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0-I<ér. — 233. (185.) Ft. r. kath. plébánia. Mélykút. — 234. (186.) Ft. r.
katli. plébánia, Zenta. — 235. (187.) T. Molnár Tóbiás t. Szt-Tamás. (Bácsm.)
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Gyó-Szentmiklós. — 244. (199.) T. Bodnár Kálmán t. Beregszász. — 245.
(200.) T. Dalló Anna tanítónő. Besztercze, — 246. (203.) T. Sz.ebeni János t.
Endrőd. — 247. (204.) T. Roliay János t. Csaba. — 248. (206.) T. Vigh Fe
rencz t, Békés. — 249. (208.) Ft. r. kath. plébánia. Szalacs. — 250. (209.)'
Ft. r. kath. plébánia. Székelyhid. — 251. (210.) Ft. r. kath. plébánia. Btido-t
nyospatak. — 252. (211.) Hitterjesztés Lapjai ft. szerkesztősége. Nagy-Várad.
— 253. (212.) Ft. r. kath. plébánia. Ujhuta. — 254. (213.) Nsgs Sípos Orbán
tanfelügyelő. N-.-Várad. — 255. (214.) T. Jerenák Antal t. Diószeg. — 256..
(215.( T. Illyési Gyula t. Békés-Gyoma. — 257. (216.) Ft. r. kath. plébánia.*
N.-Várad. (Olaszi.) — 258. (218.) Ngs Ballagj Károly tanfelügyelő. Miskolcz..
— 259. (219.) Ft. r. kath. plébánia. Polgári — 200. (220.) Ft. r. kath. plé
bánia. Szihalma. — 201. (221.) T, Frischolcz Jenő földbirt. Puj. — 262.
(225.) T. Bíró Sándor t. Brassó. — 263. (226.) Ft. Szentpéteri János tanár.
Brassó. — 264. (227.) T. Szász Károly t. Brassó. — 205. (228.) Ft. Jesetije
imre tanár. Brassó. 206. (229.) T. fii ró Zsigtnond tanító. Brassó. — 267í' (230.) Ft. Dr. M olafka Nándor th. tanár. Budapest. — 268. (231.) T. Nem,-’’
zeti Muzeum. Budapest. — 269. (232.),T. Magyar. Katkujhkip} ■szerkesztősége.
Budapest. — 270. (233.) T. Országos nőképző-egylet igazgatósága. Budapest.
— 271. (234.) T. Ferencz . János t. Csik-Sz’ttamá's. — ’É7‘2‘.l‘,‘, (235.) T. Búzás
,Elek t. Kás'zon-Impér. — 273. (336,) Ft. Papok Lapja szerkesztősége. Bpest-,,
í — 274. (237.) Ft. Iteligio szerkesztősége. Bpest. — 275. (238.) Ft. Deák Ist-'
Jván nyug. lelkész. Gyó Ditró. - 276. (239.) T. Bogdán Anna k. a. Gyó-Ditró.j
277. (240.) Ft. Flóry József pJeb.vCsik:Gyime<\ — 278. (242.) Ft. Balogh)
jLajos phb. Gyó-Tölgyes. — 279. (244?)"T. lúnedek József t. Uyó Remete. — ■
•280. (245.) Ft. Betegli Imre esp. .p(ebj, győ Remete. — 281. (246.) T. Lajtár
{Ignácz t. Gyó-Itemete. — 282. (247.) T. Csiszár Nándor t. Cs-Madéfalva. -L
.(283. (249.) T. Holló András t. Cs.-Szentdomokos. — 284. (250.) T. Lakatos
( János t. Cs. Szereda. — 285.-(252.) T. Székely Ignácz t. Csik-Sztimre. — 286.; ,-.
. (253.).T. Veress Ignácz t, Csik-Madéfalva.j~ 28.7. (254.) T, Kovács Mózes t.
I Csík Vacs&rcsi. 288. "(256 ) T: Koncsag Sándor t. Csik-Sztimre. — 289. (25*.)? ■
Ft. Bardncz Dtviiji-pl. :Csik-Kozmás. — 290. (259.) T. Balta István t. Csik-.
;• Madaras. — 291. (260.) T, László Albert .t. Csik-SzUlomokos. — 292.. (261..)U
Ft. Domokos János pl. Csík S/ereda.’ — 293. (264.) Ft. Szőke Márton nyug;leik,. Csik Sztmihály.' — 294. (265.) Ft. Puskás Tamás pl. Gsik-Madaras!* — '
295. X2ö7.) T. Veress Péter t. Csik Jenőfalva. — 296. (268.) T. Bartis Lajos t.
Csik Sztmihály. — 297. (269.) T. Eltel János t. Csik-Szentmiliály. — 298.
(270.) Ft. Rancz Ev. János pleb. Csik-Csatőszeg. — 299. (272.) T. Lőrincz Lajo»

tanító. Csik-Kozmás. — 300. (273.) Fó'tisztelendő Fehér Emmanuel plébános.
Csik-Szttamás.
(Folyt, köv.) '

S z e r k e s z tő i te le p h o n .
Ki pénzt küld be, szíveskedjék a czimszalag számát is jelölni a zavar
elkerüléséért.

Irodalom.
„ Ő r a 3 a g r y a , l . “ Ének- és imakönyv. Különösen a kér. kath. ifjúság
használatára. Szerkesztette Baka János csikszentmártoni kántortanitó. Az erdélyi
püspöki hatóság jóváhagyásával. Kiadja az erdélyi r. kath. irodalmi társulat.
Szerző tulajdona. 332 1. Kis 1G od rét. Kapható Györgyjakab Mártonnál, Csík
szeredában, 30, 3ö, 40 és 50 kr árban a bekötés minőségéhez mérten, tokkal.
Ily imakönyv, mint az „ŐRANGYAL,* nem sok jelent meg szép hazánkban,
mely szerkesztésre nézve úgy imák, mint énekek tekintetében a serdülő ifjú
ság. részére alkalmasabb lenne. Az iraakönyv két részből áll : az I-ső rész az
imákat, a Il-ik rész az énekeket foglalja magában, az utóbbi rész az egész
műnek háromnegyedét teszi. Az énekek verssorai nem egymásután folytatólag,
— mint a legtöbb imakönyvben, — hanem versalakban vannak szerkesztve a
könnyebb olvashatás tekintetéből. Az egész műnek czélszerüségét és használ
hatóságát legjobban jellemzik a magas püspöki jóváhagyásnak reá vonatkozó
következő szavai : „Különben az összes mű áttekintéséből kitűnik az, hogy a
szerző vallásos büzgósága és ugyanannak a gyermeki szivbe való áíplántálása
iránti lelkesültSégénél fogva lehetőleg iparkodott a róni. kath. anyaszentegyház
által előirt vagy. leghasználtabb, vallásosságra leginkább .ébresztő imákat és
énekeket nagy gond, pontos utánnézés és kitartó fáradsággal egybegyüjteni és
igy a tovább terjesztés végett óhajtaná nyomda alá bocsátani. Azért az átvizs
gáló által eszközölt javítások figyelembe vétele mellett a könyvnek kiadása
'ellen kifogásom nem' lévén, azt lielybeliagyom . .
Ezen kegyes főpásztori
jóváhagyás folytán méltatta az „érd. r. kath. Írod. társulat0 kiadványai sorába
felvenni. Legalkalmasabb emlék vágy jutalmazás gyanánt a'jó tanuló és magaviseletű s,erdültebb ifjak részére megszerezni vizsga alkalmára, azért is, mert
ily terjedelmes és czélszerü imakönyvet olcsóbban kapni nem lehetne ; miért
melegen ajánljuk az i. t. iskolaszékek becses figyelmébe!
K é p e s M i s s i o k ö n y v t á r . Szerk. Nogely István. Jeles kis fűzet.
Ismerteti a megtért vadnépek életét szóval és képekben. Ajánljuk ! Kapható
Nagy-Váradon a szerzőnél.

Örömmel adjuk tudtára t, olvasóinknak, hogy az erdé
lyi egyházmegyének egyik jeles tehetségű papnövendéke, Yass Al
bert bölcsészettudor, ki jelenleg Rómában van a Collég. Hung.
Germ.-ban, szabad idejét üdvösen felhasználva, tudós elöljárói
engedélyével magyar nyelvre fordította De Doss Adolf tudós
Jezsuita atyának „El*ények-gyöllgye“ czimii 4 kiadást ért kitűnő
asceticus müvét. A mű 20 ivre terjed 8 -ad rétben, 38 fejezetre
oszlik, melyekben az erények királynéja, a szűz tisztaság, megható
módon tárgyaltainak. A fordítás zamatos magyarsággal van keresz
tül vive. A mii dicséretre nem szorul. Kiadását „Az Igazság* szer

kesztősége fogja eszközölni ez évben. Ara kellő megrendelések
szerint 5 0 kr lesz. — Megrendeléseket elfogad szerkesztőségünk
minden időben. A mű a Huiigarico-Gerinaniciiiii derék ma

gyar növendékei által X I I I . L eó ő szentsége 5 0 éves papi
jubileuma emlékére ajánltatik fel minden jövedelmével
Péter-fillérül. Éljenek a buzgó és jóra törekvő fiatal erők ! Pár
toljuk e müvet, mert ez is lapunk sz. czélját mozditja elő! A mii
sajtó alá rendeztetik májusban. Ajánljuk a t. tanárok és tanítók
figyelmébe!
A szorgalomnak egy újabb gyümölcsére hívjuk fel ismé
telten t. olvasóink figyelmét: ,A pályaválasztás'1 szemlélve a
hit- és ész világánál. Gondolattöredékek, fontolgatások, tanácsok,
megfontolásul a képzett ifjúságnak. Irta l)e Doss Adolf, jézustár
sasági atya. A második kiadás után németből fordította Dl*. Yass
Albert. E mii 38 fejezetre oszlik, s röviden bár, de mégis kim e
rítően körvonalozza az ember rendeltetését, s a pálya lényegét e g y 
általán : miben áll az, m ily sok függ attól, m ily n agy haszon árad
e g y jól választott pályából, nemcsak az egyesekre, hanem az egész
emberiségre is; azután m egyes pályákra (jogi, orvosi, tanítói, k a
tonai s főleg papi) tér át, nem feledve m ég a kereskedelmi állást
.sem, s rámutat az öröm- és ürömökre, m elyekkel azok járnak, * a
tuséira, melyre irányulnak, „a jövendőt keressük — futunim
ilupairinms." V égül különböző eszközöket ad az ifjú kesébe, m e
lyek gondos felhasználására! megejtheti és pedig üdvösen pálya▼ilasatását. A inö 15 ívre terjed 8-ad rétben, Á r a 4 ö ki*. Előfizet,
betűi „Az Igazság" szerkesztőségénél; kívánatos lenne mihamarább-1
jelentkezni, h ogy ig y a mfí m ég júniusban lásson világot, a m időn'
a középiskolák ifjúságai épen pályaválasztásról gondolkoznak.
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A tiszta .jövedelem egy árvaház alapjára van
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Több kath. tanférfiu buzgó közreműködésével szerkeszti: P. FELICZIAN.
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V ő h á n y sz6 a ta n ító i te k in té ly r ő l.
f i elolvastatott a szál-hegyi tanítói önképzőkör gyűlésén.
1687. jan. 29-én )

oii \ miéi t vau a tanítónak tekintélyre szüksége, azt a
tanügy térén működők előtt fejtegetni fölösleges munka
\ oliia; azt azonban, hogy mit kell tennie ennek megszer/K ..... re’ Ú *<,s5! "dnél több alkalommal tanácskozás tárgyává
T tenni, mert ennek fokozatától függ nagy részben a szó szoros
|
élteimében vett „neptanitói“ hivatás betöltésének lehetősége,
i ( i'odmenyossege. Kötelességet vélek tehát teljesíteni, midőn e
hmtns kérdés fölött szerény nézetemet nyilvánosságra hozom,
hog\ ez áltál a felvett tárgy felett az eszmecserét megindítsam.
A mit az ember Iát, a miben él. a mi környékezi, a mi reá
kellemes vagy kellemetlen Iiatást és pedig közvetlenül gyakorol:
arrid biztosabban, világosabban és tanulságosabban beszélhet, bő
vebb okolást vehet belőle, épen ezért egy futó pillanatot annak
feltiinfct'-sere szentelek itten, hogy bemutassam, milyen fokon áll
pl az általam jól ismert X. községben a tanítói tekintély.
Nem valami nagyon kecsegtető bizony az ez idő szerint; nem
mondom, hogy az értelmesebbek nagyrésze elismeréssel nincs a ta
nítok iránt, de néha még a csnrdapásztor is közös szolgának tekinti
ot,. a ki „sehonnan" pokolból jött, a falu nyakán él*) stb.; mások
ismét mindenféle szellemi szolgálatra akarnák befogni, hogy mint
a község közös igása, lmzza a hivatalán kivíil eső terheket is.**)
Minden közpolgár nagyobb fontosságúnak tartja a maga vélcmé*) A melyik polgár ilyen kifejezéseket megenged magának, az a miveltségnek, józan
gondolkozásnak sokkal alacsonyabb tokán áll, semhogy a tanító sértve erezhetné magát
általa.
Szerk.
**) Mai időben a tanító állása oly szilárd, hogy egyes, ellenséges személyek erőlködései
csak nevetség tárgyát képezhetik ; ha a tanító kötelességét híven, lelkiismeretesen teljesiti s
. erkölcsileg sem esik kifogás alá, akkor bizvást mosolyoghat a basáskodni vágyó „nagyságok*1
gyengeségein, mert emezek törvényszerűit teljesen tehetetlenekké válnak eló'bb-móbb. Szerk.
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nyét, semhogy a tanítóját meghallgatná; ha a tanító tagja is a
képviselőtestületnek, a szavának súlya nincs,*) megkülönböztetések
ben ritkán részesül stb., ilyen X. községben a tanítói tekintély
állapota, pedig a társadalom a korszerű haladást, a korszerű felvilágosulást a tanítóktól kapja és várja, azoknak kezeibe van letéve
a községek szellemi élete; ha a társadalomba valamely irányt át
kell ültetni, vagy onnan kiirtani: az iskolára, a néptanítókra for
dítják rögtön a figyelmet, attól remélik csakis a megoldást ; ámde
a tanító működése az előbb említettek: lenézés, tekintély hiány
miatt meg van zsibbasztva, és mégis lesz mindaddig, mig szavának
súlyt, magának kívánt tiszteletet nem nyer a polgárok részéről,
mig- tekintélye nem áll azon fokon, hogy őt a polgárok tudomány
ban, miveltségben nagyobbnak képzeljék saját kicsiny szellemi
ismeretit maguknál És ezen állapothoz miként juthat el a tanitó,
illetőleg a tanítói testület? Lássuk pontonként :
1 . Legelőször is egyet kell értenie. Elkerülhetetlenül szüksé
ges, hogy a község tanítótestülete egy test és egy lélek legyen.
Eltérő nézeteik csakis a tantestületi gyűlésen szerepeljenek, de.
ezenkívül ne legyen látható ellentét közöttük. Tanitótársáról bal vé
leményt koczkáztatni, bármiféle ténykedését rosszainkig kritizálni,
tanitótársára hallott becsmérlő kifejezést elhallgatni, vág)' pláné
helybenhagyni nem szabad. Tanitótársa mellett minden cshetőleges
megtámadás esetén erélyesen köteles liarczolni minden tanitó, ha a
tekintély megszerzésében munkálni s annak megszerzését meghiúsí
tani nem akarja. Ha ettől egyetlen egyszer eltér, azzal meg is
semmisít mindent, mintegy tintacsepp a fehér papírra Írott fontos
okmányt. Legfőbb föltétele a testületi összhangzatos működésnek
azonban az. hogy tagtársuk esetleges szellemi vagy anyagi előnyei
iránt a kollégák szivében az irigység gyilkol') ádáza gyökeret ne
verjen.**) Az irigység igen sok bűnnek képezi forrását; alapja az
áskálődásnak, mely aztán egymagára is képes volna a tanitói te
kintélyt tönkre sihínyitani,
2 . A tanítónak példás, feddhetetlen magánéletet kell élnie.
Minden tette olyan legyen, hogy az szégyent fejére ne hozhasson.
Embertársairól úgy nyilatkozzék, hogy ugyanazt szemébe is meg
mondhassa. Híven teljesítse vallási kötelességeit s az ünnepi isteni
tiszteletet el ne mulassza a szent ténykedésekben jéi példával előljárjon, ajkát káromkodás ne érintse!

3. A társadalom miveit úri osztályával érintkezzék, annak kö*) llá t az úgy szokott já r n i: valameddig jól indokolt néhány beszédben össze nem
znzza az ellenfél álokoskodásait, addig bajosan juthat bárki is zöldágra. A győzelem küzde
lemmel jár.
Szerkesztő.
) Százszorosán megszívlelendő ezen jó tanács azok részéről, kik arra vannak hivatva,
lio g j embert neveljenek A kiben nincs nemes szív , ilyent nem nevelhet másban.
Szerk.
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rébc tanítótatsal^ is bevonatni törekedjék; beszédében, magatartásá
ban korrekt tapintatosságot tanúsítson.
Műveletlen, durva természetű emberek társaságában helyet ne
foglaljon, azokkal poharazni határozottan vonakodjék, főkép velők
„Imidersehattot ne igyák, ha még százszor zsírosabb is a kabátja,
még százszor több is a marhája. A megrészegedéstó'l irtózzék, mert
mindezek olyan körülmények, melyek a tekintélyt és fensőbbséget
gyökerében elpusztítják.
4. A tanítónak a képviselőtestület és iskolaszék gyűlésein
tevékeny reszt kell vennie Hozzá kell a tárgyhoz szólnia, de ala
posan és megrágva ám, mert ha sületlenséggel vagy üres szalmázással koczkáztatja beszédét, később meg sem fogják hallgatni, s
örökre vége a hatásos szereplésnek. Mig más részről az örökös
bambuez-hallgatás tudatlanságra mutatván, kicsinylést, lenézést,
megvetést von maga után. Ugyanezért a tanítónak a község ügyei
ről is alapos ismeretet kell szereznie, a községi és megyei szabály
rendeletekkel, valamint az uj keletű országos törvényekkel is meg
kell főbb vonalokban ismerkednie.
5. A tanitónak minden tette a tiszta igazság bélyegét viselje
magán, és attól senki kedvéért vagy érdekeért el ne térjen. Érint
kezés közben minden emberrel szemben kivétel nélkül szeretetre
méltó illemmel viseltessék, de azért a megsiivegeléssel ne siessen,
mert a túlságos alázatosság a tudatlan emberben mindjárt a fensőbbség érzetét költi fel, mint azt már eddig is tapasztaltuk.
Sem mivolt, sem iiiivcletlen embertől a gorombaságot el ne
tűrje, liánéin először higgadtan utasítsa rendre, s ha ez nem hasz
nál. akkor őt érdeme szerint classifikálva, jó vastagon mondjon a
szeme közé, a nélkül, liogv becsületsértésre ragadtatnék A legtöbb
esetben ennek is meg van a kellő hatása.
(í A tanítótestület minden tagja fordítson kellő figyelmet a
saját önképzésére. A könyvtár becseseid) müveit időnként nezze át
s a paed. becsű munkákat lapozgassa. A liiresebb paedagogusok
elveivel ismerkedjék meg, azokat tapasztalataival hasonlítsa össze,
szóval e téren ismereteit bővítse, legyen hivatalának igazi mestere
a tanitó, tekintélyét a paed. tájékozatlanság örökre megíélszegiti A
külföld részletes politikájával ne törődjék, idejét annak túlságos
olvasásával ne vesztegesse, hanem olvasson tekintélyes hírnevű l a p o 
kat. s azokból főképen a tudományos részleteket. A tanítótestület
szilárdan ragaszkodjék azon elvhez, hogy könyvtarában nagysza
bású és örökbecsű müvek foglaljanak helyet. Az sem art. ha tan
ügyi lapok régi évfolyamait vizsgálgatják at, mivel azokban is sok
olyan foglaltatik, mi előttük teljesen uj lehet.
7 . A tanítótestületnek a tekintély megszerzése czéljából min
den igyekezete füstbe megy. ha azt a plébános, iskola-igazgató és

a jegyző közreműködése elő nem segiti : miként az órának percjsmutatója hiába jár körül, ha az óramutató kereke kiakadt Ugyan
azért, a tantestületnek elodázhatlan teendője, hogy ügyének támo
gatását e két helyen biztosítsa. Minélfogva felkérendőnek vélem az
említett urakat, hogy magas tekintélyük- és döntő befolyásuknak
latbavetésével méltóztassanak a tanítói tekintély lábraállitását lehe
tővé tenni, az által, hogy minden nyilvános ténykedés alkalmával
a tantestület tagjai legyenek előtérbe állítva, s a többiek fölött
megkülönböztető figyelemben részesítve. Ha ezt nekünk sikerül elérni, akkor kitűzött czélunk sikere biztos.
8 . A tantestületnek saját tagjai felett is bíráskodnia kellene,
az által, hogy a tagok netaláni hibái felett ne hunyjon szemet,
hanem azt a saját gyűlésén, zárt körben, hozza szőnyegre, s mond
jon felette erkölcsi ítéletet. Ilyenek tárgyalása által egyszersmind a
tantestület reputácziójának megvédéséről is kellőleg gondoskodva
lenne.*)
Tehát mindenekfelett összetartás és testvéri szeretet legyen a
jelszó, tisztelt kartársak, akkor a győzelemhez közös erővel gyor
sabban fogunk eljutni.
Búzás János.
rom. kath. tanító.

A g y e r g y ó s z á r h e g y i m á r v á n y bitnyit á* h a z a i
m tiip a ru n k fe jle sz té s e .
(Vége.)
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int az itteni mostoha életviszonyok figyelmes szemlélője,
tökéletesen meg vagyok már győződve arról, hogy a szép
f l g p s ’ „Székelyföld* gyergyói részének derék magyar népe, mely
é
*tt a ha a határán, ezen a mostoha éghajlatú s terméketlen len
síkon élet-halál harezot viv az élettel, csak ugv nézhet a jelennél
megnyugtatóbb jövő elé, hogy ha az ipar meghonosítása s annak
lejlettebb fokra való emelése által, uj keresetforrási mód nvittatik meg s ámára.
Jelszavam te Hát, mint sok velem egyetértőé: „Ipart a Székelyföldre,“
mert csak e jelszó megvalósulása által lesz e népnek, mint a magyarság
keleti védbástyájának fenmaradása örökre biztosítva s megóva attól, hogy
kereset hiányában idegen földön, t. i a szomszéd Rómán ában keressen
magának foglalkozást, mely, mint jól tudjuk, nem ritkán, fájdalom, teljes
ott maradással, s igy a magyar hazára munkás tagok elvesztése s magyar
fajunk létszámának apadásával végződik.
Ipari foglalkozást kell adni tehát a gyergyói székely ember kezébe
hogy behatolhasson a kopár hegyek kincseket tartalmazó gyomrába, mc*) Ennek az is a rendje, a hol több tanító működik.

Szerk.
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Ivek hátán, rn nt a tapasztalás mutatja, mar egy ezredévig hiába szántogatott, mert bizony bizony sokszor még a magot sem nve.'é vissza, mit
véres verejtékével keverve abba belé vételt.
Fentebbiek után a t olvasó, azt hiszem, már sejteni fogja szándé
komat, m elyie jelen sora mmal czelozni akarok, t. i. azt, hogy a termé
szet által ide raktározott anyagnak megfelelő ipari foglalkozást kell m eg
honosítani itt G vergyó Szárhegyen, a marványbánya tulajdonképen bir
tokosainál is, hogy a távoli hazájukból ide vándo olt s németül gagyogó
olasz kőfaragó munkások helyét idővel saját kebelükből kikerült szak
képzett egyénekkel tölthessék be. Ha ez sikeriilend, akkor már nagy és
fontos lépést tettünk az örvendetes haladás utján, mert általa, mint uj
iparágnak, saját népünknél való meghonosítása és fejlesztése által hazánk
müiparát s fejleszszük s egy lépéssel előbbre viszsziik.
H ogy pedig ezen uj ipari foglalkozás meghonosítható legyen, l'elh vont e soraim által úgy Gyergyó, valamint Szárhegy község vezérfértia nak becses figyelmét egy, a márványbányával kapcsolatos „kőfaragászati
tanműhely'4 létesítésére. Ilyennek felállítását kellene tehát a földm -, ipar
és kereskedelemügyi magas minisztériumnál első sorban kérelmezni, s
erősen hiszem, hogy a magas kormány átérezve az ügy fontosságát,
ügyünket nem fogja ügyeimen kívül hagyni s a kérést meghallgatandja
Tudom ásom szerint hazánkban még ilynemű intézet nem létezik ;
ez lenne tehát első, melvnek felállítása nézetem szerint, tekintettel a he
lyi körülményekre, nemcsak hogy nehézséggel nem járna, hanem ellen
kezőleg künn vü szerrel lenne foganatos tható, mert az ahoz első sorban
szükségeltető feldolgozási anyag, a becses és kitűnő minő-égü fehér már
vány itt nagy mennviségberi áll rendelkezésre, úgyszintén kellő előkép
zettségű tanulókban sem volna itt hiány, a mennyiben a szomszédos
gyergy óditrói és gyergvósztmiklósi polgári fiúiskolákból, úgyszintén a
gvergyóalfalvi állami felsőnépiskolából’) kikerült szép tehetségű székely
ifjak itt Szárhegven már többen vannak, kik jelenleg egyéb keresetforrás
hiányában kénytelenek földmiveléssel foglalkozni mig ellenben egy, itt
helyben felállít.indó kőfaragászati tanműhelybe, mely jövedelmezőbb élet
m ódot biztosíthatna számukra, édes örömest vétetnék lel magukat tanonczokul.
Ezen uj iparág iránti hajlam nem hiányzik népünknél. Ez állításom
igazságát a székely népnek vérében fekvő s általam már többszörösen
m egfigyelt term észetes ösztönére alapítom, melynek kellő módon való
kimivelésére kell tehát csak az alkalmat megadni, hogy e természetes
állapotban levő ösztön valóságos müiparrá kifejlödnessék.
Sokat nyerne úgy szellemileg, mint anyagilag ezen uj iparág meg
honosítása által nemcsak Gyergyó-Szárhegy községe, hanem a környék
lakossága is, és csak ezen jelzett utón és módon való örvendetes hala*) A felsőnépiskolát végzett növendék csak maradjon meg földmivelőnek, különben ez
intézet czélja nem éretik el.
>z*1
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dtis áital válnék e nagyjövőjü márványbánya igazán áldásthozóvá a
Székelyföldre nézve.
Mivelődéstörténeti szempontból pedig a fcntemlitett tanműhely lel állítása hatalmas lendítés volna hazai miiiparunk lejlesztésén s általa ismét
egy lépéssel jutnánk kitűzött czélunkhoz közelebb, mely lépés adja Isten,
hogy mielőbb bekövetkezzék !
Fentebbi soraim, melyek által az intéző körök becses ügyeim ét e
tárgyra felhívni bátor valék szolgáljanak csak eszmeébresztésül, s ha álta
luk a felvetett eszme megvalósulásával sikerül a czélt elérnem, annak
nagyon fogok örvendeni, mert a tudat, hogy e soraim által hazai ip a
runk fejlesztésére közreműködtem, legszebb jutalmam lcend.
Taschek Gyula,
gyó-ditrói r. kath. polg. isk. rajztanár.

ISáthori E n d r e bíborunk, erd é ly i fejed elem lia lá lu .
(Folyt.)

! ^BsSfle-történtek után embereink már a jelzett Pásztorbükk sűrű ren
getegében pihenték fáradalmukat. Úgy hiszem nem lesz érdektélen e nevezetes helyet kissé megismertetni. Szent Dom okost
elhagyva, az Oltnak cserm elylyé apadt szoros völgyébe érünk.
Fellegvár gyanánt tűnnek fel a völgy egy-egv kanyarulatánál a
háttérben feltornyosuló roppant nagy havasok, u. m a 1 arkó
eget nyaldosó szikláival és a Nagy-Hagym ás számos ágazataival,
|W
melyek egy-egv perezre bámultatni engedik magukat s ismét
felhőbe burkolóznak: tán azért, hogy tiinedézö csábképükkel (okozzák
az utazók kíváncsiságát De hagyjuk a varázsképeket s velük az ( )lt
mellékét; térjünk be a balpartilag Oltba ömlő Borvizpatakának szűk
völgyébe, a végett, hogy egy elhagyatott, elfeledett történelmi gyászos
esemény helyét közelebbről megtekinthessük, mely esem ény már csak
nem a mondák ködébe veszett s csupán a nép ajakán hullható még
Ez igénytelen kis csermely jobb oldalán meredek, sikamlós és ne
hézséggel megmászható hegy emelkedik, melynek egyik futványa a Nas
kalat sziklagerincze, mely mint egy őr tekint az Oltra le. Ezen őserdők
által árnyait hegygerinc/, a Pásztorbükke, melynek ormára,' ha vészes
ösvényein feljutunk, fáradtságunk bőven meg lesz jutalmazva a körlát
vány által. Itt a tetőtől egész az aljig tűnnek fel nagyszerűségükben
északra a már említett Tarkó, Nagy-Hagymás, Vereskö-alja stb , m elyek
hullámzatosan egymás fölé emelt mészkő szirtjeikkel, mint vihartól fel
hányt és leikorbácsolt tengernek kövük hullámai néznek ki. Ezeknek m e 
részen lemetszett oromszclét fenyves nőtte hegyhát, az úgynevezett Kurmatura köti össze. H ogy pedig a havasi tájnak n igyszerüségéből mi se
hiányozzék, a Kurmatura központjából büszke szikla szál lövell ki és
tornyosul a fellegekig Ez az Egyesítő, mely, midőn a nap sugarai reá

löveilenek ezüst disz-gulaként ragyog; midőn pedig vészteljes felhők veszik körül, a czikázó villámok közül, mint a haragvó Isten ujja m utat
kozik. N yugotra a Hargita impozáns tömege, valamint a Csik és Gyergvó
közé furakodott Fekete Réz sötét orma magaslik ki egész terjedelm ében;
keletre a Tarkövei egybefüggő Naskalat, Bodorvész s a határszéli hava
sok nyúlványaikkal. Ezeket délre bezárja a szt Anna tavát környékező
hegységek tölcséralaku csúcsaikkal. Ezek között fekszik terjedelmes tér
sége Csiknak. M indezek a Pásztorbükkéból nézőnek leirhatlan nagysze
rűségben tárulnak szemei elé
Pásztorbükkének ismertetése után térjünk vissza az üldözött kis
csapathoz A nap sugaraival készült búcsút venni; már közeleg leáidozása. Embereink az erdő sötét rengetegében már szállást készítettek.
Élénk emlékükben volt a leány Ígérete; mind várták, minduntalan
figyeltek, ha nem hallják-e az annyira várt éneket.
Leszállt az. alkony, a föld pihen már és ime egy leányt látunk
Pásztorbükk rengetegeinek ösvényein haladni. A rengetegben, hol még
a férli kebel is szorulhat, ha késő őszi éjjelen andalog ott. Es ö, a
gyen ge női nem sarjadéka, bátran halad, azon törve fejét, ha vájjon be
váltotta e a vezér ígéretét. () az erdők leánya, kinek szive tiszta, mint
az égből jövő sugár; kinek nem rettenetes semmi, mert szive égi vérttel
van övezve. M egemlékezik a jelről és elkezdi szokásos estéli én ek ét:
„Oh te boldog szt Háromság,

l elfoghatlan nagy Uraság,
Már lemene a napvilág,
I.égv őrizöm ez éjen át F
Az őszi szél játszadozva viszi tova a csengő hangokat, de nem jut
tatja em bereink fülébe.
Megven még egy darabot s újra kezdi:
, Dicséret legyen Atyának
Es egyetlen-egy Fiának,
A vigasztaló Malasztnak,
Mindörökkön egy Urunknak “
E hangok érintve embereink fülét, vigaszszal eltelve szállong szí
vök a túlvilág szellem honába
.....
É" felé em elt kezekkel rebegék: „Oh jöjj vigasztaló M alaszt! jöjj,
szállj szivünkbe, légy dicsérve mindörökre !“ ő alóban, ha van szükség az
isteni malaszt támogatására létünk minden perezében, akkor különösen
szükség van rá, midőn mindenki üldöz; midőn minden hulló levél is
cgv-egv gyilkost sejtet zörejével. Nem csoda tehát, ha ezen elhagyott,
sőt halálra keresett emberek hallván a leány énekét, künn} e ven erze
magukat, tágult a szorult szív, feloldatott a nyelv, arczukrol oszlam kez
dett a bú. Mig szivük a mennyben andalog, azalatt a sűrűből egy deli

alak tűnik elő e szavakkal:
„A djon vigaszt és világosságot ez éjjelen át a szt

e
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„Isten hozott leányom !“ — szel a vezér — „hála Istennek, m eg
érkezel ; már most foglalj helyet közöttünk!4
„N em ! t.em ülök, hanem inkább szolgálok, ha valamire szüksé
gük van.“
E nyilatkozat ismét kapóra jö tt:
„Oh, leán yom !" — szól a vezér — „nekünk sokra van szükségünk
s tán azt gyenge vállad meg sem bírja.“
„Semmi!11 — viszonzá a leány — „teszek, a mit tehetek s azonfelül
itt van apám csak egy pár száz lépésnyire, úgyszintén két testvéiem ;
ők is örömest segítenek, ámbár ők még kendtekröl mit sem tudnak.
Most pedig, ha jól látom, kendteknek még vizük sincs s meg lehet, még
eledelük is elfogyott a hosszú utazás miatt; sietek apámhoz, majd rövid
időn itt leszünk."
„Isten veled jó leán y!“ - - szóltak mindnyájan — „elvárunk!"
Futott a leány tüskén, bokron, hogy minél hamarább közölhesse
apjával a történteket és szolgálhassanak nekik.
Épen a nyáj berekesztésével foglalkozott az öreg Bura Márton,
igv hívták a leány atyját, — mig a gyermekek a lobogó tűz mellett
csevegtek.
„Jó estét édes apám !“
„Hozott Isten leányom ! Ép’ vártunk; jó, hogy eljöttél, mert ke
nyerünk is fogytán van."
„Gondoltuk" — folytatá a leány — „ép' azért jöttem. Még az. éjjel
sütni fogok; liszt tán még van elég?"
„Igen, van bőségesen" — feleli az öreg. Ezután az öreg, valamint
a fiuk is kérdezősködtek a jó édes anyáról, a világ állásáról.*)
A leány az édes anyáról lehetőleg igen röviden felelt: „Hála Isten
nek, egészséges;" de annál többet beszélt a világ állásáról. Elmondotta,
hogy szomorú időket érünk: apát fia támadja meg s viszont; felvannak
bujtogatva a nemzetiségek és vért szomjuhoznak Elmondotta, hogy az
ivánosi oláhok miként viselkednek és hogy lecsillapításukra egy csapat
katona megy. Elmondotta, hogy mikép járt e katonákkal és hogy ezek
csak itt beljebb pihenik fáradalmaikat az erdőben, kiknek ő megígérte,
hogy hozzájok fog menni. Elbeszélte, hogy nincs mit enniük, inniok s
mily jól esnék, ha rajtuk segítenénk.
„Ne többet leányom! már mindent megértettem" — szól az. öreg.
— „Menjünk, vigyünk nekik abból, a mit az Isten a d o tt: tej, vaj és méz
van elég. Pista, te szállás pásztornak maradsz; te pedig Gyurka jöjj v e 
lünk, hozdd a két vizes légejt.“**)
Útközben sokat beszélt még a leány; a többek közt: „Apám, ész
leld meg aztán, mert nekem úgy tetszik, hogy ezek valami bútól n yo
mott emberek lehetnek."
*)
**)

ivánosi oláhok hajtogatásáról.
A pásztor életben a vizes edényt igy nevezik.

A r.
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Az apa jóváhagyólag intett, de nem szólhatott, mert már csak egy
pár lépésnyire voltak.
(Folyt, köv )

,, 1 3íévtelen .“
(Fgj- ifjú naplótöredékei.)
Irta: Vaijas . . .
(Folyt.)

mi hagyott kedves emléket vissza az örömmel várt ki
rándulás. mert 15. asszony minden kigondolható cselt felhasznált, hogy vágyának kielégítésére felhasználhasson.
( 'zélja azonban nem sikerült.
— Jegyezze meg e napot ! — e szavakkal vettem tó'le
búcsút
Meg is jegyzem, fájdalom ! e nap következményei nagyon
is hatásosak voltak. Emmát más irányban foglalkoztatá, engem
sétára kért fel fontos közlendők űrügye alatt.
Soha ennél kellemetlenebb utat nem jártam
— Ibi tudná mily érzés honol keblemben, lm sejtelme volna
ama viharról, mely kínos fájdalmakat okoz nekem, lm ismerné szi
vem hőn óhajtott vágyát, ugv könyöriilcttel viseltetnék irántam.
Mióta házunkhoz jár, mióta ismerem személyét, nem találom nyug
tomat : szüntelen utána sóvárgom, nincs egv perczeni, melyben ne
önre gondolnék Es ön olv hideg hozzám. Eáj e kimért udvarias
ság, mclylyel az anya iránt viseltetik. Melegebb rokonszenvet vár
tam öntől.
— Asszon vöm ! felfedezése meglepő! miként gondolhattam e
kegyre, hogyan mertem volna számítani lekötött szivére, mely eskü
szentsége alatt köti férjéhez? Hogyan merészeltem volna ez eskiiszegésre birni kegyedet. (> benne szeretem kegyedet is. Hiszekegyed
szereti férjét; azt mutatja legalább boldog családi életük. Es a nő,
kit esküje kötött férjéhez, azt szeretni tartozik
— Vagy ha nem igaz szerelem köti a nőt férjéhez ? Ezt a nőt
önök. férfiak, megismerni nem tudják. Eskü! ez átok súlya alatt
kell elvesznem. I)c vájjon kötelesek vagyunk-e oly esküt megtar
tani, melyre kényszer vezetett? Meg kell-e tartanunk azt. ha csa
latkoztunk abban, kinek ez esküt tettük ? Férjemben csalódtam, há
zasságunk első időszakában ; megszűnt férjem lenni régóta, mert
. . . mert . . . fájdalom! hogy ezt kelle megérnem!
— Asszonyom! a házasság szentsége felbonthatatlan kötelék.
Ha csalódott is férjében, ha ő hűtlen volna is, mégis kegyed a
család megközelithetlcn szentélye. Legyen erős őre e szentélynek !
Tűrje szenvedéseit, jutalmat talál gyermekeiben. Az esküszegőf
átok sújtja!
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_Igaz, szomorú igazság, mely nem enyhítheti szenvedéseimet.
Mit tehetek róla, hogy én is érző lény vagyok, hogy vágyaim
vannak?! És e vágyak jogosak, ha meggondoljuk e rövid lét mú
landóságát.
— Nehéz feladat a sziv vágyait leküzdeni, de még nehezebb
tanácscsal szolgálni annak, ki nem fogadja el azt. De miként eny
hítsem én szenvedéseit ? hivatva volnék-e családi szentélyüket bű
nös kezekkel háborítani ? Mire törpiilne akkor lelkem, mely ma
m agasztos eszmén vt bir birtokul.
— Az eszményt sértetlenül óvhatná meg, Emmáját szeretheti.
— Nem asszonyom! ily fogalmam nincs a szerelemről. Ez
bűn volna, melynek átka sújtó lehetne jövőmre.
— Úgy, hát nem könyörül rajtam?!
Hosszasan nézett szemembe, arcza lángra gyűlt, szemei bűvös
fényben tükröztek. Helyzetem valóban kellemetlen volt.
A kisértés ördögi müve majdnem teljesült, de felébredt b e n 
nem az igazság szava.
— Asszonyom! ne vegye határozott elutasításunk válaszomat.
Kedves leányában szeretem forrón és igazán az anyát is, iránta
viseltetett törhetlen hűségemnek az anya is részese. A jövő meg
fogja jutalmazni ez önfeláldozásért, ha látni fogja boldog családi
életünket, mert lelkiismerete nem fogja vádolhatni vejét ; én pedig
szeplőtelen szívvel áldozhatom imádott istennőm oltárán.
— Bár veszteségem pótolhatlan, szavai mégis megnvugtatók.
Szeresse leányomat, szeresse hévvel, igazán és maradjon meg jelle
mével számunkra.
Kezét örömkönnyeimmel öntözém, h át*át rebegtek ajkaim, fel
vidultál! tértem vissza Emmához.
De az ó szivében kérlel hetién harag nvert tápot irántam, mert
lemondása nem volt őszinte, csak burkot von magára. liog'V csaló
dásáért minél jobban megboszulhassa magát.
Nem ismertem még akkor a sértett női szivet, tudatlanságom
ban ürvedtein az események ily fordultán.
Itt a daemon, ki velem szerződését Íratta alá. alattomos müve.
sikerrel végződött.
Vagyait nem elcgithctém ki, ha csaknem akartam volna esz
ményemet eltörpiteni. Nem, nem, ezt nem tehettem, mert ez által
lelkiismeretemet bűnnel terheltem volna, melynek nagysága rém
képként űzött volna egész életemen. De ő nem tudta a visszautasitast elfeledni, ravasz természetével ki akarta Emma szivéből irtani
meg emlékemét is. Cselszövénye nőttön nőtt. Egyetemi éveim má
sodikun már azzal lettem büntetve, liogv leveleimre nem válaszol
tak, mint azt alábbi soraimból megfogod tudni.
Bántott ugyan e hallgatás, de tizt hittem, személyes jelenlétem
jóvá fog tenni mindent; azonban csalódtam.
"
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MtU, a második ev vegével nem nagy örömmel mentem haza.
de Buz
dított a remény, hogy Emma szerelmét még osztatlanul birom,
miről meg is győződtem,
1 r ~ i'iain "ram ! — Ez volt B. asszony leggunyosabb üdvöz
lete. — itanlekezik-e nekem adott szavára?!
•— ígéretemre mindenkor élénken emlékezem, úgy hiszem nem
szolgáltattam okot a bizalmatlanságra ?
- - Mily ártatlan?! Ama kedves hölgy, kit vsak udvariassá"1n
í ’é’l kisérgetett és kivel puszta véletlenségből utazott Pestre, tán
többet tudna mondani 11őségéről ? !
— Asszonyom ! e gyanusitást visszmitasitom. Tisztelettel visel
tetem a hölgyek iránt, de ebből még korántsem következtethetni
adott szavam megszegésére. — .i kigyó alattomban csip, de marása
veszélyes is lehet.
— <>k nélkül még a falevél sem mozog, és ha a dologban
nem volna semmi, úgy nem beszélne róla az egész város. Valóban
nem hittem, hogy önben csalatkozunk.
Bocsásson meg asszonyom ! vádja engem nem érhet. A nagy
'Magnak beszedtargyra van szüksége, hogy unalmas idejét elüsse.
Hogyan jutok epén en ama kiváló szerencséhez, hogy a közbeszéd
tárgya személyem legyen? azt csakugyan nem tudom. He bármi
ként legyen is. ünnepélyesen tiltakozom c rágalmak ellen. Lelki
ismeretem nyugodt, kérem legyen kegyes válaszomat tudomásul
vonni.
Könnyű az ellentmondás, hol a vádlott nem áll tanuk előtt,
keiiy-z riilve vagyok válaszát tudomásul venni. He egvről felvilá
gosítással fog szolgálni, miként ismerkedett meg ama hölgvgvel és
mi késztette önt arra, hogv haza kisérje?
— Már ez mégis sok ! függetlennek éreztem magam eddig, ez
' olt egyik ezélom is, és ime a gondosan örködéi leendő aia ós sza
badságomat korlátozza.
Boszantott e kérdés, nem is adtam nagyon kíméletes választ.
— Egy hiszem, csekély magam felett van rendelkezési jogom?
Ezt előre bocsátva, kíváncsiságát kielégíthetem:
t
„(íondolom egy vasárnap történt. E. barátomhoz volani hiva
talos, miután nem tartottam szükségesnek kegyes engedélyük kiké
rését, a nélkül mentem barátomhoz Yig társaságra találtam és
mondhatom kellemes estét tülténk. Ae higyje azonban, mintha a,
hölgyek valamelyikének szerelmet vallottam volna, scít ellenkezőleg;
távol tartottam magam tőlök, mi nem egy csípős megjegyzésre
szolgáltatott okot. A mikor osztani kezdettünk, ama bizonyos hölgy,
ki, mellesleg legyen mondva, igen tiszteletreméltó, felkért, kisérném
anyjával haza. É felhívásnak engednem kellett, ha nem akarok
1 udtarn, hogy B asszony neheztelésével fogok találkozni,
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műveletlen emberként feltűnni. Ennyiből áll a mende-mond ára okot
szolgáltató tárgy.
Az utazásra vonatkozólag csak annyit jegyzek meg, hogy
nem együtt, hanem csak egy vonaton utaztunk; úgy hiszem, ez
nagy különbség. Bővebbel nem szolgálhatok."
— Feltétlen ura szabadságának, azt nem is óhajtóm csorbí
tani, de az ön szavai szerint mégis igen tiszteletreméltó volt a
hölgy; ez a diesérés első foka, azután jön n kedves, szeretetre
méltó, stb.
— Tiszteletreméltó még ma is, nemcsak volt. Sokkal többre
becsülöm barátomat és családját, mintsem felmerném tételezni,
hoerv körükben nem tiszteletreméltó személveket megtűrnének. A mi
a fokozatot illeti, az nagyon természetes, de mondám már, nem
vallottam szerelmet.
— Mily igazak állításai és mégis mi másként beszél a világ.
— Biztosítom, ha leányát nem szeretném, ha szivem őszinte
vonzalma nem Emmát óhajtaná, és ha mindez nem volna való,
úgy más eljárást követtem volna bizonyos alkalomkor. Es ha viszsza emlékezik %közelmúltra, úgy nem fog kételkedni bennem.
A vér arczába szökött, szikrázó szemekkel tekintett reám:
— Jegyezze meg e kifakadását! lesz oka és ideje a megbá
násra !
Csak most tudtam, mit követtem el felhevülésemhen.
Bocsánatot kértem, de a megsértett női büszkeség nem ismer
kegyelmet, az egyszer visszautasított nő boszuja kegyetlen.
Mennem kellett, nehogy haragja még akkor érjen utói.
Emmám szivét és szerelmét, még bírtam osztatlanul.
— Géza! felbőszíted a tigrist, vigyázz!
Emma fájdalommal telt szivvel mondá ezeket, hallván anyja
felgerjedését.
(Folyt, köv.)

•16 tanács m inden gazd án ak .
(Folyt.)

18. Ha nem mindennap, legalább gyakorta vizsgálandó minden épület,
csűr, magtár, éléstár, kamara, pincze, kert, gyümölcstartó, szántóföld, szőlő
hegy, ha vájjon minden szükséges meg van-eV úgyszintén edények, szerszámok
a minden más ezekhez hasonlók, nehogy valami a hanyagság miatt elpusztuljon.
19. Minden dolognak körülményeit, a miket megtétetni parancsolsz, jól,
vizsgáld meg, nehogy lehetetlen legyen azt végrehajtani.
20. Savanyú bort és eczetet nem szabad a szobában tartani, mert hamar
megrontja az egészséget.

—
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23. Ügyelni, hogy a fabélyegeket, melyeket a majoros gazdák tesznek no
lehessen meghamisítani, nem fölösleges dolog.
24. A bor ízletes és édes lesz, ha a myrthus-bogyót megszáraztod, meg
töröd, a borba kevered, s azután 10 napig elzárt edényben marad.
25. Az ügyek rendszabályát azon helyhez kell alkalmazni, a honnan valök, hogy kitűnjék, vájjon a dolgokkal megegyeznek-e ?
26. Mikor a bor megkezd romlani, ha Brioni magot vetsz bele, akkor a
romlás megszűnik, sőt korábbi izét is visszanyeri.
-[■ ügy szorittassanak a cselédek munkára, hogy el ne szegényedjenek,
hanem inkább meggazdagodjanak.
2S. Az általános nézetek évenként elvégeztessenek és az alattvalók p a n a 
szai kiliallgatassanak.
20. A folyók és vizek hasznai, mi a halakból áll, el ne hanyagoltassanak.
30. Nagy figyelem fordítandó rá, hogy a szántóföldek szorgalmasan vet
tessenek be jó maggal és a szőlőhegyek jól legyenek művelve a gályáknak
évenkénti sokasitása Alfa1.
31. Házi ügyet végez, a ki tömegesen veszi az öltözetet és fűszert ; és
jól cselekszik, ki előre kiszámított pénzzel vásárolja ezeket.
(Folyt köv.)

V e g y e s e k .
A Szent István Társulat közgyűlése. Simor János bibornok, heiczegprimás elnöklete alatt nagy részvét mellett tartotta meg nevezett társulat ez évi
közgyűlését Budapesten márczius 17-én, a központi papnövelde dísztermében.
A legelőkelőbb katli. közönség volt jelen a gyűlésen. Az egyháziak közül H aj
ijaid Lajos bibornok, kalocsai érsek és Samassa József egri érseken kívül még
tizenkét megyés püspök emelé jelenlétével a gyűlés díszét, A nagyszámú vilá
giak között ott voltak Károlyi Sándor gr., Zichy Nándor gr., S/.apáry István
gr., Apponyi Albert gr., Széchényi Ferencz gr. és mások a katli. társadalom
szine-javából. A gyűlésnek fénypontját elnöklő Simor János herczegprimás <)
Eminencziájának megnyitó beszéde képezte, szólván azon, napjainkban nagyon
is elterjedt, veszélyes tévelyről, mely szerint szent hitünk, szentegyházunk iránti
meleg érdeklődés, segély, oltalom, közreműködés kizárólag a papság do’ga
volna s nem egyúttal a hívőké is. Fényesen kimutatta ezen tévelynek alapta
lanságát következő szavaival: ,,Ha az állam lemond az egyházról, a hívek
zöme solia sem mond le arról, sem az Üdvözítő iránti kötelességéről. A pap
ságot, mivel kisebb szára, elnémíthatta a halál, a tömlöcz, a számkivetés, de
Bem a hívek milliót j ezeket sem tömlöczre vetni, sem számkivotésbe huiozolni
nem lehet. Addig állították, addig védték a katk. hitnek igazait, jogait, inig

ezek el nem ismertettek.“ Tovább pedig ezeket mondja : „Az egyház érdeke
nem kizárólag az egyházi rend, hanem a papság és hívek közös ügye, közös
érdeke. Az egyházi rend gondozná ezt egyedül, ha az egyház csak papokból
állana. Az egyház vallásos, szervezetes társadalom, melynek tagjai : papok és
hívek, működő mind a két elein, mert mindnyájan élő tagok és a vallásos élet
hévmérője főleg a hívek közreműködése, mert a hívek az egyház számösszege.
Föloszlásra indul a polgári társadalom, ha a polgárok összege vagy nagyobb
része annak gondozásával fölhagy : úgy a, vallásos társadalom is. Az egyházi
rend az ő hivatását a hivek közreműködése nélkül kellőkép alig teljesítheti,
mert a mi katb. hitünk nemcsak istentisztelet, melyet a papság végez, hanem
a kér. hittel élesztett, áthatott polgári élet, hol egészben a hívők működnek “
— „Az egyház egy test, Krisztus a láthatatlan feje, (Colos--. I. 1*) Az egyház
egy ország, Krisztus a királya, az egyház a menyasszony, az Ur a jegyese.
Eme nézetek a szentirás szavai. Krisztus szerette az ő jegyesét, a hívek szer
ves összege meg saját életét feláldozta. A király az ő országáért halálba megy,
az ország polgárai ne legyenek készek a királyért mindent áldozni ? Az l ’dvözitőt az egyháztól, az egyházat az Üdvözítőtől elválasztani nem lehet. Az egy
ház ügye a Megváltó Istennek ügye, átadva a hívek hűségére és szeretetére e
földön.‘‘ — A jelen volt díszes közönség nagy figyelemmel hallgatta a beszé
det s gyakran tetsző nyilatkozatokkal kisérte azt. Az. elnöki megnyitó beszéd
után a társulatnak folyó ügyei iuiézietlek el Az ülés végén a herczegprimás
fölkelvén székéről, a társulat vi'ági elnökét, gr. Károlyi Sándort, üdvözölte
márcz. 18-ára éső nevenapja alkalmából; a közgyűlés tagjai éljenzéssel fogad
ták az üdvözlő beszédet.
„Az Igazság11 tavalyi füzeteiből több teljes példánynyal rendelkezünk ;
ki megakarja szerezni, 50 krért most megveheti.
Stanford amerikai milliomos, egy Caleforniában létesítendő egyetemre üt)
millió dollárt adományozott (egy dollár 2 Irt 7 kr). Ilyuu Iskola-Mneoenásra
nekünk is szükségünk volna !
Dr. Koskoványi Ágoston nyitrai püspök, a Nyiírán létesítendő szegényház
javára 80,000 irtot ajándékozott. Kijén !
A Csehek gazdasági ligát alkottak Magyarország ellen; bár a mi iparo
saink is kezetfogva hasonlóan cselekednének !
Vilmos német császár máiczius 2:i-én ünnepelte születésének 00 ik évét.
Az öreg uralkodó még igen jól érzi magát.
A muszka czár elleni merényletek újból napirenden vannak, llizony igy
bármily gazdagság mellett is nem jó czáruak lenni!
NeW-York állam törvényhozása bizottságot küldölt ki az utóbbi időben,
hogy jelentést tegyen a halálbüntetés mily módon való végrehajtása tárgyában.
A bizottság azt ajánlotta, hogy a bitólát toröljék p1 s helyébe hozzák be a
v i 1 I a ni o s t e 1 e p e t. A halálbüntetés ilyformán emberiesebb s minden fáj
dalom nélküli; nagy bűnösök kivégzésénél a nézők sem borzadnak el annyira,
mert egy pillanat alatt az élet kioltatik.
Dr. Ipolyi-Stummer Amold volt nagyváradi püspök szivét márcz. 2 8 -án
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n&gy gyászünnepélylyel átszállították a végrendelet szerint Beszterczebányára,
bol a „ n e me s s z i v “ márczius 29 én örök nyugalomra a Szt Borbára szűz
vt. kápolnája sírboltjába helyeztetett el. 11. 1' p .!
Ngos és ft. Imets Fülöp Jakab czimz. fó'esperes és csiksomlyői érdemdús
iogymnasiumi igazgató ur folyó á p r i 1 Ló 25 é n fényes érdeklődés mellett
ünnepelte tanárkodásának 25 éves jubileumát. Isten éltesse a derék tanférfiut
hogy az arany jubileumán is üdvözölhessük. Adja meg neki az Ur a földi és
égi dicsőség infuláját!
Kúriai határozat népiskolai fegyelmi ügyben. Egy népiskolában eló'fnrdúlt fegyelmi ügyre, a melyet fokozatos felebbezés következtében a legfőbb
király i itélőszők döntött el, f e l h í v j u k o l v a s ó i n k f i g y e l m é t . Az ügy
lefolyása a következő volt: Kőt iskolás fin a templomban az isteni tiszteletet
zavaró tnagavisi letet tanúsított. Az i s k o l a s z é k i e l n ö k ezen fenyíték alá
eső két fiút a k ö z s é g i b i r ó á l t a l a j o g o s u l t s á g h a t á r a i t meg
nem haladó módon megverette. A gyermekek szülői tz ellen a királyi törvény
szék előtt panaszt emellek. A törvényszék a bünfenyitő eljárást megszüntette.
Fokozatos felebbvitel következtében a k i r. k ú r i a annak az elvnek alapján,
hogy az i s k o l a s z é k i e l n ö k n e k az iskolába járó tanulók felett t e l j e s
f e g y e l m i j o g a van, a büntető törvénykönyv 313. §-ának alkalmazásával
az alsóbb bíróságok megszüntető végzéseit jóváhagyta, mert a vádlott községi
biró a rakonczátlankodó iskolás gyermekeket az i s k o l a s z é k i e l n ö k
r e n d e l e t é r e j o g o s í t v a v o l t m e g v e r e t n i . Ezt ajánljuk többek
mély figyelmébe, kik, ha a rossz gyermeket megbüntetik, mindjárt perpat
varkodnak !
Helyreigazítás. Kapunk múltkori számában a 3ü-ik lapon a 13-ik sorban
felülről „é 1 e t u a g y s á g u“ helyet „nagyérdemű" és a 45-ik lapon „1*.
Ü e c k “ helyett „P. Beekx" olvasandó.
Úgy se tudná ki adta. Két zsidó átmegy egy bidon, a melyen két kol
dus kéregét. Az egyik zsidó a béna koldusnak adott 10 kr alamizsnát, de a
vaknak semmit, mire keidé a másik; „A vaknak miért nem adtál V — „Meri
az edj vak, a ki ogy se todna, hogy neki a Goldfucbs Annin adta.“
Legújabb divat. Jogász: „Majszter ur, egy pár jó czipőt akarnék csi
náltatni, de a legújabb divat szerint. — C’zipész: „Úgy nem csinálok !" —
Jogász: „Miért nem?" — Czipész : „Mert a legújabb divat az uraknál ma az,
hogy adósok maradnak s nem fizetnek!"
Nem ért rá. Egy legényt, mint szökött katonát, elfoglak s a vallató bíró
nak azt felelte: „Nem értem rá katonáskodni." — „Miért
kérdi a badbiió.
— „Hát azért, mert Munkácson voltam lólopásért becsukva 8 évig."

A vallás-erkölcs kertjében termett virágokból kötött
áprilisi koszorú 1887-re.
Sz. Római Theodora szűz vt. f
1. Sz. Hugó piisp. hv. f 1132.
Sz. Egyptomi Mária szűz f 432.
2. Sz. Paulai Ferencz hv. Minor.
a. f 1506.
Sz. Angol honi Burgundofora szűz f
3. Sz. Kikhárd pk. hv. y 1235
Sz. Belgiumi Juliánná szűz f 1258.
4. Sz. Ambrus pk. hv. E. T. f 397.
5. Sz. Eerrei Vincze Domokos r. áld. Tiszt. Bajor Kresczei czia szűz y 1744.
hv. f 1419.
Sz. Marina szűz. vt.. f
6. Sz. 1. Gzelesztin pápa hv. f 432.
Sz. Ursulina szűz f
7. Sz. Hrgezip hv. f
Sz. Kárthágói Konczesza szűz y
8. Sz. Kornithusi Dénes pk. hv. f
Sz, WaldeUudisz szűz y
tt. Sz. Demeter vt, y 300.
Sz, Marcell a szűz y
10. Sz. Ezekiel próféta vt, f K. e, 572.
11. Sz. I. Leó pápa E T, hv. -j- 401. Sz. Godbertha szűz vt. f Süli.
Sz. Piczenói Viszia szűz vt. y
12. Sz. I. Gyula pápa hv. f 352.
Sz. Agathonika asszony vt. f
13. Sz. Jusztin vt. f 167.
Sz. Domnina szűz vt. y
14. Sz. Tibor vt. -j- 229.
Sz. Anasztázia asszony \t. f
ló. Sz. Pauzilip vt. f
Sz- Eukráezia szűz vt. f
Ili. Sz. Turib pk. hv. y
B. Spanyolhoni Mária-Anna szűz f 1624.
17. Sz. Aniczet pápa vt. f 168.
18. Sz. Apollnnius vt. y 185.
Sz. Antliia asszony vt. f
1 Sz. Galatás szűz vt. y
19. Sz IX. Laó pápa hv. y 1054.
20. Sz. Theodor hv. f
Sz. l ’olicziánói Ágnes Domokos r. szűz f
21. Sz. Anzelm pk. E. T. liv. f 1109.
Sz. Klekta szűz y 105.
22. Sz. S/oter pápa vt. y 177.
Sz. Tárliula szűz vt. f
23. Sz. Prágai Adalbert (Béla) pk vt. j Sz. Ilómai Xonna szűz vt. f
f 997.
24. Sz. György vt. f 303.
Sz. Bona szűz y
25. Sz. Márk evangélista pk. vt. y 08.
Sz. Nicze szűz vt. y
26. Sz. Klelus pápa vt. f 93.
Sz. Exszuperánczia szűz f
27. 8z. Nikomédi Antiin pk. vt. y
Sz. Gennelina szűz y
28. Sz. Vitális vt. |
Sz. Valéria asszony vt. y
29. Sz. Milánói Péter áldor vt. y 1252.
Sz. Tertulln szűz vt. |30. Sz. Lajos vt. f 855.
Sz. Szinai Katalin szűz f 1380.

Kövessük eme dicsőknek életét és erényvirágaikkal na
ponta díszítsük tel magunkat és tanítványainkat, aztán igy
a haza biztosan fényre derül !
Pártoljuk „Az Igazságot" és segítsük a szentek példájára
az elhagyottakat!

