
A mérnöki hivatal jelententéseit jövő számunk 
hozza.. 

Vájna Sándor tanfelügyelő betegsége miatt 
nem jelenhetett meg. 

Dr. Wissiák Antal ellen Nagy-Borosnyó köz
ségében felmerült hanyagság miatti vád tárgyában 
a vizsgálat beszüntetendőnek határoztatott. Ellen
ben Kis István alorvos ellen az 1 8 7 4 . X V . t. cikk 
alapján a vizsgálat kiterjesztetik azon visszaélés 
okán, hogy a reábízott betegápolást abban hagyta 
s hír nélkül eltávozott. Az ügyiratok alispán úr
hoz áttétetnek eljárás és jelentéstétel végett. 

Körjegyző Jakó László és a szentiványi k'óz-
ségbiró ellen az adóbehajtás körül felmerült ren
detlen könyvelés és mulasztás tárgyában az adó
felügyelő által javasolt büntetés leszállításával első 
5 forint, községbiró pedig 2 frt bírsággal fenyít
tetik. 

A marhavészszel sújtott községekben az adó
végrehajtás felfüggesztetik. 

Zágoni községjegyző az árvák számadásainak 
megvizsgálása és azoknak beterjesztése iránt ki
adott több rendbeli meghagyásnak nem tett eleget, 
sőt az ellene még mult évben elrendelt fegyelmi 
eljárás sem levén még foganatosítva: szolgabíró 
utasíttatott megbízatásai teljesítésére. 

Bölön községe 1 a korcsmárlási jogot eddigi 
gyakorlat és feltételektől eltérőleg, három évre ha
szonbérbe adta. Ez ellen Bartha János, Nagy 1st 
ván és többek által felebbezés adatván be, miután 
a régi gyakorlat s azon állítás, hogy Bartha Já
nost különleges korcsmárlosi jog illette, mely a 
községétől önállóan fentartatott — hitelt érdemlő-
leg bizonyítva nincs : ez okból a községileg elren
delt uj árverés megsemmisíttetik s utasíttatott Bö
lön község a mult évi gyakorlat fentartáya mellett 
egy évre a korcsmai jogot árverezni, vagy a ta
valyi bérleti viszonyt fentartani. 

Több kisebb ügy elintézése után a gyűlés 
véget ért. 

Természettudomány és társadalom-
1. 

Korunkban a természettudományok mind na
gyobb és nagyobb tért kezdenek hódítani s épen 
maga a társadalom az, mely érzi, mint egy ösztön
szerűleg annak jótékony hatását ugy a cultura ter
jedésére, mint igen sok társadalmi bajok elhárítá
sára nézve. Azok, kik a természettudományok tit
kaiba mélyebben be nem hatolhattak s igy annak 
céljaival sem ismeretesek, tűnődve Állanak meg 
ennek rohanó szekerénél s bámulásuknak abban 
adnak kifejezést, hogy mindenféle szitkokat kiáltoz
nak rá. Gyanúsítják, hogy a morális életnek ellen
sége, üldözik, hogy az idealismusnak megölője. Az 
ily embereket azután csak sajnálni lehet, ó k a 
régi formákba annyira beleélték magukat, hogy 
attól egyátalán szabadulni nem tudnak ; rajongnak 
az idealismusért, rágódnak a betűkből és abstrakt 
fogalmakból táplálkozó bölcsészeten s nem veszik 
észre, hogy mennél többet vizsgálódnak e tárgy 
körül, annál inkább eltávoznak az igazságtól. A 
tudományok célja pedig az igazság keresése s en
nek feltalálása adja meg a kultúrára azon impul-
sust, melynek jótékonyságai századokra kihatnak. 
A természettudományok, melyek elvül az igazság 
keresést tűzték ki s azt a legtöbb esetben meg is 

tam én egyet. Épen most olvasám azon pompás 
satyrát, mely ma reggel jelent meg s a mely a ki
rály személyét oly kíméletlenül igyekszik nevetsé
gessé tenni. Az utóbbi időben tudvalevőleg több 
ilyen tartalmú gunyirat jelent meg a nélkül, hogy 
a rendőrségnek sikerült volna az írót felfödözni. 
Mi lenne belőle, ha bizonyítékokat szereznénk, a 
melyek arról tanúskodnának, hogy ama gunyiratok 
szerzője Surville ? A bastillet, és pedig hosszabb 
időre, bizonyosan nem kerülné ki . 

— Excellens gondolati — kiáltá a fiatal gróf 
örömében. — De mikép lenne ez kivihető ? 

— A legegyszerűbb módon. Survillenek van 
nálam néhány levele. Keresünk egy ügyes irót, k i 
a ma megjelent satyrát, Surville írását utánozva, 
lemásolja; aztán nyomtató festékkel néhány mocs
kot ejtünk a papíron, hogy az legyen a látszata, 
mintha valamely nyomdában hányódott volna s az
tán ezen corpus delictivel elmegyünk Versaillesbe 
a királyhoz s eléadjuk neki, hogy azt egy kis nyom
dában találtuk s azon véleményben vagyunk, hogy 
ezen'; lap segélyével tán nyomába lehetne jőni a 
rég keresett ismeretlen írónak, mert a mennyiben 
tudjuk, ezen írás nagyon hasonlít a Surville Ru
dolf úréhoz, 

— Károly, benned nagy diplomata veszett el! 
— kiáltá örömében ugrándozva a fiatal gróf. 

— Gyanúnknak annyiban némi alapja van, a 
mennyiben Surville éledéséről közönségesen isme
retes. Ha nem csalódom, Villeroi marquis-val egy 
gunyverse miatt egy alkalommal összetűzése is 
volt. Szavunknak tehát minden bizonnyal hitelt 
fognak adni s egy házmotózást fognak elrendelni, 
hol kéziratait az utánzottal összehasonlítva, k i fog 
tűnni, hogy feltevésünk nem volt alaptalan. Min
denesetre aztán szem előtt fogják tartani Survillet 
és ez reád nézve ez idő szerint igen fontos, mert 
ez által a játéknak egyik fele meg lenne nyerve s 
miután az öreg Rabrasse gróf téged szeret, a má
sik fele is sikerülni fog. 

(Folytatás köv.) 

találták a régibb kultúra arcát merőben megvál
toztatták; mert mennél inkább ismeri meg az em
ber saját énjét physikai tekintetben, annál erősebb 
társadalmat alkot. Ezt az ujabb statisztika bizo
nyítja legjobban. E tudomány az, mely a régi böl
csészet sok homályos tételét megvilágosította s el
oszlatott számtalan bal és előítéleteket, melyek az 
emberiséget mintegy fogva tárták, lenyűgözték. A 
vallásnak, a morális életnek is alapja az igazság 
keresése, ez a hit tart fenn és boldogít s k i az 
igazságot felfedezte, az oly gyógyerőre talált, mely 
meggyógyítja a homályos ismeretek, vagy félreér
tésekből fakasztott sebeket is. Egy népnek, mely 
szabadságra törekszik, mely a jövő derengő világa 
helyett tisztán akar látni, színről színre kell látni 
az igazságot s ki tisztán akar látni, az igyekezzék 
szemeiről a homályt eltávolítani. 

A természettudományok ellenesei, valahány
szor nagyot akarnak mondani, mindannyiszor a 
materialismusra utalnak, vagyis a materialismusban 
keresik a természettudományokat. Tehát ezen, ámí
tásra felhasználtatni szokott fattyú kinövése a ter
mészettudományoknak egyik főfactora a józan ér
telmi felvilágosodás és szellemi előhaladás akadá
lyainak. A materialismus egy élődi növény, mely 
táplálékát a természettudományokból szívja, s k i 
a parasitát a gazdától megkülönböztetni nem tudja, 
az nincs hivatva a komoly szemlélődésre. A va
lódi természettudomány épen ugy irtózik a mate-
rialismustól, mint a rajongó idealismustól. Egyfor
mán elitéli őket, mert midkettö megbénítja a szel
lemet, kioltja a nemesebb érzelmeket és a kedélyt 
örökös forrongásban tartja. A természettudományok 
célja ily lealázó nem lehet, annak hivatása sok
kal nemesebb és fönségesebb. 

A természettudományok a mivelt emberek lel
kében uj világnézetet teremtettek, a gondolkozási 
szabatosságot és az objectiv ítéletet nagyban emel
ték s befolyással voltak és vannak a többi tudo
mányok fejlődése és igy az ember szellemi életére 
is. Azon nagy előny, melyben a társadalom része-
sitte a természettudományokat, leginkább onnan 
származik, mert ez elvül tűzvén ki az önzetlen és 
minden mellék érdekek s tekintetektől ment igaz-
ség keresést, és elfogulatlan kutatást: a tárgy ter
mészete, módszere és segédeszközeinél fogva inkább 
megközelíti azt, mint ugyanazon célfelé törekvő 
társai közül bármelyik. 

A természettudományok ellenségei az e tu
dománynyal foglalkozókat azzal vádolják, hogy 
azok csak haszonért, de nem egyszersmind magáért 
a tudományért mivelik azt. Ha a dolog igy volna, 
csakugyan érdemesek lennének a leálcázásra. De 
hála istennek nem ugy áll. És a kik ilyen phrasi-
sokkal, mendemondákkal ámítják a világot és gá
tolják az előrehaladást, azok csak szánalomra méltó 
proletárjai a társadalomnak. Avagy nem épen a 
természettudományokkal foglalkozó-e az, k i vagyo
nát, pénzét, egészségét áldozza fel csak azért, hogy 
a természet egy törvényét kikutassa s ezzel is kö
zelebb lépjen ahoz a mi való, a mi igaz. A huma-
nismus nagy mesterei, nem is egyébért, mint csak 
hasznáért, melyet csakugyan tagadni nem lehet — 
tűrik meg a természettudományokat és tengetik, 
éheztetik, mint árva gyermeket az iskolákban. A z 
exact tudományok szerintök ellentétei a humanis-
musnak s neveléstani tekintetben semmi értékkel 
nem birnak, legalább nem annyival mint a nyel
vészet, história stb. 

Á humanismus emberei a természettudományo
kat tehát még annak alkalmazásában is keresik s 
mert az alkalmazásnál igen sok esetben a mester
ség is közbelépik, innen semmi szellemi fensőséget 
nem tulajdonitnak neki. Pedig hát hová kell több 
szellemi tehetség mint épen a természet titkos tör
vényeinek kipuhatolásához ? Talán nyelvtani sza
bályok fölállítása, vagy idegen szavak megtanulá
sához ? Sohase feledjük, hogy a társadalom a tu
dományban háromféle embert követel magának; 
egyik, k i kutató szelleménél fogva vizsgálódik, 
beavatkozik a természet titkaiba, ellesi annak tör
vényeit s élőnkbe állítja a tiszta igazságot; a má
sik, ki a fölfedezett, kifürkészett igazságot terjeszti 
ismerteti és harmadik, k i azt hasznosítja és alkal
mazza, vagyis gyakorlati oldalával megismerteti a 
társadalmat. Mondjuk ki határozottan : hogy hibáz
nak azok, kik az alkalmazót, bármily szellemes le
gyen is az, összetévesztik a kutatóval, a felfede
zővel. 

K i k igy járnak el, azoknak a természettudo
mányok szelleméről semmi fogalmuk sincs; mert 
miután valamely fölfedezett igazság egyszersmind 
hasznosnak is elismertetett, csak azután lesznek ér
tékesítve a kutatásnál nyert eredmények. Watt, 
Wheatstone és Morse bármily szellemesek voltak 
is, csak elődeik felfedezéseiből táplálkoztak s al
kalmazták a már felfedezett törvényeket és igazsá
gokat, mely alkalmazásra, vagy hasznosításra a 
tudományért fáradozók sohasem gondoltak. Az 
ember mivelődéstőrténete igazolja legjobban, hogy 
minden oly vizsgálódás, mely az igazságot kiderí
teni nem tudta, s mely csak a haszonért, de nem 
egyszersmind a tudományok szelleméért is űzetett: 
erkölcsileg elbukott és elenyészett. Ezt bizonyítja 
az alchymia története és a bölcsek kövének feltalá-
sáért indított haszontalan kutatás. 

—r. —1. -11. 

Hosszúfalu, 1 8 7 8 . január 4-én. 
A „Négyfalusi női olvasó- és munkakör" által 

Hosszufaluban a „Napnál" közelebbi Sylveszter 

estéjén rendezett tombola-játék és néma képletek
kel egybekötött zártkörű táncestélynek anyagi 
eredménye következő : 

a) belépti dij 9 8 frt 6 0 kr, b) tombola utján 
4 5 frt 9 7 kr. Összesen 1 4 4 frt 5 7 kr. Ebből kiada
tott 6 7 frt 3 7 kr, marad jótékony célra 7 7 frt 2 0 kr. 

Felülfizetett a belépti dijba: 
K i r . jbiró Benedek Géza ur 1 frt, kir. tszéki 

jegyző Berde István ur 5 0 kr, bírósági tag Máttyás 
Sándor ur 5 0 kr, tanító Bitai Sándor ur 1 frt, Ernst 
Ilk ur 5 0 kr, román iskola igazgató Dorka János 
ur 5 0 kr, Reichenberg Adolf ur 1 frt, orvos Za
charias Mihály ur 5 0 kr, Valiinger ur 3 frt 50 kr. 
Összesen 9 frt. 

Mennyiben felelhetett körünk meg az érdemes 
közönség várakozásának, ítéljen a felett az elfogu
latlan közvélemény, mi körünket illeti, örömmel 
kijelentjük, hogy reánk nézve az eredmény telje
sen kielégítő és megnyugtató, miért is mindazok
nak, kik közvetve vagy, közvetlen támogattak a 
körnek és nevelésügynek nevében, melynek oltá
rára a tiszta jövedelem ma-holnap letevődik, őszinte 
köszönetet mondunk. 
Pál Károlynő, Baróthi özv. Balázs Antaluő, 

jegyző elnök. 

Kézdi-Vásárhely, 1 8 7 8 . jan. 6. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

A kézdi-vásárhelyi közmivelődési-egyiet dec. 
3 0 - i k i előadásán szerencsés valék jelen lehetni, s 
mint ilyen kötelességemnek tekintem az előadásról 
pár sorban megemlékezni. 

A z előadást a zeneszakosztály kezdte meg a 
„Rákócy induló"-val, mely — valamint a többi 
darab is, várakozásunkat annyira felülmulta, oly 
sikerülten ment végbe mindenik, hogy kiemelnünk 
egyet sem lehet, kitűnő volt egyik ugy, mint a 
másik; s ez dicséri legjobban ezen előadás egyik 
lüktető erét: tkts Mátéffy Károly urat, mint ki a 
zeneszakosztály vezetését e nehéz szerepet szíves
kedett elfogadni. A „Tűz" felolvasás Erdélyi Ká
roly úrtól oly mulatságosan tanított, annyira elta
lálta szerző az alkotást, oly művésziesen egyeztette 
meg egymással a bölcsészetet s phisicat a pezsgő 
humorral, miszerint kívánatos volna, ha minél gyak
rabban mutatná magát szerző ezen téren, melyre 
valósággal hivatása van. A „Graduale"'-t illetőleg 
már ismeretes előttünk mostani hőse: Fejér JTini 
k. a., de jeleni alakítása még az eddigieken is fe
lül áll, csak arra vagyunk bátrak figyelmeztetni a 
k. a.-t, hogy több bátorsággal még szebb ered
ményt vívhat k i máskor. 

A z „Éji látogatás "-sal (zenekisérettel) Harmath 
Domokosné úrasszony mindnyájunkat meglepett. 
Tollam gyenge leirni a hatást, mit a művésznő 
előidézett, oly valami magasztost csak érezni lehet; 
legyen elég tehát annyit megjegyeznem, hogy elég
gé nem méltányolhatta még azon tapsvihar sem, 
melylyel a közönség tetszését nyilvánitá. 

Ha a szinielőadásról szólok, csak vázát fogom 
adni a gazdag valónak. Ez úttal About „Rabló
gyilkosa" kerü t szinre Kuliffay Ede fordításában. 

A címszerepet Harmath Domokos ur kereset
len könnyűséggel, szabatos otthoniassággél játszta. 
Hasonlóan játszta Harmath Domokosné asszony is, 
ugy, hogy az aratott babért egyiköksem mondhatja 
magának — meg kell osztaniok ! Eredeti — nem 
várt — egyöntetűséggel játszott Bartha Józsefné 
úrasszony is; végre a többi személyek is dereka
san hozzájárultak, hogy az előadás minél tökélete
sebben folyjon le. 

Helnay Vilmos. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

A marhavész. 
Megyénk területén immár csupán Uzon község 

területén uralg, bár ez idő szerint vészbeteg, vagy 
vészgyanus marha ott sincs. A vész terjedésének 
különben a szigorú hatósági intézkedések eléggé 
gátat is vetnek, s a mennyiben az országos állat
orvos a gyakori marhabetegedési vagy elhullás! 
esetek constatálása végett gyakran kirándulásokat 
kell hogy tegyen, gondoskodás történt az iránt, 
hogy segédletére a megyei állatorvoson kivül még 
egy állatorvos kirendeltessék s e gondoskodás ered
ményekép Rziha Arthur tömösi vesztegintézeti se
gédigazgató egy kitűnően képzett fiatal állatorvos 
a kormány részéről k i is küldetett. 

A község marhaállománya nagy számban lé
vén befertőzve, a községnek s az esetről esetre 
felmerülő járványos udvaroknak azonnali katonai 
lezárolására nagy suly fektettetik, mely lezárolás 
bár a károsultak egyéni szabadságát, a kereske
delmi forgalom fönnakadását vonja egyelőre ma
ga után, meghozza, mint meghozta S. Szentgyörgy
nek is, melynek pedig majd minden nagyobb utcá
jában egy-egy udvar befertöztetett, rövid időre itt 
is legjobb eredményét annál is inkább, mivel a 
lakosság a hatósági rendeleteket a legjobb indulat
tal teljesiti s a lehetőségig óvatos. Méltó elismerés 
illeti Pünkösti Károly községi jegyző, Kakurkó 
csendőrőrmestert, valamint az elöljáróságot, kik kö
telességüknek egész odaadással s a legnagyobb 
buzgalommal felelnek meg. 

Ép oly megrovást érdemel Trátyi ottani ha
szonbérlő, k i boszus szándékból az elzárolást telje-
sitü katonai őr megvesztegetése, illetőleg a ható-


