Mikor 11 ,'ad gnlamb bl}Je ",olt.·

De alig V:l.l1 m:\r, hov:\ flo vndgnlamb kOltson, pedig nz
erd6pu8ztul:\ssal Iltllllcs:\k a kozgaz(!;\sng csorbul, de az elat as
kOl1eszet is siv:\rabb-siv:\rabb lesz.

Toptmfnlvn.
Zardndi K. Kcit"Oly.

Az elso illafCzius I5-dike.
Azt C'saknem mindenki tudja, hogy Tordan terem l\ legjobb

s6, a legjobb pecsenye es legjobb pog{\csn; s hogy •Torda felett
egy hegy repedett meg", mely val6ball egyetlen termeszeti rit·
kastig a maga nemeben; de azt rna mar igen kevesen tudjak,
ho1O' Torda a telkiismeret 8zahadsaganak szUI6bazaja, bog.}' itt
pattant ki amaz egi szikra, mely 8 kereszt(!!nyseg ha.mvad6 zsa
rAtnokflt megint tobogo limgra g.rujtotta.

1556 ban Eur6pa legsubada~igszeretobb orszaga. a lengyel
.respublika" volt olyan meresz. hogy tabb mint ezer ev 6t.'\
e16szUI' tOl'venybe iktassa: "Minden nemes olyall isteni tisztele
tet tuthat a maga luizaual, a milyeo neki tetszik, feltave, bogy
az szentil"llson alapul."

...\.mde ez a tarveny caak a nemeseknek szolt s azoknak is
CB3k Ii6zilag engedte meg a szabad megg)"oz6dest. A szomszM
Er(hHYliek Ion fenturtva, hogy a lelkiismeret teljes Bzabads3g~lt

kimondja. Mar az 1557-ik evi tordni orszaggyUJes el6bb megy
a lengyeh:knet egy tepessel, midon minden kikotes nelkUl ki
1Il0ndja: "Kiki kenyszerites nelkiil azon vallaat vegye be, a me
Iyet akar s egyik fel a m:lsikkal \'a16 vetelkedesben bosszusag
tetelre \·ug)· er6~zakra mellni ne mereszeljen. II Ii.: nevezetes
tOrvenyt tekinthetjiik a reformatio beveteJenek, a luthefl\Qus
vallas elso elismereseuek a magyar roldan.

E ne\o'ezetes torvenyt hat ev mulva ismet megujito~,k

ugyancsak Tordt'in. A hetedik evben szinten junius havaban
ugyullcsak a tOl'dai ol'sZtiggyiiles a refol'matus vsllast is a tor
venyesen bevett vallasok koze sorozzu. Tehat az orthodox hit
czikkek eszszeriibb mugyarazllta is Wrvenyesen meg Ion engedve.

Ujabb kat ev mulv:l, 1566. ma.rcz. 15-en, mar a mega.lakul6
unitft.riuB egyhaz elso hitczikkeit adjak ki a Tordan zsiDatra
egybegyillt magyar es szasz egyhazi atyak. Ez tloU az elso mar
czius 15·ike nemzetiink tiirtenetBum!

Az 1568. elejen tartott orszllggyiUes aztan a koronat t,Jtt.e
BerWl7 orJrl7. Bmb.JCalAkhT" 8
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fel a l'eformatio eddigi fejl6doaere, mid6n a legteljesebb vallas
8zabadsag kimondasav31 magat az unitArius v311118t is bevett
vallasnak nyilvanitotta

Az unitArius egyluiz nem is felejtette el Boha, hogy a 8Z3

bad gondolkozl1soak koszonheti szillete8~t B a lelkiismereti 8za·
badsagot, mint a kereszteoyseg legf6bb elvet es legszebb eke8~

seget, vedelmezte az Eur6pat ujra hatalmaba kerit6 orthodoxia
elleneben a babonasag es hitiildozes legsz()morubb napjaiban.
A testver lengyel egyhl'zat kiirtbatta a feltamad6 vakbuzg6sag;
de liZ eszme oem halt meg: 8zetfutott apostolai bevittek Ang
Ihiba B e 8zigetorszag legnemesb elmeibe oltottak be. Milton,
Newton, Tillotson, Cbillingwarth es Locke, az unitarizmus e
dics6 baratai, halhatatlan mUveik aItal a lelki szabadsag dicso
elvet csakbamar Eur6paszerte didalra juttattak.

Mindenki emlekezbetik rea, mily csodd.lkoz6 megdobbenes
fogta el az orszagot, midon aUg par h6napja hire futott, bogy
az 1848-diki marcziusi napok ,ezerlo szelleme epen marczius
15-en bunyta Ie orok alomra szemeit.

N6s, e csodalatos esemeny megtOrtent mar egyszer nem
zetlink eleteben. A teljes lelkiismereti szabadstl.g els6 Wrvenybe
iktat6ja, Janos Zsigmond volt, orsz~a papjainak es tudosainak
vallAskUlonbseg DelkiU lelkes partfogdja s oly szabadelvli, felvi
lagosult fejedelem, bogy Wrtenetir6ja szerint uralkodA.sa alatt
vallaso8 meggy6z6desert egyetien cBepp ver sem omlOtt ki.

Ee e nemeslelkU llralkod6val telje3iilt be ieten 8zon kival6
kegyclme. bogy 1571. marcziuB 14·en halt meg 8 a legszabad
elvUbb vallas megalakuhisanak otQdik evfordu16jan helyezlek eL
e batalmas f61di partfog6t a halhatatlansag orok ravatalara.

Ha meg is bait mags Janos Zsigmond. de nem halt ki azel
leme az unitariusok koziil. Vaillisa hitelvei rna is elnek Torda
egyik eletre val6 felekezetenek kebeIeben, melynek buzg6bb tagjai
szent kegyelettel orzik ma is e nemeslelkU uralkod6 emleket.

. . . Mindezeket j6 tudni azoknak. kik caak nemreg is lil
melkodva ballottAk. bogy 0 legazobodobb nep egyik ielea 60')
eljott e viLrosba a mes8zi AmerikiLb61, hogy megcs6kolja a val
his8zabadsag e klassikuB f61djet.

KolozBvar. Kanyartf Ferencz.

0) Barrows samuel amerika.i pap slapszerkeszt6 voU. 1893. jun. 22~n

mely alkalommal az oreg Brassait is TordAD. IAtogana meg. azerk.

Szabadsag szobra.

A neve volt szabadllluveszet
A szob)'dszatnak hajdandn:
Ma a "szabad" sz6 elenyeszett,
S szabott mUveszet ma1' taldn!

Szabadsdgszobrot - Kossuth nelkiill

Vagy GOrgeivel vessellek ...
E szob-rot hagyjttk itt emlekiil,
Hogy fiaink me!Jves-senek?

SzoborJ melyet rctbszolgasd.'l wl,
Szabadsliglla"czlwz illellek?
A Henczy szobrd:ndl sildnyabb
M11ve.<;;z, mtl b: fI nemzpclek.

"Szobraiban jellc:mzi a kor u

- Tanitja Kossuth - "ihWUt.fJdt".
Le most a ve.<;;ot! nutjel ha e.fJykor
l!Jriink szaba<lsdgsz{izacldt.

S megszilletik " nagy milvlisz, ki
Emleken - iInzetlen heviU:
.Mckor a miivesz majel megm·ti,
Mif4l mao .fJycivdn menekiil.

Le most " vlisot 1 Hackl diszitse
Ma ?niivesz a bankdr lakrit l

Erzelci klippeZ csak lIevitse
Plinzlil"t a: tldvaroncz·wklijt.
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Rejtsiik el a n.~p adomdnydt,
Mit 'nagy tnii dijjdul adoft •••
Ezek a ptily<iz6k ne vti7jdk:
Bevti)'jtlk k6zt6k a nagyot!

Deb)'eczen.

Gtispd1' ImJ'e.

~ ~a~a CJah 1iJ'.lf 11lMlthclo, lI!J!l ta ~lltal6 meg I

1.0 mooelt .. o'<.otad ".nlf:.el lalrja. 1;1'<. ~mlr. Mfa.
gya,o'''tdjnak ily ",agye' polga.olrat loulro'<.ik ti'<.tooi/ani;

nemel miiJIJidjatan minden ma'!JJat ~ieJiJell iJtf:.eltmi e4

anyagi aldo'<.oloMal io padol"i.

Kolumbdn Kdroly.

am,ilint Q t\ldattolt.)Q1j Q Ni~Q:o oitt011\ do:di"~thit i)teni.

totata",. to);"1 '"iici1al lip;('ti: "~lJ a rajIJ1Jiifofet 0:' Embi:ic
o ~uoIJlJ0wd!j et,O);al.o) ,tu.je);~cdc)e,u~' Lct'J1I:lJit )f"tj.. !:!ed~Cj' 0. "ni~.

-oett~clJ' drd. ..hoi.t JLMlti. uit. SFcijdatom, td1<)od.af"''''11l1,"ol I) e<l \Ilia fl.

o~a," d~'JatQtai, 1I\et~et "tli)a.allto)itjdl 1I\QIJ,.Hcir a ''''lu)efOdc) (I

'i"'1rOHd~t. 8m.intb ti:olllj 1lel1\ 111J'Jon::noll '\It wurn.. 1Hind.

""-tF-i","lat Q -t"oUrete»clj feli. ) nem e<n oot'lQ ",\11\(0.11(. c~elia a

$w&ad~'f' -tutoir.-i$e'j' e't'Je-llto~e'f me~jill.

§"o«!o. 1894. ".or" 1.

Pet.,. Jtinos.

B6r6 Joslka Miklos.

Str6fl:\'k.
- J6,llr.a Ilkl6, eziileth6nek IlazadOl hroNlal6Jira. -

A hah\lban is 8zamilzOttnek
Uj sirja vegre boni fold lett.
Bus alma immar - nyugalom.
Jelezni ott a honi MInt:
Sodord rea dalom viragat
Bolyongo kosza (uv~lom.

A tapsok. melyek neki zengtek,
HUM porAval elpihentek,
Massa lett; elet, kor, regek i
De bennok lUktet lelke vAgya:
Diadalod az 6 muukaja,
TeremlO ujabb nemzedek.
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Mig bontogatod ifju 8zarnyad,
Nezz vissza fa s tiszteld apAdat,
I,i zord id6kbell erted elt;
rre boldogabb, tahinnagyobb vagy.
De 11:11unk akkor meg dadogtak,
i\likor 6 megs7.olalt s be sz e1t.

A Jlngys{\got, :\ dicsoseget,
Mely a mil~llk volt s measze revedt,
HOIll, repkeny: nem mutatta mas.
6 sUppedt sirok kozt borDegvs,
Kolteszetevel fEmybe vanta
Edes hited: FBltamadas!

S parboi, romokbOl, sirkovekb6l
Egesz vil:'lgot epit.ett rol,
:\linot meg oem );,ttunk 80ba j

Heg alvo :J.l'llyak njra eltek,
~'eJdUbijrgijtt a holt tortenet
S ajkan bilgott a harsons..

Eletzaj tOrt Id rombol, arnyh61;
Dali<\k, 8zuzek hUlt porsb6t
Frias r6zs:\k, zenga csalogany ...
A jOyot lizte multak almaD
Csot:'lros. lJelczeg paripajan:
A I'agyogo Romantikan.

Regei 8J1ines fUtyoll\ban
Vj elet hite zsongott h~gyan,

Igezo, libl'iindos, meses!
S c boldog szendcl' gyonyorehez
Kozel volt a val6, mely erez,
S mely gyoz: a b:i.tor 6bretles.

1\'1esek nagyapja, ven rege16!
~Ii helmed eIt, hennUnk is elo,
Eleven erzes - hu, igaz:
Hitetl, kiiztlelmed, szenvedesed
Egy meg-megllju16 Wrtenet:
A mi tOl'tenetlink is az ...
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Vj sirod immor hooi rdld lett,
A halalb:m is 8zBmilzottnek
Megadva mar a nyugalom;
LAgyan befOdni CBondes almod:
Koso h!llobol tegy virtgol
Porlo 8zivere, tOrt dalom.

Budapest.
Endrodi Sandor.

Adak, r6mai, g6th ~s hun nemzet vAItakoz6rovid
uralkodasa ullln, a n~pvandorlAs lezajlasaval, mi6ta a'
kies Erd~ly berezeit a magyarok elfoglalak, ezer ~v

alatt, viharok duiAsa, baboru esap,,~a annyiszor puszli
l<ltt ~s rombolt e kUI- ~s belelleus~g s honfiver~vel

dusan aztal<llt foldon, hogy esoda, mik~nt magyar ma
radhal<llt a magyar S az eny~szet sirjaba nem lemette
lett. Megmenlette ettol az ero ~s ~rlelem s nyilvanul6
eszkOzei, a kard ~s a toll.

De hogy a kard gyozedelmesen suhintolt s a toll
hathat6san perezegett, nagy koszonel illeli a f~rfi sor
Banak osztAlyosat: a releseget, ki a hajl~k ollara: a
bolesore velelt szelid tekintete utan, lelkesUlve buzdi
totta a f~rj~t hnzafiaB eselekv~sre, mert a "haza min
den eMit/{.

VaroBunkban, hoi baromszaz ~v elott, 1557. juuius
l-~n lartott orszaggyUI~sen a vallas szabadsaga 
Eur6paban eloszor - tllrv~nybe iktattatott, midon a
kitUzlll1 k~t Unnepet kapcsolatosun megllljUk, a mult
iranli kegyelet magasztos erzelOenye melegell olelkezik
a jllvobeli haladaB rem~ny~veJ.

J6sika miutan elso nej~tol, annak szesz~lyes, ka
cz~r magaviselete miatt, elv:illli kCllyszerillt s a szenved~s
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lett kmteszetenek forrasa, teremtesi osztonenek ebresz
16je: a masodik felesege iranli szerelem volt a veze,'l6
csillag, melynek sugarai munkakedvet megaranyozva:
J6sika a magyar regenyirodalolD tulajdonkepeni meg
leremt6je es tehetseges mUvel6je lehetett, Az ir6 sze
reM, egyszerU mnnkas, szelid, tUrelmBs es onfelaldoz6
felesege emleke irAnt hAllis kegyelet hanoi mindnyajunk
sziveben.

Hogy az Emke nemes missi6ja szerint a magyar
kozmUvel6des alapjAn Erdely, a megeJegedett polgArok
holdog ollhona lehessen, az evek eilUnG folyamaban,
jovOhen is fonlos szerep vAt- a magyar nokre, mini j6
(elesegekre.

Torda,
Na'[J!J Baldzs.

i76s~a 6Yll~{6s.

8f<Wpe-eU ~6-e -uWta,d, fei a, 1'Vl!-'WI/.W

teA; e<p,rfw-v,
6) a,-z. wt,a, 'O~<.W~'§fam"ll'V0~

~.

8fouk, 1894.~ g;.

tufa·
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Emlekezes liaro Josika Miklosra.
Melyen erz6 nemes szivenek s r611engo elmejenek dUB kin

~ei itt maradtak muveiben, mindnyiLjunk drags oroksegeUL

Taouljunk tole hazaszeretetet, aldozatkeszseget, hiazen ez
nem olyan Dehe». Nem kell tHetiinket (elaldoZDi.ink, CBsk az
egyeni erdekeket a haza ~rdekei alll kell rendelniink 8 Ie kell
mondanunk a streberseg alacsony kovetelmenyeiroJ.

Torda.

Kosa LaszlO.
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J6sika Mikl6s.*)
- SzUlete8enek lOO-adik evfordnl6jllra. -

VIIAgMrMne\ I robogss utadon.
BUltted long a gyozelem babera;
Ha jaj, ha veal, ha rom kOvel tlJo'omon,
N6p. nopet 81tha dOn\ lIriikre neba,
Virigzo vAros. hogy ha le81 ...adon,
To nem torlldvo vele. U:inlZ a czAlra,
A nema mid veri, veriteket rnls2I1
Es a vllag Is oj mazel follSUi.

RomAnak romJAn tamad uj hon. 8
Nepeknek slrjat az utM kutatja;
Velenczo Moye oUlint, el wva,
Elbalt a multba, ama Hid sobajja.
S mldOn gyou nyUtont azAll a gondola,
Egy r6pke amy fut At Clupan east nJta,
Pedig oz arnyban muliak my.. illed
Es llUirnyo. dolgokrOl szolhat, m9lo1bet.

Edos hazAm te Is hiuY1lzor val'l
A .uAzadok mugyejo·, bus romoknak
016n riaazta mAr a .lord balil,
TOrok, WAr raUIWlnk: Mrobogiat,
S mcgnyilt el6ttilDk: nepot sirja mar;
VilAgt6rtllnet, nagy diadalodnak
TItjAn lavertel .•. meg i8 ujra tamadt
E DOlllZet 8 ujabb dJadaira sullhal

KI mente meg, ki klUte tol megint?
Sz!tszort romot kl llpiteU fijI ujra?
FlSltAmadas fuvalma meglegyint
8 fiHkllllz hadm uj Illtre, megujuiva.
8 kl a muitak klinyvllbe betekint,
Csodak vllagat latJa ott Mmuiva,
VllagtlSrUnet kocelja ragadja
8 e nemzet 1m elOre tor haladva.

J{j mente meg, ki klSlte fill megint?
A rombad61t hont hangoaan siratva
Kelte.. a kOltn: zengzetilkre mint
Rpdlt ml Thebe, Amphlonnak lantja

1 EHhuUa Kqlolsvari 1894. maJns 14-!n tano" dnneplllyen.

Eplt4 ujra lito regeklnt;
Mert hODszerelmo.nk sir el nem tataria
8 a asllttagolt hon egybe forra IsmM
Ell szebb mInt volt ila a.zobb leu cnnel Is m6g.

Mit &:I Id6nek arja elborlt:
Caalidok lllto, aztvek dobbanaaa,
SzillemlO valgyak es ald6, driga hU,
A SJerelemnek OriS.. azent vaNZSA,
A nema kODy, azep eslllag latylaklnt,
A melyen MUir bdvOs szem augara,
Eltlippeno mosoly, kelo remllnyek 
A klilt6·szlvben fiUtamadva llinek.

8 mAmotba ejtl e tetUnt vllAg:
Nom hagyja vesznl 6rlik aommlallgbe
MI szant, nemes volt, dn\ga eazma, v'a,
MI annyl Ilzivbe, langra gyulva ege,
LetUnf, tavaszb61 ogy kl081ny vir&g,
Kiegett ezlvnek hamva, eZ8Dvedlllye
RagadJa otet ollenallhat&tian.
S agyabel a molt uj llietre pattao.

:& IAtja nepa, hogy ez mind Ova,
Varazsat erezl a dr8ga multnak
S mikllnt a tepkiiny 10ly a rom k!lrll,
Ugy koazoruzza meg a rllgi mnllal
Oh, e caodit a koltti milvelll,
Hog)' reg letGDtet lamnk megujultnak
S a mint a mult&f, mtepUjUlc ujra,
RomllnyUnk timad, Jamet lti.ngragyulva.

HoaO" b!llea6je*), Mrozek aZ8nt bona I
Oh, bany nagy Arnyek kelt Jr.1 a romoJr.bOl
S klket f!ldl:ltt mit rllgi sir, moha,
EI6ttUnk iUnak, d6lczeg mllnUt tombol;
Dell leventllk vagtat.ak tova ;
SzUzek arczl\ta hull a lengo IAtyol;
6szlnto mllly bit, daczo8 f6rft jol1'Jm ;
NOI m61t6a&g, Mos szo.zl keblen.

A parttusak kllz·t hontl.6rzelem
Ktit drAga ftigret C1Jg haza uoveben,
Zordon barozok kOzt slende uetelem,
Molynek luvalmAn timad Mes Men;

") J6slka b1vja Igy Erdlllyt "zrinyi, a kOlto~' cllmil t~nyllben.
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A bilszke jellom hog,rha lIlogjolcn
A hUtlo" amh\a arc"f.n II sZ6g.)'Oll
l'Obogva gyul kl. mindez htl alnkba,
Koltll, fllitamad zongzotes 84llVadra.

Siavad hatalman, diesO Joslka,
A mult szh'o mogdobbon lis filiarez
BhaMr regonyod II fantazia
JAtcka csak, a sors viztilkijrohoz
Hasonlaws, II mel.)'ben lain! a
,J(lvend6 ktlp6t, ab, valoban 61 (lZ:
Csodu igezet, mort II bonszerolmo
Ihlotte It;llked uj 610tre keltvo.

NAg.)' nekod Is, oh nagy az ordomod,
Nomzotcbro$ztO kUltllink soraba;
Szont kcg)'elot n.)'ujt koszorllt noked,
Az (,rat, mo!ybon 821illet6l, mogildv&.
Szas h ropill\ e1 6s most nomzoied
Penylll nevek tilzt rODja dlC88ugarba
A to noved, mort hog.)"ha 61, vinl.gzik,
H 16t f6n:roUlI neved Is 8ugArzik.

3u g 6. r z I k, oh, mert MIas II magyar.
Klcsiny sziv ft,Z, a melybo Mia nem fOr.
MI Mntja, e nOll foledi hamar,
HI' gyAszoi, fonnsegesbbe~ h\tsz-e ennCi?
Dh, mert a j6knak mindig j6~ "kar,
HAh\b81 szeotebb ~rzes~ soh'som ismer:
KolUl, hogy e nap hAiAjA~ klnyorted,
Hll Icgszebb pAlyabere llrdemednet.

,Budapest, 1894..li.prilis 16.

Hegedils Istvan.
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Bar6 J6sika Mikl6s szii!6baza.·
A hll.z, Do melyben a regenyiro eze.t6tt 100 evvel BzUletett,

cBak 1825-ig volt a cBl1h\dllak val6sngoB bil"toknban. Ekkor ndta
oda zalogul az apa IIbizonyos osszegbe\ bogy menllyibe. oem

. "'-So

~....~
lehet tudni, Tancai FOItlvari Gyorgynek, kit61 &zutAn meg Wbb
kezen vandorolt, mig har6 J6sika Imre es ifj. bSr6 J6sika Kalman
1853. aprilis 16-ao szerz6des melLett 'veglegesen eJadtak"a tordai
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J6sika albumba.

meazaroBok re8lVenytArsu]atSnak I Szekely Janos, Veazpremi
Ferencz e8 Fiota Andras megbizotiak kezeher, T6th Karoly es
Szekely Samu lanuk elot~ 1200 v&ltO fonntert (1440 ezU,t hu..aa,
korUlbelUI 500 frt), mit Fiota rogtOn ki is fizetett. E kia peDZ
azonban Dem az egeBznek volt az ara, cask toldas a zlUogra mar
felvett bizonytalan menoyisegii osazeghez, - mert eladjak 
az iraa 8zerlnt ." .. ezen hAzunkat, telklinket 8 &Zon tahUtatott
epitme~yeinket kiilOno8 es elkeriilhetetlen sziiksegeinkt61 kensee
riltetve, annal: a z6,.logbOl leend6 kivalthataai jogunkat is-. Az
eredeti 8zerz6dee • meaza.roBok reszvenytarsulatanak jelenlegi
elnokenek, Miklos Samuelnek felligyelete alatt van.

Piinkost eloestejen.
A szekelyfoldon utaztam, megszokve Kolozsv~rr61,

a hoi mar eleget hoszantott a napokban foly6 memo
randum·per faj6 komikuma. . • Tavaszi est, a nnp le
menOben; hirlelen tamad6 vihar szele sepri az orszagnt
porat. Keleten villam czikazik at az eg iven, lavoli
dorges morajlik felettem a levegOben, - mar-IDar ar
czomra hull par csepp, kopenyt veszek, ernyOt feszitek
s felnezek a haragos egre. Egy pillanat, - ujuhb vil
lam, erOs csattanas s a fekevesztett menykO, mehkas
nagysagu fenyozon kisereteben, csap6dik a folyamba.
Megrendit, - feJek . .. Mas pillanat, - ket szeles
r6zsaszinU sav tor at a felleg soteten. KoztUk lassan
kibontakozik az el! mosolya: gyonyorU szivarvany! . .
Csodalatos, a szivarvanyb61 csak harom szin lat3Zik:
veres, feber es zold! Olyan, mint egy hosszu zaszl6:
a magyar triko!or! Szrmem a kepre tapad, leigez a
csodalat, megszMit fonsege, - azutan fOllelkesit; gyo
nyorUseggel teli a szivem, teli a lelkem es ajkamon
keresztul imaszerUen atrezzen, nyomban a diadallelkes
hangjAn felkialt a sz6: "Istenem I hisz a magyar fold
felett az eg is Magyarorszag!". . . . . . . . . . . . . .

Ontud"tlanul dobom el az ernyOt, - es kejes Urom
mel fUrodom: az .egi MagyarorszagC

- konnyeiben.
. . . Majd fOlOttem a ket r6zsaszinU Say a nem

zeti zaszl6 korill osszeolvad; mintba nemzetisegek be
kUlnenek egybe, - s en sirok, sirok es az llhilat
szentsegevel: imll.dkozom I

Akkor e gyava kor
8zolga Dape retteg: .
Folrazza a magyart
Hils vezeri lelked.

Kele Gyifrgy.·

Most gyba kort eliink,
Nincs bator vezerUnk,
Varjuk bogy f6ltamad
Nagy 8zellemed neko.nk.
Kotor.

Uj eletet ad 8Z,

Alkoto halalmau
Orok remeny, tavaBZ
Fakad a tel nyomo.n.

Hozzuk csakbtlzamind
A huR. szentjeit,
Nagyok a biineink,
Hcgy nem teWik eddlg.

Ott az a sirszentBly,
Rodost6ban tavol,
Szomoru birt beszel
A Mtatlan,agr6l '

Leguagyobb bUn, ..egyen
E nemzet Ielkeben,
Azt a Bzent sirt ottan
Nezni elbagyottan.

Szabad,agunk tatUnt
Dica6 apostola!
Felej,d el ezl a bUn~

Nem oeped az oka. .

Annat is iirUl itt
E megsz8nvedt bua,
Ha leghUbb fiait
Olelbeli baiva.

Egyma. ulAn jonek
HaZ8 a azent hamvak,
S e hAlaUnnepek
Ugy megVigaaztalnak.

Mely oem.zetbeo megvao
.A kegyele~ b&la,
Az ai Blakadatlao,
Awiak nines baWa.

Bllazken aldoz Dati,
Bar szivet bli tOIti,

. EbbOl ~ld," morit
A. olio - a IObbi.

Ede. jo nemzetem,
E drAga balottak
Noked peldakepen
MUlatjak a mullaL
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ImAdkozom es - latok; PUnkust e16estejen meg
sEatl a szentJelek, - lelki szemeimmel olvasom a juv6t,
- szivem dobballlisaivaj irom fel lelkem tablajara
amenkepen a sz6t: E. M. K. E! ..

,E. M. K. E.' - a mely hivatva van a nemzeti
segek usszehekUlesenek vallas!it megterelllteoi ! ..

ErdoszentgyOrgy. Felszeylty Dezsa.

Zasz16.
;P{o/' a "",.{16, d. ",al; II:!!J' I,.
g /"01"1/ van IO~0!ldJa!

r!J(o! Q, ~dJ{!otl qiJi~ite/;. hi!

~JiJ{ otiJ{ag tI{eme IdiJ,a,l

g mi6(a /'oldj"k, mcf. lolt
;Potu.m (apadt .'f.ont ••lymel"
</?ak a '''"''i.d /',,116 hO"!Jj'as ~ ellemcJ omla vbe!

(?Ct;~.Jjele/i. ~ah, metf Q{ eulem

g let/ten vall, -nem a iJ'{omtall/

G?tetJuen. td~: dl4atoh meg,

MUll! iJzigd a.t 6cea"tan.

fiJcCdeJet/, ltomoh.tcIlJe!lIel
;Piuata!l Iii, 'fold 6cf{a.

(jfj;;Ud e' unk mil!l6kmi!

J!Je<mid~ lnilom "f.df.a!

£i!3"ckp..t. Cfi;!JJ.ciu!J'; f#mi!.

Az Emke hivatasa Torda-Aranyosvar
megyeben.

Minden pillanat meggy6zheti a figyehnea szemle16t arr61 a
hatalmas is mozgat6 er6r61, (melyet valh\sos hitunk lstennek nevez),
a mely a nagy vilagegyetemben 8 az abban elOfordu16 8zamtalan
valtozatokban, tiinemenyekben nyiiatkoztatja ki magat. A nap,
hold, csillagok mozgasa, a nagy idonek ::. termeszet rendje aze'
riot vaIn atalakulasa a tel del'meszt6 id6szakt\b61, az alv6 er6ket
(elebreazt6 6a azoknak llj('n eletmUkodest ado tavaszi virdnya
atb. mind, mind caak enuek a nagy termeazeti hatalomllak az
eronyiivanulaaa, 8 melynek hilinyaban megbomlanek a vilAgrend
azer, megzavarodnek a millio, meg milIi6 egitestek kozott addig
Ietez6 szep osszhang. megszUnven eztiltal a rendeltetesszerU to·
vAbbi mUkodes ia,

Meggyoz6desem, hogy :loZ .FJmke is ilyen batahnas er6nyil
vanu!l\S8 8 nemzeti 8rellemnek, a melyet eletre hivott a fajszere
tet val'azsa, a hazafilli aggodalom figyelmeztetO az6zata.ra, rea
mutatvan p. o. iU a nemzeti jellegeb61 kivetkozni akar6k egyik
csoportjdra; vagy reamutatva ama sokkal elazomoritObb csoportra,
8 me1yDP.k alkot6 elemeit mar az idegen h:!garamlatok teljesen
kivetkoztettek faji jeIle~eb61, ugJsnnyira, bogy ez az atalakulaa
keresztiil ment mar a snv minden erzesen es a lllek minden
gondolatan; amott pedig olyslluak tuntetv~u fel a tarsadalmi elet
talajAt, mint n. melyet a mUveltseg nnpjanak melege meg nem
tett termekenJnye a nemes vagyak as tOrekvesek csirai fejlesz
teaere. Egysz6val: az Emke is hivah'a van flZ i1yabnormis Ulla
potokkal szemben epp azt a szerepet betolteni, a melyet ama
hatalmas teremtO 4s mozgat6 ero toIt be a nagy vilagegyetemben.

S ba valabol sok jot, aok basznost tehet az Emke, bizo
nyara Torda-Aranyosmegye egyike azoknak a megyeknek, a hoI
nagy. tere nyilik aldasos mllkodese kifejtesere i mert bizony e
megyeben is nagyon konnyen reabukkanhntunk - tarl6zvnn a.
......,. Or'rv. bb-Kal4UhrY !J
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mult id6k Bze)es mezejeu - arm a jelensegre: mikeppen vet
koztette ki az idegen nemzetisegi aramlat az eredetileg a ma
gyarsAgbo~ t8rt07.0 egyeneket osi jellegUkbOl; mikeppen csap
kodta az Idegen szellem tengeraradatja nem egy helyt a magyar
sag agyee kalloleg meg nem vedelmezett sziklavdrdt, a melyet
pedig egy kis aldozattal meg lehetett vol118 menteni nz el{\ra.
di\st6/, az idegen elemek III tal valo elnyeJest61. Sdzrln. mElg
szazan vannak megycllkben is olyanok, a kiknek 6sei eUj'koron
szivben es hHekben magyarok Yoltak, de - megleh:t _ az
elet mostoba viszonyai, korUlmenyei 8tb. odaig Juttatt:ik :lZ ut6.
dokat, hogy a nenlZeli '11yelvet elfeledve, a 1lem,zeti oBi 8Zo~'68okat
es ,,j,eletet megtagadva, most mar idegen istenek o(taraillal at
dozuak - a helyett, bogy a nemzeti let biztosit,\.sa erdekeb6l
,,8Z elet-bah\! harcz nemzeti olt:irarau tenoek Ie 1\.ldozatukat _
meg emIekezete is kiveszven tabin lelkiikb61 noo::t.k, hogy Fll6deik
egykoron magyarok valanak.

Ezt az emlikezetel - ha meg meg van - a nemzeties erA
zetet fOiebreszt6 teljes tlUlaltd valtoztatni, nemcsak, de az el.
korcsosult ut6dokat visszavezetni az elhagyottosi mesgyere a hova
visszateruiOk olyan reg6ta inti 6ket a Nemzeti Geuiusz' vezer
cail~.a~a..(de anna~ szavat - fajdaloJD - mar oem erthetik meg 0
s killonosen a meg caak az elkorcsoaodas kezdeten all6 magya.
rokat ~egment~ni ~ tovlibbi rombol6 munka karos befolyasa
a161, vlssza~dvan mmden egyes ilyen megmeutett egyenben egy
szamot tevo haszno8 tagot a magyar nemzetnek s veO'ezetiil a
bol sZiikseges. a nemzeiies szellelllU il'anyoak megfelel6 mUv~lt.
seg terjeszteset czelz6 intezkedesek megretele altai is atalakiro
hefolyast gyakorolni az eg)'enek lelkUletere, hogy annal inkabb
el6Wrhessen aztan a szivo.:kb61 a haza6ui erzes meleg forras::t.:
ez Torda-ilranyosmegueben az Emke hivatdsa. S e hivatasnak hi.
zonya-ra meg is fog feJellli, telje~ tudataval hirvall annak WI

allapotnak is, a melyre vonatkoz61ag a megyenk reszer61SO eves
szUletese alkalm:iyal kiiJdott iidvozletre adott gyonyorU vAluzA.
ban KosBUlh Lajos nagy hazankfia a kovetkezokben nyilatkozolt:
11 ••• s mert az Udvozlet elso volt 8zok kozott, melyekkel el
alkalommal a Kiralyhag6n tulr61 megtiszteltottem, a tavol baza
azon legt:ivolabb reazebOl, melj'ben a honbonw irdny h'ljdrdja oly
(ennetl men (eliitni {ejel, talan nem fog presumpti6nak tekilltAtni,
ba azon remenynek tiazteletteljea kifejezesevel z:\.rom be sorai.
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mat, hogy oU kivAI61ag erezni fogja az egyseges hazaoak minden
hU fia, mennyire siirgos szUkseg oriikeberen Bziven viselni a
kijltOnek azon inteset. bogy; Ehren legy magyar! 6rt ki (og cilln~
ha nem Ie - hazddbt.

Torda. Nagy .illb..·t.

Harom tanar Tordar61.
TOI'da varosa lleMny nagy emberen kiviil, kik kozott van

koltO, diplomata s neves t.Ortenetir6, 3 jeles tanart is adott az
unitnriusokoak: SZ8niszlO [stvaot, Szekely Mikl6st es Kovacsi
Antalt.

SzaniszlO Istvan az egykor els6reodU szerepet vitt Szaniszl6.
csaladb61 szarmazott, rnelynek navet egyik utcza is fenntartotta
6-Tor(1I\n. Testv~re volt Szaniszl6 Zsigrnondnak, ki korrajz ir6
volt, s erdekes napl6t hagyott hatra. Miot igen jeles tanulOt, az
uoitarius Status 1692. ta\TasZ{Ul,2G eves korabao, az akkor hires
belga akademiakra kUldott, honnan 3 ev mulva visszaterven a
kolozsvari f6iskolaban a philosophia talll\.raul alkalmazta. M~g
halt l704. juo. 13·ao.

Szekely MiklOs az o-tordai azon Szekels-csal8d tagja, mely
Rakoczy ZsigmondUlI lG07-ben nyerte nemes levelet. 8 ...lil6i
Szekely Janos es Taros Maria. Sziiletett 1786. aug. 20., iskohlit
Tordim es Kolozsvart v~gezve, a vallas kozonseg altaI 1812.
a goltingai es becsi egyetemekre kiiIrletett a theologia mellett a
termeszcti tudomanyok tallulasal'a.. Harom evi kUnoletel utan
hazajt::ivell, a kolozsv{u'i f6iskohiban a phisikat es mathesist ta.
nitotla. 1838. aug. 2O-an a Tordt\n tartott zsio::t.ton pUspokke
valasztatot~ de m~r 1843. okt-. 9-en elhalt.

KOL-'dCBi Antal 1820_ febr 16·an szUletett. Atyja, J6zsef ko
rtm elhalt, 6 arva nevelesenek gondja az ozvegyre nehezedett.
A legkisebbik fiu Antal 1841-ben vegezven, 1842·ben a berlini
egyetemre knldetett, honnan 2 ev mulva haza joven, PAlfy De·
nesnel lett nevelo Tarcaafal\'im. 1852. a kolozsvari f6iskoHmai
alkillmaztatott a latinnyelv tanaraul. Meghalt 1892. febI'. 6·an.

. Szamos fol.v6irati czikkei mellett nevezetes mllukaja a
Gaspar Janossnl kozosen irt .Magsar 01v9.s0 konyv", rnely 40
evnel tovab b volt El'dely iskoUlinak tankonyve. A paratlall j6
szivU .KOV8csi hacsi" sokftig lesz meg tanitv4nyait61 emlegetve.

Kolozavar. BenCZl!di Gergely.
O'
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Magyarsag.
KillOnas az emberiseg tOl'tenelmeben, bogy egy n~p. a

melynek oly nagyszerU multja van, mint a magyarnak, vedekezni
k~nyteleD ezer eves fennallasa megilonepJese kiiszoben nemzeti·
sage megved~sere egy oly nepecskevel szembeo, a melynek
haj16kot, hazt'Lt a magyar nernzet vendegszeret.ete aj:lndekozott,
8 a mely nepecske :to miivel6des renyes, ragyog6 napjabOl egy·
egy sugarat a magyar nemzet j6stlgab61 kapott.

De meg kiilOnij~ebb. hogy cz !\ kegyelembOl magyar ba
z{mkba befogadott Dt1P, az ohi.lJ, n kit egykorll ir6k mar a tizen
egyedik BZ{lZ uvben o!j'3n tall116an jellemeztek, flaja.tsagait, jel
lemvonasat iLtviszi meg a Wrtenetirflsra is s tOl'tenelmet is
bazugsagokb61 nkmja megalkotni. Az 6k <l.bnl.ndozo tOl'tenetir6ik
szerent (Bela kin'lly nevtelen jegyz6jt'mek flZ oh'thokrn vonatkoz6
reBze aJapoBan megczMoltatott) az ol:ih regibb lak6ja e f61dnek,
mint a magyar i 6k meg a. nyeJv e,:yetemes torvanyeit is leba
zUdjak 8 szerinttik az oh'tb Dyelv regibb a latino.H. A tudomlmy
Dem allhat "elUk vit:iba, mert .\Imindozokkal vitatkozni nem
lebet komoJy dologban Hi:iba kUrtOlik tele Europat hazugsi\gok.
kaJ; ok gyozui nem fognak. mert flZ igazsag a mi resziinkBn van.

Az E. M. K. E. ha~zn3t els6 sorb,Hl szerintem azok vanDak
hivatva kritiz31ni, a kik nemzetisegi "idekcn eonek miikodeset
hitjak. A legnagyobb haszna az E. i\1. K. E. Ilek Bzel'intem az,
hogy feJrlLzta sz;\zados AlmalJ61 ezt a nemzetet. A veszedelmet
nem akadalyozta meg as flzt oem is Jehet egy konnyen. egy
hamar. A magJur elolfihosodas8 ma is foJy;uuatban van. Kerdes
kik az eloh'thosodas terjesztOi? Faj kimonch\llom, de az 01'V08 is
vag as a seb begy6gyuI. OlahoBit a magyar f61des ur, a magyar
kereskedo, a magat magyarnak vall6 zsido, ollihosit a magyar
8zillo, a ki ohih Inkta videkcn lakik. EzzeJ szemben v~di nem·
zetiseget a magyar ajku pap as taDit6 a nemzetisegi videken.
Egy csepp a tenger \'izeben!
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Dezsi MiluiJy,
uniiarius pap.

leg mindenUtt a mienk a fennsobbseg, csakis 8 magyar allam,
edee hazank, a Petofi1 Kossuth nyelven beszelUnk. A ki megta
gadja Bziiloit, a kinek mindenet koszonbette, nagy bUnos i a ki
szegyenli magyarsagat es nem bUszke ra, meg bUnosebb, de llo

ki megtagadja magyar nyelvet tulajdon hazajaban, a legnagyobb
i8tentelens~get kovette el, a mit ember elkOvethet.

Az E. 111. K. E. nagy hatalomllll\ n6tte ki mngat. A ma
gyar nemzet hatalmas istene novelje hatalmat olyan nagyra, a
milyennek cssk egy Kossuth Lajos kepzelbette es 6bajtotta. Ha·
fallnat, tekintillyet, befolyasa.t hasznalja fel arra is, ho~y a sajat
tuzhelyat, a kincses Kolozsvar varosat tegye magyarril., hogy
ott a kereskedo boltjaban, az iparos satoraban, a gylimolcsarus
sSBzony b6dajaban magyarul beszeljeu az, a ki magyar, Mrmi·
fele nyelven is 8Zoljanak lwzzuja.

Ha az angol not sertette FrancziaorszAgban a francziaszO,
minket is serthet, ha a mi nyelvUnket, az Allam nyelvet nem
akarjak elsajatitani azok, a kik csak halaval as milli6szor hatao

val tartoznak a magyar nemzetllek, a magyar alkotmanynak es
a magyar kiralj'nak.

Mi el'ovel nem akarunk magyarositani. Mi csak azt akarjuk,
hogy a magya-r legyen igazan magyar es hn ezt elertUk, e nem·
zeten a pokol kapui sem vehetnek diadalmat

F.·Szovath.

A magyar fOldesur. a ki cseledet az oh\hok koziil fogad, a
ki fOldjet az oh\hval dolgoztatja meg, bereseiveI, napszamosai
val olahnl beszel, pedig beszelhetne magYll.ful is 3nnyi eravel,
a kolozsvari es tordai kereskedo, iparos a mezosegi nagy hajn
magyarhoz is o1<ihul beazel, pedig <l.Z iparos as keresked6k egy
lete elbatarozhatDll. biintet6s tel'he alatt, hogy t\ keresked6 iizlete·
nek, tafsalgasanak, kiszoIg{l.h'tsaDak nyelve legyen Illagynl" az ipa·
rose is magyar. Arm a esizlllllra as keszkenol'e BzUksege van annak
az ola.hDak as egy magyar ismeroset61 megkEmlezne, hogy is
kerjem ezt mngyRrul, a 8?iikseg rakensszeritene 6t rarra, bogy
tannlja meg a magyar allam nyelvet. ha magyar allarnpolgar as
ha magyar varosb:lO akarja eladni gabonajil~ s ba mag)'ar va·
rosban akar bevusaroloi. Faj az ember lelke, ha a vllrosi es a
falusi magyar keresked6ket hal1ja, hogy magyar rdldou egy ke·
syelemb61 ide vett nep nyelvet beszeli. - Ennek a magyar
hazanak szep Ilyelve tObb tiszteletet es szeretetet parancsol
onoknek foldbirtokos, iparos, keresked6, vendegl6s uraim! Sze·
ressek melegebben nzt a dl'aga magyar nyelvet!

En nernzetisegi videken Inkom. - OlfLhul soha nem beBZe
Iek magyar hnztl.mbnn, mert ez meggyal!i.zasa leone draga magyar
hazam szep nyelvenek. - Ha olahul koszou nekem az olsh, az
6 nyelvell, nekem is vnn Ilselvem es bliszke vagyok, 11a magyn
rul fogadbatom flZ 0 ohih koszoneset. - :\In kozseg·nuben az
olah ha koszon nehm, cSRk magyRrul koszoo.

Beszelnenk hozz:ija magyarul, de Dem erti, sz61 a birtQ·
kos, kereskedo, vendp.gl6s stb. Keressen tolmacBot, bi\ nem tud.
- Mas is ugy teaz. Miert legyen csak a hOs olah kivetel ez
egyetemes szabil.ly a161? - Ba szUksegt'lt erzi, hogy magyarul
tudjon az olah, megtaoul, mert az elet a legnagyobb tanitO.

Olltudatra ebreszteoi minden magyar embert, elkezdve a
korcsIlu\rost61 fel a bolcs tOl'venj'hoz6kig, hogy l\fagyal·ol·szagon
megkovetelheljUk n jog. igazsag, meltanyossag es a hala szem
pontjabOl, bogy a ki itt lakik es itt akar laklli, ruag,rarul be
szeljen, erezzen es gondolkozzek, mert a magyar fold taphlIja,
annak ,'ize oltja szomjat, annnk tOrvenye ea alkotmanyn, kiralya
vedi "agyOlla~ azem61yes szabadsJigat.

Hatarozzuk el magunkban, hogy magyarul beszeliiuk a ma·
gyar kir8.lysagban az itt lak6 nernzetisegekkel meg ott ie, a hoi
szam szerint kevesebb a magyarsag, de vagyonilag es szellemi·

$ "en !'did hi. ram
CJJe,d j61 a 'fiuedt, ..

fia "''jlwlok. nem I..",k,

CJJ"f.el'~'" $. Q)J( @: $.

«Q;,lda.

\.
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A hazaszeretet azon erzelem, mely minden 'ember
reI vele szUletik. KOrUlmeny ez, helyzet neveles es pelda,
mi azt kifejleszti. 6s apaink, azon harczias id6k szelle
meben, ugy sz61va lovon, karddal kezOkben, harczi
diadalbau, pelda es megszokas altaI fejlesztettek ki
fiaikbau ezen szent tUzet. A mai korban azonban, midOn
cdes hnzaukat cs nyelvUnket, esz es mivellseg fegyve
reivel kell legf6kepp megvedelmez:.lUnk, a magyar hOI·
I'ycknek l's legt'6kepp az any,lkn:lk jut a magasztos
hiv.lt.\s: cdC's 1l:1z,lIl1..:na.k liU CS od:ta.d6 tiakat ncvelni.

@lya.:t ;'\cmell::) no el.~~c, mint a rc?kenye, mdy 3.':: id8.
s viharokkal daczolO tolgyd ·kdriil folBja. - S Eold te\re
leivd bctake:rja.

..at zivatar e.z 0 leveleii zuzza legelebb szet, a tolgl.!
nek szant fejsze.:sapa.~ok az 0: natal karjaH. metszik
legdebb ai, a :dlglj arnyaban meAnyugvS vandor az 0
buszke cmliket vis:i magaval! .5 ese-k id.5k multan,
visszatery(!:, meg1.e.hr6.n a ~iaszoU rat, melynek derekar61. a.

vihar let-ept\! a szip zotd. repkenytevelekct, essk akkor jut.
eszibe; milyc;\ szep is yoli evek eloU ez a repkiny I

GIorda.
Dalllokos Anlalnc!_

Minden Cultul'-A6ylet egy vcdiutezmeny a hatalom,
tulterjeszkedes es nz egyeni fanatislllus iranyaban. Ily
inlezillcnyek ttlmoritik a t:\rsadalmat, o3Zhangba hoza
sara a hatalomnak, nz egyennel: hogy el6bbbi ul6bbira
tamaszkodjek, es ut6bbi reszesseve valjon elObbinek_

Nehez a feladat s a kUZdelem, fokoz6d6 borzal
massagok kOzott messze jOvOre terjedne ki, ha a hata
10m osztalyossai nem erezuek folylon elesebben a hely-
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zet visszassagat, s maguk nem segitenek el6 a kibon
takoZlist, epp a enlturalis viszonyok apolasa altaI.

Kornnk az atalakulase.. Vajudasainak lop los bena
szUlemenyei kOzlU, jellemz6leg fog kiemelkedni Cnltnr
egyleteink megalkotasa. Ezek utendik belyegUket az
altalnk idomitand6 j6zan fejlOdes eredmenyeire, mar is
szilvik a sziva"vanyt, a siltet felh6zet melyeig ekelOdve.

A mi kilzmivelOdesi egyletunk, eraben dnzzad6 e16
harezos. Isten aldasa rea!

Szekely-Koesard.
Felszeghy Samuel.

Ki a va16d.i hazafi?

Csak az t\ val6di igaz bazafi, a ki minden tettevel a baza
javat igyekszik munkalni 8 nem kicsinyes onos erdekek Altai
engedi magat egyedtil befolyssoltatni, ebbot kifoly6lag: Bo~kal

nagyobb ba8zn3 van a hazrmak azokban a szegeny kozpolgarok
ban, a kik nyomorusagaik kijzott is egesz keszaeggel ajanljak
fel Bzellemi es anyagi erejoket a. koznek 8zolgalatara, mint a
mekkora haszna van azon gazdagokban, a kikuek gondjai kozott
a haza feltett Ugye miatti aggodalom rol nem tal41bat6 8 a kik·
oak lelkeben e 71eJll,Zeti bzulel, a mustllr nw.gl1ak legkissebb
8zemerkejet sem kapes elhinteni.

Torda.
Rediger Bela,

ali8pan.

Iskolaiigy a havason.
Torda·Aranyosmegye nyugatra hOSBzan elnyulva, egy pRo

fllzsfeszekben vegz6dik. Az 68 'Bibar koloBz8zalis agar szabj6.k
meg hataro.it, melynek keleti nyul1Janyai kozott - fOk.ep a k6t .
Al'auyos - as Aranyas volgyeiben teriil el B.•moczok- orazisga.
E t~rmeszeti szepsegekkel' gazdagoD m"egaldott o'rszagllak - nape
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szerint - voltak kid.lyai is: I\loska, H6rn, Krisan B ut6bb Janku
szemelyeben, de kultul":lja annal kevesebb 8 az ebb61szl1rrnazott
ko"'atolt ismeret 8zUlte nz e16bbit.

Mar kozsegeinek szetsz6rtsag-B, fOldrl'ljzi fekvese lehetetlenne
leve kulturiLj:\nak fejI6deaet.. - Jelenben e~yes helyeken lathat6
eh~g csioos iskoh'i.k az ut6bbi evtizedek kenyszer emlekeit 6rzik;
itt Dseri az jFju hOD)lQIgar ismereteinek elemeit az esztendo
3-4 honspjim a~ h:Jgy n tav3SZ elso fu\'nllataval, ba. nem is
oriik, de miodenesetre 8 h6nnpra bucsut mondjoo 8. muzsak
csarnok8nak, elfelejtve ez ido ainU szerzett ismereteinek na
gyobb reszet, de megtmtva annyit, a menosi felnott koraban
teljesen eIeg a Tribuna es F6aia Popurului megemesztesere.

Ez iskolak nepoktat.'1sUgye termeszeteseo oem nyugszlk
Demzeti alapOD 8 mindaddig nemzetisegi veszelyeknek feszkei
lesznek azok, mig lelkeszei s tnnitOi (kik kozott - ha kolo8z·
azalia tevedes oem voloa <'Z ullitas - 14-eo? J oem birjit.k a
magyar nyelvet!) sovinizmusat oem elleosulyozzuk 8 a feltigye
let bat.:'1lyossagit.nak biztoaitasara a tanfeliigyeletet nem decent·
ralizaljuk, cssk ez biztositbatna lassu bar, de teljes sikert.

En azon idealist.1k kiize tartozom, Kik a magyar nernzet
jovojet az iskolaban keresik, szerintem is a nepneveles rende·
zeUsege az egyet1en biztos kultureszkoz, mely er08zak uelkUI
szolgalhatja a nemzeti megeros6des nehez feladatait.

Hog}' a "moczok- orsz8gabsn volna egyetlen roman - te
kintet n~Hktil a magyar allamban elfoglalt hivatali aHasara 
ki becaiUni tudna azt a 1assu :\talakit6 munkat, mely a nemzeti
egyseg megteremteseoek, a faji aa llyelvi osszeolvadasoak er
dekeit (a faji osszeolvndt,snak azt n mOdjat, a mid6n a magyar
ifju ohih csalMba. kenytelen hAzasssg utjan beolvadni - kony
nyen ertbet6 okb61; igen I) e tengel'llrban az egyetlen allami
6v6da es iskola altai aknrja szolgMni s a magyar nemzeti ge
niusz legbivebb kifejezoje akar lenni a ebben ne eroszakos rna
gyarositast hitna - el'6s meggyoz6desemben hataro~ottan ta·
gadom I

Ez iskola es 6v6da kUzdelmei. sikertelenek is maradnak
mindaddig, mig e videknek' nem lehet oly egyhaz;, politikai fS
polgari magyar Uirsadalma, mely langol6 bazaszeretettel, hami
sitatlan lelkesUlesael kesz tAmogatoi nepoktat{lsi' intezeteinket.
torekv6stikben.
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. ,Erositeni keU what e videk tArsadalmat 8zarnbelileg, aoya'
gtlag, 8zellemileg, mert cask igy nyilvanulhat lassan. ovatossn
nemzeli kullurank fel.6bb.~genek e.zrevetlenUi b6di16 bntalmn.

Topanfnlvn, 1894. april b6.
Demtmy Endre,

MIami Istolai Igazgat6.

Immnr tizedik kOZgyUIeS6 le8:1 foly6 ElV jnnins h6 S-an ao
oak a batalmns egyesUletD'3k, a melynek czeljAul a magyar nem
uh allam ki6pitise tUzetett ki. Alkalma lesz a nemzetnek meg·
gyoz6t1ni nrr61. hol(y az E. M K. E evr61 eyre egyre Doveked6
sikerrel viszi el6bbre a magyarsag es bazafisag Ugyet 8 egyre
noveked6 bizalommal talalkozik iinzetlen mUkodese az igaz ha
zafiak reszer61. Az eredmeny, melyet az E. M. K E. mar eddigi
rOvid elete alatt elert, a legvermesebb remenyeketis(elUlmulja.

Saj:\blllgos jateka a veletlennek, bogy a mety varos cask
a kozelmultb:lD is a magyar iLlJameszme, a magyarsag es magyar
aUam megerosodese elleni aknamunkak egyik feszke, mondbatni
bolcsoje volt, ug)'anaz lesz szintere azon kozgyiilesnek. melyen
Unnepelyesen fog nyilvanossa tetetni, hogy az E. M, K. E tobb.
mint egy milli6 forint vagyon felett rendelkezik, bogy az E. M. K. E.
meger6s6dese, jovojenek biztositasa tenynye valt.

Adja az eg, hogy ev ev utan ujabb dicsoseg koszoruzza
az E. M. K. E. zaszl6jat, hogy azon fenyes sikerek, melyek az
E. M. K. E. eddigi mUkodesehez fliz6dnek, evr61-evre gyara
podjanak.

Tordn, 1894. maju. 10.
Nagy Oliv....

Az erd6korondzta Erdely sziklds Mrczei kiizt fiatal erJvelszeint
az Eke (a fiu.0. ket keuel sz6rIJa a magot, rlf~san vet at Emke
(az anya.0 s egyiket 8em csuggeseti el cildasos mlmkdjeiban a veUst
pusztiM varjak setet csapata.

Ra;'ta tehdt! segedkezziink a szdnt6·vet6nek es Orizei.ik ejjel
nappal a vetest, hogy a kiieelg6 ezredives arat6 iinnepen haza{ia$
tOrelwisunk le.'Iszebb kalaszleoszorujtU fonhassuk a maggar Giniu.sz
dicsJ homlokdra.

Kolcttvdr. Mere. GyuJa, birtoko•.

Torda iskohii s nehany vonas a megye
taniigyebOi.

Torda \':iros a multban nagy szerepet jatazott. A Wrtene
lem r~lIyes lapjai tanuskodnak felvilagosodottsaga, szab:ul I;on
dolkoz.\s.\rill. Jelt.mben is n'\gy febdat jutott osztiLlsreszeill. Nem
cank fek\'ese. n tOn-en)'hozas gondoskodasa altai kozpontj=. nagy
megycnknek, de legterrueszetesehb feszke - a mUYeltsen- intez·
menyeillek, ipar-kereskedelemnek. A magyar nemzeti °kultura
vegvara is :l havnsok idegen nemzelisegevel 8zemben. Nagy
fesze '-an aDJagi ereje, szellemi elohaladotteaga fOlyt:\11 azon
nemzetisegi surl6d:lsok megszilntetesHen, melyeknek legjobb me.
JegagJa a tudatlans;g szUlt hiszekenyseg. Torda er6sseg.~, mU
velhege legels6 biztositek a nagyobb nemzetisegi mozgllimak
elfajul:\.s:1 ellen. Torda haladssa, anyagi szellemi kiY:\Its;·.ga ko
zos v:\runk, hiausni mindnyAjunk sebeL

Szamos, de nem eleg iskol:i.i kozUI a kisdedeket. :1Z 0- fa
ujtordai kit 6,;oddt a varos tartjn fenn. Helyisegeiknek megre
leloleg nepesek, m:\sfel 8znznt meghaladja a noveudakek 5z4m3,
ete ez :l~ o\'ot1akotelesek 32%-eka se. A tanulok magyarok,
mas nemzetisegllek csekely Wredek. Az 6vodak felszereteseik.
taner6ik szakf\yntottsagl\ folytlln annyira elOnyij~ell ismertek,
hogy a mult ev folynnul.n a vall. kozoktatll.si miniszter a hely
beli o,"ono);: \'ezetese Mellett dajkakepz6 tanfolynmot, jelun ev
ben 3 l'elHlbelit relldezett, a kepesitett dajkak milr egy ov 6ta
Idrdetik 1\ kisdedeknek jatekkozben az edes anyanyelvet, az is.
meretek le~els6 alnpjait.

Az elemi ismeretek terjeszteseben 9 elemi nepiskola fAra
dozik. A gr. keletieket, lutberAnusokat kiveve, minden ft lekezet
tart fenn iskol&.t. Varosnak nincs elemi iskolaja, az aUam kett6t,
a cellulose gyar tanitoja Magan iskohija czimen egyet gondoz.

Legnepesebb az uj-tordai allami elemi fiu 8 lednyidola kozel
negyedfel •.az lanul6vnl. Ket ev 618 modern berendeze.U uj



"epilletben folyik a mnitas, lehet61eg minden oszU,ly kUlon tanito,
iIIetve tnnit6110 vezetese o.latt all.

A masik AlInmi elemi iskolo. az 6-tordai leanyiskola. Ez ket
teremben az Ml. polg. lenllyiBkola epUleteben vall elbelyezve.
Min ezen kOl'tilmeny, de az evenkint felmutatott tnnitasi Biker
is ~z iskohit T.Qrda egyik legkeresettebb iskolajav1\ teszi. Ennek
folytan Dyilt meg jeJen tanevben egy uj tanit6no kinevezes6vel
a masodik tantcrem.

A Ye(ormdtltsok kit iskoldt tartanak fenn. Az 6·tordai kiiloo
epUletben fiu 8 masban leanyiskola; mindenik 100 00 feliili ta
nitvanyllyal. Az uj·tordai cask fin a hatalmassn fejl6d6, olcs6bb
uj-tordlii allami elemi iskola mellett folyton kevesbed6 noven
dekkel, mult evben 72, jelen tanevben 58. A felmutatott tlluitas
beli Biker, de a. reformatuB tankoteleBek nagy szama - a ref.
tankotelesek az osszesoel tobb, mint felet teszik - miatt is ez
iskohik oagy l{ltogatottsagnak orvendenek, innen van, bogy &z
o tordainal is oagy a zaufolt8ag. A fiuiskohibau egy 9'5 m. bosuu,
6'5 m. szeles. 2·0 m. magas teremben 132 tanulo szorong egy
ember alatt. Ezen koriilmeoy, de meg az altalanos iskola sziik
Beg is azon alkudoz3.8okr8o birta 80z AUamet 8 a ref. egybazat,
bogy az egyhaz adjou megrele16 8ZamU helyiseget, az BEam at·
venne 8 Bzaporitam\ a taneroket.

J6 nevnek ijrvend az wnildriusok fiuidolaja is j a leanyisk.
szlinetel. Egy epliletbeo van az all. polgari fiuiskolaval, az uni·
t.'\riusok .collegium· epiileteben. Ki ide jar, mar collegist8o, ezzel
is jelezoi aksrjak, bogy a kozeptaoodil.ba fog jutoi. Kivnl6 sznk·
er6ilr, de -a k6iepfoku iakola meUettisege is biztositja nagy hi.to·
gatQttsagat, jelen tanevben is terem nagyobbitlis folytim 100
tanul6nak felvetele vall. lebetsegesse.

A r6m, katholikllSok kUlijn fiu' s kUlon lefmyiskollLt tartanak
fenn; a leanyiskoh\ban robb a reformatus is, mint a rom. kat
bolikus, a fentartO hitfelekezetbeliek letszamat a tobbiek 4·sze·
rese is felUl muljak, szep tanusaga ez az altnlanos felkarohisnak.

A gr. katJlolikusol.: egy vegyes iskohit tart:mak fenn, az
egyesUlt 5 oelD egyesUIt gorOg szertartasu Ilovendekek letszama
megoszlik, mas vBIlasu, vagy a romanon kivUl n;H\~ nellJZetisegU
gsermek nem hitogatja ez iskol:\.t.

Tanterme egyike a tordaiak legnagyobbikanak, UdVal'B pedig

b6seges helyet -adna viirosunkban nUIO'oniB' nelkOlo~ott torna.
csarooknak.

Az elemi iskolak 'szllm8t kiegesziti az izraelitlik fiuiskohlja,
melyet a (caekely aziimu izraelita c'lahid) kis izraelita hitkoiseg
D!\Sy aldozattal tart fenD, ugS, bogy mar nem egyszer a beazUIl
te~s veszelJ'~nek volt kiteve. Az izraelita gyermekek nagy resze
maa felekezetek, vagy az allam iskolaiba jar, ide inkabiJ caa!.:
azok jtiratjak gyermekeiket, kik az izraelita vallasbOl nagyobb
kep!Eest obajtanak.
. Egy ev 6ta oly buzg6 tanitora akadtak, ki mel!ett egyeb
lsmeretek sincsenek elhanyagolva.

VegUl, van meg Tordanak egy magdn elemi iskoldjct is. A
.nehany eve letesUit celluloaegyar a1.kalmazottjainak joko1'll resze
ti.sztviael6k, tobb gep~az, gyaroaok id~gen szarmazaauak, nenw~
aJkuak. Ezek gyermt'.keinek JdteBitett a gyal' egy iskoHt mel)'
e~ id6 szerint tanitOja neve alatt 8zerepel. A teljeaen 'oemet
a/ku gyermekek tanit8sa a masreszt Tordan, e magyarszavu
n\rosbao n n~~et nyelvi ismeret ebrentnrtasa ez Iskola czelja.

.Az eleml Jskoh\kat osszesen 9 es rei szaz tanul6 hi.togatja,
vagyJs az ezen kO.~be~i tankotelesek 9%.1\. Ezen tanul6s{lg nyol
czada roman, a tobbl magyar i nemet, tot kissebb hanyallok.

. A. kijzepfo~u , oktal.as . azolgAlat!\b8on a kit dUam;, }lolgdri
ukola al~.. A le~nYlskola S8Jat. e ezell'8o epiilt helyisegekben, a
KoJozsvan-utezahan, a tiu polgari, a volt unit<:irius gymllsziu
(collegiumtOl) berelt epliletben. MiudkettO egy igazO"ato alatt 4;
nem egy ~nerOje is n~in.dke~ iskolBban taoit. Cssk 16 eves mUltj~
v~n Tordan a polgan Jskolaknak, semmifele azaktanfolyammal
DiUcsenek egybekotve, tanul6ik letszama azonbau ev,61 eYre
emel~edik, e~~tt a harmadfel szazat rnegl1aladja A polgari
le3~Ylskola kezlmuuka-eszkoz felszeretese mellett f6leg gazdag
s peldasan gondozott termeazettau.vegytani Bzertarayal tiinik ki
termeszetmjzi gyiijtemenye is a videki polgari iskoh\kei kozt ~
gaz~agabbakh~z tartozik. Kertje pp.dig gondosao apolt fakkai,
cserJ6kkei valosagos tagas angolkertte van Atalakitva. Kedyes 8
~geszseges UdUl6 hely a leezke orlik caendje utAn. A t;luit6tes.
tiiJet ~ov6 ·t.'loevben megnyitand6 ldzimunkatanfolyam szerveze.
set .kerte ~ V~Il. e;! kozokt, minisztertol, sot a kozoDseg korebOl
fel~obb IeanYlskohiva fejlesztes 6baja is kiszivargott. El6bb.
utobb a Ieanykozepfoku iBkoll!.kat is egys6gee slapon keU Bzer~
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vezni. Tarda elag DllgY, bogy egy magsasbb le{myiakolajn' Ie
hessen.

A polgari fiuiskola fennIete az 8llam 8 az unitariuB status
kiSzti 8zerz6de88el cask 20 Bvig biztoa, ez idahOl juniuBsal 16 BV
jar Ie. A kerdes8s 20 BV alatt is az unitariuB status kat tam\.·
mvsl 8 gymnaaiumi tan- B 6ratervnek megfele16 mervben tanit
tatja a Intint, ket ev elott - mig az iakola 5 osztalyu volt 
meg a gOrijgij~ is. Mikent kisebb helyekeo, hoi bozza 8zaktan
folyam aiocs, attaltiban tOrtenni 8zokott, a tordai palg. finia
kola is, 8Z algymnsaium 8zerepetisbetOlti,8 noveodekek 60-70
'Io-Ia tanulja a latint. Folyo taDevben egy parallel el86 08ZtAly
B egy uj taner6vel b6vUIt. Az unitariUB StatU8DSk beoDlakas
intezete is van sz iskolaeptiletben, hoi csekely dijert, vallas- 8
nemzetisegklilonbaeg nelkill, agyat, vilagitast, flitest kapnak.
40 j6 telkU caalA.d pedig felvaltva fOz eMdet 15 azegeny gyer·
meknek. 80kan pedig kijarnak sorra egy-egy ebedre. E j6tete·
melln~kben, sot az ut6bbiban mas iskolat61 is, polgari is elemiek
egyutteaen reszesUlnek.

A volt unitlirius gymnasiumnak gazdag a (olyton gyllra
pod6 konyvtfira van, lis,'any B ktilonosen regiseggylijtemenye is
eleg azamoB peldanyt szsmlal. A polgari iskolAknak kUlon konyv
tara s minden nevezetesebb folyoirata.

Altah\ban a tordai polgari fiuiskola is azon egeto azUkse'
get documentAlja. bogy a fiu kozepfoku iskolak kiizt is vegre
valabara Wbb vilagoss4gra volna sZiikseg. Ugy korUl·belUl 15
Cele hivatal van Tordan, egesz sereg a hivatalnok teluU, ezeknek
gymnasium keUene j indult is meg ez iranyban elobb nagy lei·
kesedessel, jelenleg eleg nema mozgalom, de maareszt ezerre
is megy a tordai iparosok szama, ezek gyermekei jelenleg is
tObbnyire elkerUlik a hLtint. I1y kozepllagysA.gu varosnak, mint
a mienk is, igenyeit magis elsosorban az a tervezet elegitene ki,
mely az elemi f610tti 4 als6 kozepiskolai osztl.i.lyban nem ismer
meg classikus nyelvet, ez az iskolabeosztas szamol is legjobban
az eletteJ. E role a felso negy osztalyra redukatt gymnasium 8

a kisebb szakiskolak volnaoak szervezhetok.
Eet tanotlwkola van Tordan, a ktWeskedOke a keresked6

tarsulat, tandij, jelen avben yaros s allam segelyeb61 as az ipa
ros tanonczi8kola a yaros aldozatkeszsegebOJ. Ha figyelembe veez
oztlk, bogy egyedW Tordan 100 kUrii! van a kereBked6, bogy
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mily alenk forgalmi hely Torda, mushol a. megyeben nines is
kereskedO fatwncziskola: 8zegensnek kell mondannnk a mi aIlapo·
tunkat. Csak 30 tanitvAnsa van, 2 tanitoja es aemmi£ele tan
eszkoze, j6formnn szervezve sincs; 10 evi betegseg utan itt mar
hathat6sabb gyogyszer keHene.

Az iparos tanonwkola viragz6, mAsfelszazn81 tObb a tsnul6js,
1 igazgat6ja s 6 tanit6ja.

Az evi vizsga el6tti munkakia.llitasok folyton haladasrOl ttl
nuskodnak. Kiilonoaen szepek a b6rczikkek, a szUcs-, csizmadia
aruk messze videken hiresek. Erdely lAvoH helyeire is eljut a
tordai cserepva.zak hire, a kerekesmunklik pedig meg Kolozavart
is keresett-ek A S1.amOS iparos takintt~lyes tarsulatokka. Wmorill,
kar, hogy meg sem annsirn tekint~lyes, er6sokk6, hogy igy 8zet
sz6n~a nagyobb eredm6nyt tudm\nak felmutatni; az egy egylette
alakulas folytan mlivelhetoenek igazAn nagyot, viragz6 ipart ~

ennek egyik els6rangu tenyez6jIH.: egy j6 iskolat.
Kimeritve Torda iskotainak sorat, meg csak egy par szam

adat bucsuz6ul. Tordan az iisszes tankotelesek szama a keteze·
ret meghaladja., ebbol keyes hijnval ezernemjdriskoUWa. Hogyha
t-ertink kicsinyvolta engedne a helyszUke miatt visszautasitotta·
kat felsorolnom, az ezer kikerUlne, nagy az iskolahidny tehst
varosunkban.Az iskolabajar6k 67t/, ka magyar, roman csak 32'5'1.·
Vallas szerint legszorgalmasabb iskolalatogatOk az izraelitAk.
azutan az unitArinsok, luth., ref., rom. katb .• gor. szertartAsuak.

A mel!:yere - nem akl\rvan l\Z olvas6 tilrelmevel annyira
visszaelni - reszletesen nem terjeszkedilnk ki. M bizonyos.
hogy sok az iskohi.ba jar6 gyermekUok, minden lOCK) lakosb61
198 iakolas i az erdelyi 16 megyeben csnk 4-nel tobb. Az iako
laba kotelesek J/s-da roman, l/s·da. magyar, epp mik~nt az osszes
nemzetisegi lak6k viszOllya. De mar az iakolabajarasnal igy ala·
kul az arany: minden egyes magyar gyermekre kat roman esik.
Mas nemzetisegek a ketto mellett elenyeszo kisebbsegben vannak.

Ezuttal a reszleteknel kitUn6 sotetebb tonuat bagyva, mely
ugy sem ilIik az Emke ver6f~D.yes iinnepsegeihez, caak a komoly
munka enybitbet arnyekaiokon, atterek meg a megyei tanif4tesUi·
letre. ElOnyosen kUlonbiizik e tanit6testUlet aok mas ilynemU
hivatalokt61 azaItal, bogy a mienk eMnk tevekenyseget fejt ki.
Tagjai szakkepzettsege, ritka Ugybuzgosaga szap munkassag
....., a,frv. ~Akhp 10
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Osongvay Domokosne.

[ria, Dollk L.jo,.

NeveIes a hazaszeretetre.

Mar reg nem olva,tam tarsadalmi es magyar nem
zeti szempontb6l oly lllegdobbent6 jelensegr61, mint a
kozelebbi napokban, mid6n a b6dmez6-vasarbelyi mnn
kAs-zavargasok leirasat boztak a birlapok.

A Illozgalolllnak egesz lllivoita elkedvetlenit6 ba·.
tassal van bizonyara minden bnmaous l\rzesu emberre,
de kUlOnosen melyen megbatott az, bogy ott a Pet6fi
altai vilagbirre jutlatott gyonyorU alfoldon, bol kerek
ezer esztend6 6ta lakik a magyar nep: akadnak sza
mosan olyan szerenesetlen felfogasnak, felrevezetett
sivar gondolkozasuak, s6t mar erOs bitben elni latsz6
fanatikusok is, a kik megtagadjak magyarsagnkat, mao
gyar bonpoIgarsagukat es azzal szemben nemzetkoziek
nek, vilagpolgaroknak valljak szanand6 szemelyUket.

Ezen kinos benyomast k81t6 jelenseg oka esiraja·
ban elfojtand6; mert egy allam, a melyet nem polgarai
osszesegenek busege, ragaszkodasa, szeretete, veraldo
zatra is folytonos keszsege tartaoa fen, banem esak
torvenyek, rendszabalyok es gepiesen mUkod6 vegre
bajt6 kozegek tengernyi sokasaga, az nemesak az eletre·
val6sag biztositekait nem birna, de a fenallasra aItala
ban letjogosultsaga sem lenne es rovid id6n szetbnllana
alkot6 elemeire.

EgyedUI a bazaszeretetnek szivUnkben e16 szent
erzelme kepezi azon atbat6 kapesolatot es aranynaI
dragabb lanezolatot, mely egy !lazanak polgarait ogy,

10'

Volenszky Gyttla.Torda.

-

reszeseve tesz mindnyajunknt. Varnsdy LajoB kir. tanfeiiigye16nk
tervezete 8zel'inti iskolabeosztasi javt\sIata orszagos vita tfl.fgy:l.t
fogja kepezni, minden nevezetesebb orszagos tanligyi mozgalom
ban kiildottei ott vannak, az p.!?;6szsegesebb aIl6 irasnl az oraza,·
gas taoszermuzeum kedvezo biralataban reszesUlt padot szer·
kesztettUnk. GyUlesei a kartarsi erzUlet fLpohisa., a. tarsadalomnak
Ugyeinkbe belevonasal'3 mind megallDsi kedvez6 alkalmak. Kar,
hogy a gorog szertartasu kal'tarsaink egyletUIlkt61 anoyil'a visaza·
huz6dnak. ~ egyes tagok a ta"sadalmi e~et BzUlte kovetelme
nyeknek is mindellkep igyekeznek megfelelni.

Ezekben igyekeztem iskolAiuk 8 azok tulajdonkepeni lei·
keir61: a tanit6kr61 Demi halvaDy kepet nyujtani, adja laten,
hogy az E. M. K. E. kovetkez6 20 ~ves evfo ]'du16jaD De kelles
Ben oly sokat a Borok kozt elhallgatllullk, hanem kulturitllk mi
llel szamosllbb, teljesebb vivrnanyaival szamolbasBunk be!

Az anyai szeretet olyan mely, mint a tengel', s oly iga.z
mint a gyiingy, mely benne tere1n.

Ha elotunkben mindllzt ertekcsitni tlldnok, mit tllpasztnlataink Altai
gytljtOttiink, dus gazdagokkA vaJllt'mk.

Boldog, a ki feledni tnd es megis boldogabb, ki
az lsten legesekelyebb kegyet emlekeben szent ereklye
kent tndja meg6riznl.

Torda.
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emberi szamiM.s szerint orok eletU egyetemme formalja
es nemcsak egyutt tartja, de az id6k folytan meg szi
larditja.

Err61 azonban sokat lehetne irni akar kOtetre val6t
is, de most csak azt hangsulyozom, hogy nepnevele
sUnknel falukon es varosokon egyarant az eddigi nel
sokkal nagyohb sulyt keU fektetni iskolakban, templo
mokban, kOzigazgall\sban es a tarsadalmi eletben egy
kent a val6di hazaftas erzesre, szellemre, a mindent
athal6, taplal6 hazaszeretet erzelmeinek felebreszlesere,
apolasara es olyan meger6silesere, hogy az egesz ele
ten keresztlll elvalhatlan uli IArsa legyen minduyajunk
nak, melyet szivUnkbOl semmifeIe vilagcsavarg6 izga
16k amilasa es semmifele melelyt lerjeszl6 ujsaglapok,
rOpiralok szeditesre szant czikkei 161Unk el ne szakit·
hassanak. Mert ugy IMszik, hogy csak az iras·olvasas
nak hazaftas lelek nelkUI val6 lanilasa tobb kart, mint
hasznot okoz a larsadalomnak.

Az erdelyreszi kOzmivelOdesi egylet, millt az allam
kulturalis IOrekveseinek hazafias szellemU, bllZg6 lamo
gal6ja es munkatarsa, hiszem es tlldom is e tekilllet
ben kitUn6 szolgalatokat lett eddig is es remelem, fog
lenni ezutan meg sokkal fokozottabb merlekben.

Maros-Vl\sarhely.

CfiA j<¥{daj'''J Iej"a:!yoM /'.<4. a jdt,ko"lj4dj'

/"VI>, a ''f.ej'''lj4':! l"Jdt,,:!d/,/, ki"<4' a "'''JeI'j.d,.t."

.,jlik. !1m, a ,o.."ak 'j,! :!Y"'j' ki"tld" I.o:!!! <¥{

,lei a'd,,!!iala1Wdjaii ki"Jy",IiMt" ""d toldo:! Iel.e! j<¥{'

ck:! .. ''<'jb,y, d, <4ak j6 .. ",,,,.. I,lek/;,t.

C(Qotda.
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Az "Emke" tordai emlekkonyvebe.

A mi hazank a magyarok hazaja,
S nem sokara ezer ev virrad raja, ...
Csak oly zseller erjen benne uj ezret,
Ki szent hazank I teged miadig hiin szeret.

Eger.
Kapdcsy Dezso.

Hogy szegOdtem en Torda-Aranyosmegye
monographusai koze? .

1881. nyar elejen Dahai Buzogany .Aroo a Szekely·Egylet
akkori lelkesz titkara azzal a bizalmas keressel fordult hozza.m;
bogy a Tordara tervezett kozgyUJes felolvas6i kiize Borakozv3,
lebetOleg megyei tArgyu el6ada,st tartaak.

Akkoriban en Tordn·Ar:toyo8 megye regenyes tajaib61 vajmi
keveset ismertem a ijssz~-vis8za sem igen terjedtek e161eges
helyrajzi tapasztalataim Toroczk6 videk6n meg tu!. A felhivaa
elkepzelhet6 zavarba ejtett, mert az id6 rovidsege miatt hama
rosan alkalmas themat vnlasztani 8 azt a varakozasnak megee
leloleg kidolgozni Ilem kis fejtoresembe kerUIt. Buzog{my ur
eBzmeje es a Szekely E::;ylet irfmt erzett tiszteletem erzelmei
azonban nem igen tortek meg II hosszu habozast 5 bamaroaan
Dem volt egyeb va1asztusom, mint sietosen 'rordara utazva II

varmegye embereive1 valami megt\llapod;isra jutni. Weress Denes
aliapan, a varmegye 8 II Szekely Egylet lelkea Ulmognt6ja meg
artvan zavaromat, ismat csak 'l'oroczk6nak in\nyitotta azekere
Ulet a Caongvay foazo1gabil'6 vedazarnyai ala helyezve azzal bo
caatott ai, bogy immar nyugodtsll nez 6 a fejlemenyek el6be,
mert meg van gy6zodve a fe161, hogy: mfljd carlk eliga~odom

vulabogy Toroczk6 szep videkCll.
Hz az eros biztatas csak jobball fokozta szorongaBomat s

mondhatorn, nem a legkellemasabb el'zelmek kozt illdultam neki
:J.Z Aranyos gyollyorU vOlgsazorosanak. A mint azouban Varfalva
irimyabao, ott a nagy hid kanyarulatl\ban jol szemlig)'ce vehet-
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tern azt a aajat8alros jelenseget: hogy az Aransas a harm:ulkor
laznbb retegeinek mellozeseveL a lllo1aphit tOmegebe vaj6dv3
nyeri meg tovabbfol)"asAt.. akaratJanul is rabjn lettero eunek
a meglep6 alakuhisoak 8 att61 fogva oem tudtam 8zaUaduini az
ebbez fliz6d6 eszmelanczolattOI.

Hasztalan faradoztam mas thema UU\o. Kl\rba veazett a
Szekelykore 3 toroczk6ik altai. Csongvai 8zo1gabir6, a tanit6k
es Zaak6 posl.amester kozremiiktidesevel rendezett a az en SebesB
Pal oBztitlytam\.c8os barlltom altai eros felszaggatl1s daczara h6
sies kitartassal megtartott kirl\.ndulas minden tanusagR., mert ott
is az Aranyas kUlonijs iranyvalnszt:isa motoszk:Ut mindig fti·
leimben. Toroczkor61 Toroczk6-Szent-Gj'orgyre Toroczkay Sandor
vendegszeret6 M.zMlOZ telepedve vabrni egy heten ;\t a kornyek
osszea barlangjait vegig kutattam a Rede1l6 hatar{\ban az addig
is emlegetett CscppM uarlanguan az Draus apelaeus egyik flzota
sokszor emlegetett lel6helyet sikerillt felfedeznem, ugy bogy
azzal (Khlra barll1og) a m. tudomanyos Akademiaban is azives
bebocsatast oyerek 1882-beo. De ezen erdekes reazben meg
maig is ertekesitetienUI all6 adathalmaz daczara lljbol is az
Araoyos-meder ml\gyarazllsahoz teJ'tem visszn s a Szekely Egy·
let auguazlusi kozgyiileaen tartott felolvast'&som kUlonoa meder·
fejl6desr61 sz6lott. Torda·Aran,osmeg.re szepsegei azonbAn any·
nyira megragadtak, hogy azota negy izbE'u tertem hegyei koze
vissza B a Bihart61 kezdve az Aranyos meoten nem csupan rna
gamra, de altalnm oda lelkesitett mas szaktarsaimmal. mint
Szinte GIlboI' tanarral, ki az erdekes fatemplomok styljer61 fog
Tordan n millenium alkalrnl\Val ertekezni. Mniland Oszknr tanarral,
kit az of'fenbanyavideki nepnyelvi tanulmanyokoak nyertem meg,
Teglas Istvan 8egedtanfelii~yeI6vel, ki az Erczhegyaeg regeszeti
emlt1keinek r6mai mamdvanyaiuak kutatasi faradalmait osztja
meg velem, egesz tudomanyos expeditiot vezeltem a megye
legregenyesebb szirtalakzatai kozott at. Csak sziikre 8zabott
id6tg akadaIyoz ubban, bog,}' ismet evente nem ludom e kirnn
dulasimat ismeteloi s nagy orornornre szolgAlna, ha e par 80

rommal mas kedvez6bb helyzettel s tObb id6vel rendelkez6
szaktarBaim valamelyikeben ked vet tudnek ebl'eszteni az ott ki·
nAlkoz6 sokrele munk8l\nyag kihaszollhlsara.

Deva. Teglds Gdbor.

Elso erdelyi midszovogyar.

Hazank sokfele tel'meoye javareszben a kUfloldon
nyer ipari feldolgozast s igy val6saggal el'demszamba
megy ittbon, ba valaki gyart hllesit es lliellAn, mert
nemcsak sok hazai munkaskeznek nyujt keoyeret, de
nemzetgazdaszati szempontb61 is megerdemJi a gyM
alapit6 az elismeres ad6jat.

Varmegyenk az ujabb id6ben baromgyarral gazdago
dolt; egyik a tordai cellulose-gyar, a masik a mez6
kapusi niUlszov6[Jydr, harmadik a to,.dai sOr.qydr.

Sandor Janos, Kis-KUkUlIovarmegye levekeny fo
ispanja, 1893. ev tavaszan alapita Mezo·Kapuson az
"EIso Erdelyi Nadszovogyar"-t es ezzel a Mezosegen
rengeteg mennyisegben lermo s csaknemJ\rlektelen nad
hasznos novenynye valtozott ~ a kozsegben IObb mun·
kA~ csalAd biztos kenyerkereseti forrAst nyel·t.

A gyal'ban negy nAdszovogep mUkOdik, melyek na·
gyon hasonlitanak a vaszonszov6 gepekhez azzal a kU
IOnbseggel, hogy erre kenderszalak helyett sodronyt
huznak es az ors6 tonala belyett egyenlo bosszusagu
nadszalakat dobalnak a sodronyok koze.

A gyartmany, mint nadszovet, j6 forgalomba s leg·
inkAbb az epiteszek ha~znaljak stakatul'Dak, de' lehet
belole kitUno keritest, falat epilen! es tetMedesre hasz
nalni; a tetot olyforman keszitik, hogy a leczezetre le
szegzelt nadszovetet bevonjak betonnal; ugy konnyU
segenel, mint tnrt6s-, vizhatlansaganal fogva nem kepe.
vele versenyezni semmifele fedoanyag.
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A gyllrban 40-50 munkas dolgozik, kik mind rna
gyarok; a ferfiak 1-1 frt 20 krt, a u6k es gyerme
kek 50-60 krt keresnek naponkent.

A gyar tovabbfejle3zteseben nem kis resze van
Sebestyen Arthur gyarigj1zgat6nak, ki szakszerl1 isme
teinel es szelesk5rl1 5sszek5tteteseinel fogva meg kt1l
f51di piaezot is teremtett a gyartmanynak; f61eg Ro
maniaba szallitanak sokat s igy lett a .Mez6segi" nad
fogyasztasi ezikk' - Bukarestben.

A megreudeJes oly Wmeges, bogy annak az igaz
gat6sag alig kepes mindig eleget tenni.

Bar minel Wbb f6uri k5vet6je lenne Sandor Janos
nak hazankban a gyaralapitAs teren.

Torda.
Smidt Rezs6.

a .fw~~·~",e f0'VWi~ M-

~~c./'" eVpofM6.-= 'tJ,<VJM, ·fe-f".eti:vvt,ft,

~ofw, ww\, ~.cn 'r'JOn~, ~ew\' "~

Torda vallasi es miivelOdesi viszonyai.
A tortenelmi Tordanak nemcsak a politika, hanem a val

laserkOicsi es mUvel6desi tereD is jelentekeny szerepe volt a
ragi multban s az van a kozel jelenben 8 az lesz a messzi jo·
v6ben.

Kebeleben B legregibb id6t61 kezdve szamos egyhaz volt s
mar J274-ben parochialis egyhazzal bil't, a mely hogy hoi fe
kUdt - a mai o-tordai ev. ref. egyhaz helyen·a - bajosan lenne
meghahlrOllhatO. Az 1333-1334-e5 evekben pedig mar a ket
Tordanak kUlOn·kUloll egyhaza volt EzellkivUI a kiilona1l6 Egy
bazfalv{mak es Szent-Mik16sDak szinten sajM parochifli voltak.
Ezeken kivlil meg nagy kolostori egyhazr6l, tebat oaazesen 9
egyhazr61 az6lnak ag; adatok,

Ma Tordanak 10 egyhaza van s biLT azok koziil harom regi
as tekintelyes, templomai meg sem tartozuak all osi templomok
koze, mert azok a kun ea mongol dnlnaok aldozatai lettek, a
mostaniak azutan epUltek.

Torda lakosai a harorn ragibb templom epitesi korszaklLban
kizar61ag r6m. katb. magyarok voltak. Azonban a reformatio
eszmejenek terjedesevel az ago ev. vallast vetMk fel, melyet
llemsokara a Calvinival csereltek feI. S hogy lak6i ezt nem a
nyereszkedas vngy a feltUnes, hanem a meggyozodes as felvilli.
gosodas szempontjabOl tettek, mondanunk sem kell. Hiszen csak
egy ily nep lehet azan dicsoseg osztalyreszese, hogy varosanak
falai kozott mOlldassek ki a vallas- es lelkiismereti szabadsug.
His7,en csak egy ily nap lebet, a mely megerti a kor jelszavat
stud gyonyorkodni a szellemi l:3zabadsag hajnalpiroslatfl,n 8

egyedUI ci3ak az ily nep kepea al'ra, hogy ne alljon meg a fel
uton, banem melljen, baladjon fokr61-fokra, fOlebb-f6Iebb!

Innen ertheto, hogy a szellemi elet nagyobbfoku ebredtevel
Torda lakosai egy azivvel, egy Ielekkel az unitariua hitet, "a re
formatio e javitott kiadasat14 fogadtak el s 6- es Uj-Tordan
kUlon-kUlon uDitarius egybaz keletkezett. A kis szamu ev. refor-
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matusok a Szt-Marton templomat tart..1k meg a kastelyban, a lUeg
kevesebb SZ8mu evaugelikusok pedig ott birtak egy kis iron
hazat, hal most a Ferencz-rendi atyak kolostora van, mig a rom.
katholikus templomnak, pll.pnak es hh-oseregnek cask hire maradt.

Azonblln a szeszEHyes sors maskep vegzett 8 az unitariuBok
megerdemelt dics6sege csak upUnkosti kinl.lys4g" volt. Basta Cel
dulta Isten szent hazat, mit gyUjtes- eR :UdozatkeszsegbOl alig
reoovaltak Id a D.lvid-Ferencz kovet6i, Gl'egyor tabornok kato
D.lit helyezte el a szent fslak kozott. Ugyanekkor a Koloz8\'ar.
rol megerkezett vad Basta ugy e t.emplomat, valamint mag{lOYOS
hazait az unitariusoknak elveUe er6szakkal 8 a jezsuitAknak
adomimyozta, mig 1604-ben Bocskai az oSBzes etraboltakat vissza.
sdta nekik. 1706 ban Tbiege osztrak badai ujra felgyujtottAk a
szep templomot, melyet ujolag a meg csUggedui nem tudo uni
tariusok csak azert epitettek f61 es javitottak ki, bogy Virmont
Drlmiuo Hugonak legyen mit elorozzon orokre toltik. Igy lon,
hogy a rom katholiku30k ekeppen tart hodilva maguknak, az
1721-ben 10-20 katholikus, a SOl'S 6S korUhu6ny il'igylend6
kegye altaI, 1667-l'e felazaporodva, rna a f6teri cathedrealis 6S
a kolozsvar-utczai szerzetes templomban dicseri Istenet lantban
hegedUben, czimbalmi zengesben". .,

. Az ago evangeJikusok mig szamban egeszen leapadt......k, ad-
dig nyelvben es erzelemben egeszen magyarra er6sodtek. Elis.
rneresre meltO, hogy fLiggetienDe tettek magukat az erdtHyi sz:i.sz
papi .fennh!itosagtOl. A kicsiDy sereg, mai szama 188, a pillosok
egyhazraivi temploma romjain epiilt tis templomahan fohAszkodik
a Iegf6bb Urhoz.

Az ev. ref. bitUek a Rakoczyak, Bethlen Gabor s Apafi
uralkodasa alntt a szt\kelyf6ldr61 es Nagyvaradr61 bejotlekkel
megszaporodva, megerosodve, kUlOn·kUlOn viragz6 s most leg
er6sebb egyhazat alkotnak 6- es Ujtordaban. - Osszes sza
muk 5388.

Az unit3riusok miutan 1721. nov. 22-ike ota templom nel
kill maradtak, Uldozott arvakent egyik vagy masik hitrokon ha
zaban kerestek a vallas vigasztalasat, regi teroplomuk v:ssza
szerezhetese remenyerol vegkep lemondva, az 1589·beo epitett
iskolajukat alakitottak at templomma. Badogos, ekes tornya ma
biiszken emelkedik az eg rele, hirdetni, bogy .a ki biszeu, annak
orok elete vaD-. Az unit..'lriusok szama 1196.
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A gor. keleti vallasuak szAma 733, egy tornyatlnn templo'
muk van a M:utalja-utczahan j a gor. katholikusoknak a Tellleto
utczahnn egy k6, Uj·Tonll\ban fatemplolllllk, sz:\mllk 1752.

Az izraelitaknak a Belkozeputczaban imahazllk van, a hivlik
SZl\ma 203.

A templolD alapja nz iskola ElsosOI'ban emliteS1'6 melto
az uuitarius valULsfelekezet ot osztalyu gymnasiuma, temploma
szomszedsagaban. Ez 1784. t.njan epUlt. Nagy idon :'t.t ot osz
t:\lyu gymnasium volt, negy elemi osztalylyal kapCBohltban.
1878 ota 20 eyre kotOtt szei.tod~s ~rtelmeben gymn. t..'\nfolyam
mal osszekotott aUaOli polgari fiuiskola let~ helole. lunen sugar
zik szet .a felvilagosodas as baz3szeretet metege-, mely e vi·
deknek eletet es aldast kolcsonoz. Ez epUletben van EziDten a
nevezelt felekezetoek negy oszt.1lyu elemi iskolaja. Az allami
potgari leanyisKola, az o·tordai ev. ref, rom. kath., az ujlordai
ev. ref., nz lljtordai allami fiu- es lefmyiskola. mind az altah\nos
rnUvel6deB faktol'Ri, valamint az 0- es lljtol'dai ovoiskola csak
arrol tesz taullsngot, hogy rrord{mak jovoje van. S ezt legkoze.
lebbr61 azzal igazolta, hogy tervez es alkot, hl.rad es munkll.l
egy fOgymnllsium f6laUit<\~a erdekeben, mely hogy letesiiljon,
szivUnkb6l ohajtjuk, mert hisszUk, bogy E'Z meb fogja ketszerezni
a. szellemi tevekenys~gett irodalmi munkassagot. Mert ha Torda
bii akar maradni oseihez - a kik annyi jelest alkottak - akkor
fiait is sUrgetDi kell a munkalkodaara, a tevekenysegre. Hivat
kozzunk·e itt KODCZ Botdizs:lr, kenosi T6zser Janos, Kereszturi
8amuel, Derzsi Gergely Istvan, Gyongyossy Istvan, Dr. Hanko
Jozsef, Ercsey Jozsef, baro Josika Miklos, Bogatbi Miklos, Czako
Zsigmond, ar.·rakosi Szekely Sandor: K6v{Lry Laszl6, Salamon
Ferencz, Nagy Mikl6s stb. neveil'e, flo kik irodalmi muukassaguk
altaI onmaguknak emeltek emleket, oszlopot?

JotLek nzt.\n masok, ujak ...
Megkiizdott es \'egre megbaratkozott e vAros a hirlappal is.

Ezelott min1egy 19 evvel Moldovan Gergely - most kolozsvari
egyetemi bnilr: akkor tordai tanfeliigyel6 -alapitotta a .Haladss
heti lapot. Hamar bevegezte palyafutas:"at. 8 ev\'el rea Gy6rffy
J6zsef irt..... az .Aranyos"-t. A talaj most sem volt alkalmas. S
ujra vagy 8 evi szUnet utan K Veress Sandor bozz::i. fogott az
.Aranyosvidek--hez 70-80 el6fizet6vel. Ez sem volt kis feJadat.
Vegre elkOltOzven a \'1.\1'081'61, most az .Aranyosvidek-·et
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B 0 r bel y Gy ij r g y tnnAr szerkeszti buzg6saggal es j6 ra
menynyel.

A kozmiivel6dessel rokontermeszetU dolgok: 8 Kaszin6k,
Onkepz6 korok felemlit-ese mellett 8z61ok a szineszetrol is.

Torda a nemzeti 8zineszetert is Bokat tett. Annak bajno.
Kait tisztelte 6S eh'iszeretettel fogadta. sot kiserletet is tett egy
{"land6 8zinhaz Jetesitesere. S ha az nem sikerUlt, sikeriilt a
varos intelligentiajab61 oS8zehozni egyeseket, fenntartani a .mll
kedvel6k tarsulatjat·, mely tArsulat a Tegi Casino nagytermeben
- hoI Bzinpadja is van - koroukint Ugyes el6adasokat tart.
E terem Bzokta befogadni a magyar 8zineszet vandor apostolait
is, kik Torda irant nem viseltetnek ellen8zenvvel ..

Igy is van az rendjen. A vallas- 88 lelkiismereti szabadsag
az osregi falai kozott hadd viragozzek a tudomnny, terjedjen a
mUveltileg a alljon oltarB a azap mtiveszetn6k! I"

Torda.

Demeter Denes.

A "magyar dalr61".

e:r'&Uj:J<" dal {'"Jj''' ed.. I.a~"ki,t, a m.1y G,;...
uo. '''jiv.t lelh..it.. a .'{iv.ket. @;ffaJya' dalGa"

,~/40" ,tol a ",."t {'o/o{'ma • 9> "d.. a,,!!a hi.ded.

GoIc.Kij. m.tletl maJya' dalGa" mO"dja .r ".{.,dleh!"

~ "d.. maJ!/,a, dal apola.ala alakit.""h ~"h.

dal04h.s.oket, I.oy!! a I.it, ••m",,!! .. .{etdel """...it a

maJ:J<" dal altaI o.",l.a"J{oa" tudjuh /.jI":et.,.i.

Csdkany Sandor.

Honi kerteszetiink.
A vilaghaladlla azeUeme minket is ii.tbatott; mi is tOrek.

szUnk ez elore robano aramlattal minden teren Iepest tartani.
Igy orommel h\tbntjuk a miikerteszet robamos fejl6deset,

mUbecseoek kibontakozasat is.
Egy biztat6 mliveszi fenY8ug{~r ir{myitja utunkat as "i1:i.gitja

meg elottiillk a termeszet azepsegeit, betekintest engedve annak
titkaiba s nRpr61 IHLpra J,;ozelebb bozva hozz3.nk bt\jait.

A termeszet szepsegei mindiokR.bb megnyerik a mUvelt,
emberiseg szeretetet es felkOitik erdekl6deset a kerteszet irAnt.

A mUkerteszet, egyfeI61 az emberiseg civilizlilOdAs!lra bat
nagymen'ben, n mennyiben erzekUnket a szep irant felJ,;OIti as
keMlyUoket nemesiti, masfelol meg ujabbnal ujabb rniiveket
teremt nemzetgazdaszatunk teren.

Nem tekintjUk Wbbe a kerteszetet csupan pazar ked\'teles.
nek, koltekezesnek, mert mar elengedbetlen keJh~ke\'e valt a
czivilizalt emberisegnek.

Nemes mUveszet ez! mert a termeszetben kutntja fel a
mindenbata teremtO titkat s e titkot ellp-sve, teremt ujabb 6S
nemesebb mli\'eket.

A teremtO nyomsit kovetve, a megteremtetteket javitja,
nemesbiti, tokeletesbiti azokat. teremtve ezattal az ujdonsagokat.
E teremto mUveleteiben objectumait a balns novenyvilagb61 veszi,
ez adja a teremt6 IdeM!

A virag, a melyet a kertesz teremt, nemcsak a kertet es
bazat disziti, hiszen az embert is ez disziti a bolcsot61 sirjaig.
A konyhakel'tek es gyUmolcsosok termekei nemcsak igen fontos
es ki\'anatos tAp1416 szel'ek ~letUnkben, hanem elkerUlhotlenUl
sziiksege~ek is az egyeb elelmi czikkek assimilati6jahoz. A taj
kerteszet pedig megbecstilhetlen nemes mliveket teremt, a meny·
nyiben BT. eyyes tAjakat nemcsak szepekke. banem a baszontalan
mocsaros belyeket is termakenyekke, basznosakka, egeszsege·
sekke tudja tenni.
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A kertesz, B ki miodezt fa evvel oly sok egyebb oromot 8
elvezetet teremt, ketsegenki"QI a legfontosabb tenyezok egyike
elelmez6 es egeszsegiigyUnk ganhljabaD; ebez azonban nemcsak
megreszitett 8zorgalom. eber figyelem es kifogyhatlan tiirelmes·
Beg sziikseges, hanam birLokaban kell lenni meg e fdlOtt amaz
alapos ismereteknek eB tapssztf\latoknak, melyek a tel'meszat
torvenyei ea fi1.ok kihasznah\s30 vegett a novenyvihi.g teremtesere
as niive1.esere megMlapittnttak, milldezek melle jaruljon m~g a
Bzep iranti nemes erzek 8 bizonyos kolt6i bajlam, mely a kef""
teszetet jogossn a legszebb mliveszetek BOl'aba allitja Baker
teazt miivesz8ze teszi!

Ez ideak realizalasaboz azonban, hogy a halad6 vilaggal
h~pest tarthassunk, nelkiUozhetlenne valt bazlmk kerteszkepzo
viszonyait is kidornboritani - czeltudatos es a miiveltseg kel10
mag·3s fokl:l.n 3116 Kerteszek es iigyes munkasok nevelese
:\ltal. Es ime rna mar orornmel latjnk ernez 611ajunkat rnegval6.
aulni 8zaltal, bogy iLldtisoa tevekenysegii szabadelvii kormanyunk.
Idva.Jtkeppen pedig f6ldmivetesUg)'tlnk minisztere Betblen Andr:1s
gr6f es Ugyosztii.lyainak jel~B vezerfel'fiai a nemzet.gazdaszatm
oly aldusos, nernesbito ea tokeletesbit6leg hat6 kel'teszetnek mi
ntH magasabb szinvonalra emelt~ae vegett appen az ideo l\l1ita
(el a magyar kerteszkepzo iskolat. Nyitva aU tehat ifju kerte
szeink elott, rna mar ama 8zentely kapuja. a melyen bejutni
eddig csak vajmi L.evesen es csak nagy aldozatok vagy a j6
Bzerencse ntjan ludtunk m8S!Ze kiilloldon s idegen nyelvU nep
kozott. Hozza. ferbet most a kevesbe tebet6s ifju is, hogy sZllk
majaban kel16 elmeleti kikepeztetest szerezbessen meg pedig
itthon as anyanyelfbn.

Az 1885. evben letrejott orszagos magyar kertesz egyesU.
letnek, amelynek dicsaretes tevekeoysege boni kerteszeti viszo
nyainkat amugy is roham Iepesben vitte el6re, e magyar kertesz
kapzo iskola val6sagos koronnja leend: es aelja isten, hogy az

ia legyen.

Torda.

L 'huillier Istvan.

Emh~kezes az emJekekrol.
Gyakrnn megesik velem az az esot, hogy elbolyongok ost6nklnt Torda

utczAin. - Tlldjuk (mondjak magukb&n az IsmorOsslm).
Holdvllag, jAt;;zi 8ze110 es wbb elrelc fergotegjclOltak engem Itt kiser

getnoli: 0.1. ulamOD, cpen uB', mint mast.
J6 barataim g)'llkran mondjik, hogy ez valaml roszban tori 1\ fejllt.
CI3k bcszeljctck. - Magam pcdlg tovabb tartor, fOlkeresni a droll

I('gllregebb oregelt.
Kllnn)'U 6ket mcglelni, oU vannak felig elasva a sikatorok !izcgleteln.
- Jo cstllt llregem, szolitom meg az clOttcm 10vO szegletki)\"0t.
- AldJon meg Jupiter 68 a tlibbl istonok - nyllsz/:lrgi 6 ViSSZB. - •

Azutan nem sokat beszelgctllnk hangosan, osak a gondollstaink talAl:l:Oznak.
Elpanl\.Szolja, hogy mil)'en reszul erzi magAI fogsagabun. - Egykor

bUgzke Ilalotalmak voltak fOoszlopal. lattak vendogsogot. g~·6zelmi Unnepc·
ket, - a r,arcs tisztelct6rc rendozotl Aldozat-szertartAsokat. - a harczl kar
dokat, palzsokat. IAndzsakat, ljjakat 68 tegczokot 0 l'Ajllk aggaUAk plhennl.
Ekkor elmcscltok Alrnaikban, hoi Jart3k, hAny barbart kllldtck a Pluto so
rcgebe. -

I1,ycnkor oda kjvankoztunk ml magllnk is a harczba, pedig mit csl
nairunk volna ml ott, a bOke Isteneuek teremtmOnyel.

Hau(un ha mi nom i.ll montonk a barczba, eljllrt az mihozzank. Bar
barek tllrtek rank, - umlnk vltezUI vedtek magukat, Jupltor es a htmnincz·
ezcr isten mind segitllegiinkre volt, do a barbArok USbban voltak. - Em
Jekszem, ejjcl tamadtak rank, - umlnk mit sem gyanltva, aludtak a fala·
kon bclii!. - Amlok hodak 8Z ellent roank. orona tAmadtak, - hlaba
veltak segitscgUnkro Jupiter nyiial, elvcsztilok, elllUsztulmnk:.

Azul:t\n sokAig hovertlink szoneszet 110 castrum helyen, nom IAtmnk,
nom ereztilnk sokAig scmmi mAst, csak legeM nyAjakat, szolet, port, folhOt,
esot, hideget, fagyot, vizet cs Iszapot.

NllgYOII megvlse!t bonnilnkot.
Wgro jllttek mAs barbarok, megtotszett noklk a holy, lelclopodtok,

el68z11r csak satrakban laktak, aZlltan furcsa k1s fahAzakat ppitcttek, vcgro
kOfalakat raktak, azokba osszeszedtek mlnket, kivAIt a k1sobboket os mind,
mln'd befalaztAk azokba a nagy templomokba. a molyekben tI a ti Istenete·
kat imAdjtitek as a falakba, melyek ezeket tortilovezlt.

Veltlnk, nagyobbakkal nom banhattak olyao kOnnyen, adrt nem 1s
vittet, csak USY a sajAt oldalunkon gllrgeitek idtiig, a hon -.zen tillltoUak,
hogy a plebsnok legyen verMenyes napokon hoyti tamaszkodni, a blcsktijtit
mihcz .few lis a marhAtnak miliez dllrzslilOdDL
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