
készni nem lehet. A természet egy nyitott könyv, 
melyből mindenki leolvashatja a teremtő végtelen 
akaratát és láthatja mindenki, hogy mivel tartozik 
magának és a társadalomnak. A természet vizsgá-
lásában találja meg mindenki fájó szive sebére 
azon gyógybalzsamot, melyet nem nyújthat semmi
féle okoskodás. 

A politika nagy emberei, kiket a társadalom 
magából mintegy kilökött, a természet szerető kar
jai közé menekülnek, mert tudják hogy a jó édes 
anya~az üldözöttet szeretettel öleli keblére mindig. 
Uralkodók, nagy államférfiak találtak itt már szi-
vöknek enyhületet. Kossuthot a botanica szeretete 
tartotta meg az emberiségnek, Ferenc császár, Ist-
vánjjfőherceg hasonlólag idemenekültek, ha szaba
dulhattak világi gondjaiktól, its igy még sokakat, 
nagy férfiakat említhetnék, de legyen elég ennyi. 
1 litem és meggyőződésem az, hogy a természettu
dományok elterjedése, hozza meg az emberiségnek 
azon boldog kort, mely után évezredeken át só
várgott. 

—r. —z. —íi. 

V i d é k i é l e t . 
Brassó, 1 8 7 8 . január 1 7 . 

Hogy él, hogy szolgál egészsége Brassó vá
rosának : arról hallgat a „Nemere", mintha itt sem 
született volna. Pedig itt ringatták bölcsőjét s mi
vel hektikát kapott ködös levegőnktől, egészsége
sebb tájékra költözött. De sebaj ! szól helyette a 
„Kr. Zeitung" eleget, azaz mond eleget, mégis el
hallgat egy-egy mozzanatot Brassómegye életéből. 

De nem csoda, hisz én törzsökös magyar lé
temre sem értesültem azon nevezetes határozatról, 
melyet az országos ág. hitv. szász egyházi gyűlés 
hozott brassómegyei luth. magyar testvéreink kü-
lönválási ügyében. A „Nemerének" jutott a sze
rencse, hogy ez örvendetes, vagy szomorú határo
zatot az olvasó kö-önség tudomására hozza. Elbe
szélem, hogyan juthattam e határozat megolvasá-
sához. 

Előre megmondom, én nem vagyok se luthe
ránus, se pápista, se református, se unitárius, ha
nem magyar ; de azért ellátogatok imaházaikba s 
buzgón hallgatom a szivnemesitö felekezeti szin 
nélküli beszédeket. 

A „négyfalusi női olvasó-egylet"-töl meghívást 
kapok táncvigalomra, bár nem rég vagyok itteni 
lakos. Olvasom : „A tiszta jövedelem a hosszufalusi 
felsőbb leányiskola javára fordittatik." — Jól van, 
megyek ; hadd találkozzék jóakarat jóakarattal! 
De merre van Négyfalu? Előveszem a földgömböt, 
Európa földabroszát, osztrák-magyar mappát, Er
dély térképét, Négyfalu sehol I Kérdem egyik ba
rátomtól : „Merre fekszik Négyfalu ?" — „Ott, ahol 
Hétfalu, csak egy kicsit Tömös felé!" — Jól van, 
most tudom ; de nem jártam soha benne. Annyit 
olvastam, hogy Orbán Balázs födözte fel nemrég. 
Ez nekem örvendetes alkalom, megismerkedhetem 
azon népfajjal, melynek származását még homály 
takarja. Hun, kún, avar, magyar, csángó, most 
mind egy ördög, jó, hogy ott vannak. — „Kocsis, 
hajts Hétíaluba !" — „Már melyikbe instálom ?" 
— „Hát Négyfaluba!" — „Kérem alásan, ott négy 
falu van ; Bácsfalu az első, ott megtudakozzuk a 
bálházat s épen addig viszem három forintért." 

„Ni, lássa, milyen hosszú az a Négyfalu ? olyan 
mint egy város. Régente, azaz tavalyig szászok 
parancsoltak ott, most magyar szolgabíró van; 
annyi iskolás gyermek van ott, mint a sár s egy 
rakás magyar tanitó, mind székelyek. Jézus Mária! 
— olyan iskola is van Hosszufaluban, hogy fá
ból még angyalokat is faragnak.-' 

Kocsisom elhallgatott, tán befagyott a szája ; 
roppant hideg volt. 

Tehát erre fekszik Hétfalu. Mily regényes 
tájék, télben is szép, hát még nyárban ! 

„Hát te Józsi! messze van még Tömös vize?" 
„Itt van mindjárt, csak elhagyjuk ezt az oláh 

falucskát, Dirsztének hivják Ne féljen az 
ur, nem hajtunk a vizbe. Mig B r a s s ó ural
kodott, egyszer majd belenyuvadtam lovaimmal 
együtt a jeges vizbe; de mióta magyar főispán 
van a városban s magyar szolgabíró Hétfaluban, 
olyan hidat csináltak, hogy Pesten is megjárná. 
En inkább adnék ide két krajcár hidvámot, mint 
Brassónak kövezeti vámot. Lássa az ur, ez a sok 
hidfa mind bácsfalusi és türkösi erdőkből jött. Ha 
tudná az ur, mennyi kárt csinált a város ezen sze
gény embereknek, tudom más szemmel nézné." 

„Ne búsulj Józsi; jó, hogy élnek még; nem 
hagyja el az isten. Majd tisztába hozza a magyar 
kormány az igazságot." 

„Hát ez miféle falu ?" 
„Bácsfalu." 
„Ugy látszik, pápisták laknak, mert kereszt 

van a templomon." 
„Lutheránusok instálom, csak szokás, de nem 

csinálnak semmit a keresztből." 
„Lassan hajts, Józsi. Hát az a szép épület 

miféle ?" 
„Hát olvassa az ur azt az aranyos irást: Halld 

meg magyar nemzet! Mely nép buzgón ápolja ta
nodáit, nem nyomorog, hanem él s élni fog üdvé
re földi s égi honának. 

„Szép! Tehát ez iskola. Hát most melyik 
falu jő?" 

„Türkös. Ez a hidacska választja cl Bács-
falutól." 

„Hát ezek mind magyarok ?„ 

„Mind. Az oláhok küljebb a hegyek között 
laknak. Ez itt a türkösi iskola, három magyar ta
nítója van ; Bácsfaluban kettő." 

„Hát ez itt ellenben miféle ház?" 
„Ez a városé. Hatalmas szászok laktak ezelőtt 

benne, most a városi korcsmákat innen látják el 
itallal. . . . Itt kezdődik Csernátfalu. Ez a hosszú 
épület iskola ; három tanitó van itt. Azt mondják, 
ez a legrégibb templom itt. Türkösnek nincs tem
ploma ; ez a templom közös. Ez a szabad tér Cser
nátfalu piaca; igen kicsike, nagyobb helyet ér
demelne." 

Ekkor élőmbe jő egy ismerős barátom s be
vezet egy csinos meleg szobába, hol Hétfalunak 
több intelligens fiaival kezet szőri tottam. Feltűnt 
nekem, hogy ez urak nem kártyáztak, hanem köz
ügyekről, iskolákról, küzdelmeikről beszélgettek 
és a mi legújabb esemény volt, az elöl emiitett 
határozatról. 

Egy ik : „A mit kerestünk, megtaláltuk." A 
másik : „Ezt nem hittem volna." A harmadik : „Ki
dobtak, mehetünk." A negyedik: „Isten áldásával 
s három fej fokhagymával." Az ötödik: „Jól van 
igy, hadd tisztuljon a levegő." A hatodik: „Le a 
felekezeti falakkal; simuljunk nemzetünkhöz." 

A szeretetlen határozat ez: 
1) A brassói egyházkerület magyar községei

ből álló külön s uj egyházi kerület alakítása el 
nem fogadható. 

2 ) Azon községeknek pedig, melyekben a 
szakadási vágyak csakugyan a gyógyithatlansigig 
fokozódtak, eredeti kívánságuk értelmében az er
délyi ág. hitv országos egyház kapcsából akár 
más superintendenciába való belépés, akár önálló 
egyházi testület alakítása céljából való kilépésök 
elé akadály nem gördittetik. 

íme a szász at3ratiak méltányosságának mér
téke, magyar hitfelei iránti szeretete. Egy szóval í 
„Alattam igen, de mellettem nem!" 

Ne félj magyar! Borura derű Halld, mint 
zeng a földíszített teremben a csárdás a szellemi, 
a nemzeti élet fölébresztésére! Ne hadd magad, 
isten sem hagy el nemzetem! 

T i pedig meleg szívű honleányok, lángoljatok 
tovább is, mig tervezett iskolátok tele lesz felnőtt 
leánykákkal; hadd nyerjen sok ház világos fejű 
gazdasszonyokat, mert mig a nőnek nincsen széle
sebb látköre, addig a férj emelkedése lehetetirn. 

Csak annyit mondok még, hogy az élvezetes 
táncestélyen egész Hétfalu Hosszufaluban volt. 

Elje.i az egyetértés ! 
X . X . 

ban adták tudtul a helybeli díszes torony harang
jai, hogy n i n c s t ö b b é tiszt. B en e d e k Á r 0 1 1 -
n é szül. C s i s z é r Á g n e s , k i élte 6S -d ik évében 
bevégezte földi érdemdús pályáját, melyekből 5 2 
évet, mint hü házastárs élt le köztiszteletben álló 
lelkész és mivelt, tudományos pap B e n e d e k 
Áronnal, kit itt hagyott a hü társ, a hü nő, mint 
8 7 éves patriarchát elgyengülve, de megtörve nem! 
Megható jelenet volt látni az ősz tisztes agg lelkészt 
neje koporsója mellett, mint élő szobrot, hullatva a 
meghatottság könnyeit, arra a koporsóra, melyben 
hü neje, a szegények jóltevője lezárva alussza az 
örök álmot, az 5 2 éves női és anyai enilékekk.-l 
együtt. 

A már néhai nő tizenegy élő gyermeknek volt 
édes anyja — kiket csaknem mind nagykorúakká 
nevelt. Hatot közülök eltemetett, kik után sírva 
ment a koporsóba — jelenleg öt van életben, kik 
fájdalmas szívvel vették körül a nagy halottat több 
unokákkal, közel és távoli rokonokkal. 

Miután elhangzott a szép öszhangzatos halot
ti dal, melyben kitűntek Gál Domokos, Kátó Jó
zsef és Szotyori József énekvezér urak, tiszt. Kis -
antal Sámuel rétyi lelkész tartott a háznál gyász
beszédet, k i igen szépen rajzolta a néhai tiszteletes 
nőnek emlékét, melyíyel meghatotta"az egész gyü
lekezetet. — A sírnál egy kitűnő csinos könyörgést 
mondott Bartha Károly feldobolyi lelkész. 

Adjon a jóságos isten minden papnak olyan 
hü nőt s minden egyháznak olyan lelkes papnét, 
mint a milyen a néhai nő volt! 

Legyen áldott emléke s béke lengjen felett*! 
Puskás bajos. 

Kovászna, 1 8 7 8 . január 1 6 . 

A közelebbről leforgott megyei szervezés ál
dásos hatását már kezdjük ízlelni. 

Nagy nyeremény ránk nézve, hogy a szolga
bírói hivatal betöltése választásra került s ez által 
alkalom nyújtatott az orbai járás közhangulatának 
szabadon lett nyilvánulhatására s igy a már kipró
bált, értelmes és tapintatos eljárású eddigi szolga-
biránknak megtarthatására, valamint egy szép re
ményekkel biztató szolgabírói segédnek birha-
tására. 

Vájjon ezen nyeremény kinek köszönhető ? 
Első sorban nem másnak, mint közszeretetb n álló 
főispánunknak, k i a szolgabírói állomás betöltését 
választásra tűzte ki . 

E szervezéssel a politikai hivatal székhelye is 
Kovásznára tétetvén, ez által társas életünk lendü
letet nyert. 

A l i g egy pár hete, hogy az uj hivatal átköl
tözött ide s már 4 6 részvényes tagnak örvendő 
kaszinó alakult. Megjegyzem, hogy az ige annyival 
könnyebben testté válhatott, minthogy az elvetett 
mag termő földre talált. Az üdvös eszme rég meg
fogamzott, csak a keresztülvitel hiányzott s ez a 
szerencse épen szolgabiránknak jutott. 

Elég az hozzá, hogy van már kaszinónk. A. 
tisztikar is be lett ideiglenesen állítva, megválasz
tatván : elnöknek Vájna Károly, alelnöknek Ince 
György, tiszteletbeli elnöknek Thury Gergely, tisz
teletbeli alelnöknek Csia Albert, stb. 

Az alakuló gyűlés a kaszinó jövőjének bizto
sításáról ís gondoskodván, bálok rendezését hatá
rozta el, mi végett rendező bizottságot küldött k i . 

A rendező bizottság egyelőre csak egy bál 
megtartásában állapodott meg, tévén annak határ
idejét folyó évi február 2-ára. 

Hogy bálunk sikerült leend, arra nézve elég 
biztosítékot nyújt az egylet tagjainak ügybuzgal
ma, a müveit publikumnak a szent ügy iránti ed
digi meleg részvéte és főleg a rendező bizottság
nak azon határozata, mely szerint bálanyának 
Thuryr Gergelyné ő nagyságát fogja megkérni. 

Adjon isten a konásznai kaszinónak, a felele
venült társas életnek felvirágzást és egyetértő ál
landóságot ! 

—y-

Siacsvn, 1 8 7 7 . január 1 4 . 
Tek. szerkesztő ur ! 

Becses lapjában kérek egy kevés helyet az 
alábbi soroknak. 

Folyó hó I O én a n.-borosnyói egyházban egy 
nagy gyászünnepélynek voltunk tanúi, melyben 
számosan vettek részt helybeli és vidéki szomorú 
tisztességtevők, a nagy hideg és hó dacára, mely 
az egész vidéket borítja. Somoru mélabús hangok-

K Ö Z G A Z D A S Á G 

Még egyszer a marhavészről. 
Az erdélyi gazdasági egylet 1 S 7 8 január 7 *'n 

tartott választmányi üléséből a minisztériumnak 
2 3 2 0 6 sz. alatti kimerítő és beható — a hivatalos 
lapban is közölt — válaszát köszönettel fogadva, 
az ügy fontosságánál fogva az idézett leiratra vo
natkozó tiszteletteljes észrevételeinek egy külön 
felterjesztésben adott kifejezést, melyből a követ
kezőket közöljük : 

Mindenekelőtt tartozó kötelessége az egylet
nek kijelenteni, miszerint teljes jóhiszeműséggel 
mondhatta „elvitázhatlan ténynek," hogy a vész 
Törcsváron át hurcoltatott be. Alapul szolgált erre 
két felette megbízható, bár magánforrásból hozzá
ja érkezett tudósítás ; alapul Háromszékmegye tiszti 
főorvosának, Dr. Wissiák Antal urnák a megye 
közigazgatási bizottságához intézett hivatalos jelen
tése és azon, az idézett magas leirat által is meg
erősített factum, hogy a vész csakugyan a veszteg
zárt kiállott marhák által terjedt e l ! Ho^y ezen 
marha már ragályozott és becsempészett állatokkal 
érintkezhetett volna, azt az egylet nem hihette, de 
hinnie nem is volt szabad, mert ugyancsak a nml-
gu minisztérium által 2 1 6 1 7 sz. a. a marhavész el
len kötendő nemzetközi egyesség létrehozása ér
dekében kiadott, a külföldi kormányoknak meg
küldött és az egylettel is tudomásvétel végett kö
zölt emlékirat több izben tesz említést a csempészet 
sikeres meggátlására irányzott intézkedések meg
bízhatóságáról, sőt a 4 4 - i k lapon szórói-szóra eze
ket mondja: „(dass Ungarn) fortan continuirlich 
mit grösster Strenge und scharfem Auge darüber 
wacht, dass die orientalischo Rinderpest unmöglich 
eingeschleppt werden könne." 

Mindezeket csakis akkori álláspontjának iga
zolására hozván fel az egylet, most a hivatalos 
vizsgálat azon megdöbbentő eredménye előtt, mely 
mindezek dacára a csempészetet constatálja, meg 
kell hajolnia ! — 

De ha a kérdésnek tudományos oldalát tekinti 
az egylet, még az sem látszik lehetetlennek, hogy 
a vesztegzár alatt álló marhafalkánál — mint az 
tényleg és épen a keleteurópai pusztai fajtánál 
történni szokott — oly szelid természetű vész for
dult elő, hogy mikroskopice^ semmi kórtünemény 
észlelhető nem volt és csakis a hőmérő adhatott 
volna e tekintetben felvilágositát. Alkalmazta-e az 
illető a hőmérőt, van c erre nézve instructiója, azt 
az egylet nem tudja, de hogy a feladata színvona
lán álló szakértő állatorvosnak és vesztegzár! igaz
gatónak ezt igénybe vennie kell, az a kérlelhetet
len tapasztalat tényeiből önként folyik, mert ennek 
elmulasztása is a vész terjedéséhez hozzá járulhat. 
Igaz ugyan, hogy minden hevenybetegségnél hö-
mérsék emelkedés áll be, de miután a vesztegin 
tézetnek csakis a marhavész távoltartásával van 
dolga; miután a szomszéd Romániában előfordulni 
szokott vészről a vesztegintézetnek esetről esetre 
tudomása kell hogy legyen, — az intézet főnöke 
inkább tegyen többet, mint kevesebbet és minden 
mutatkozott hőemelkedést mindaddig tartson vész-
gyanusnak, mig az ellenkezőről teljes meggyőző
dést sem szerzett. 

Azt mondja továbbá a magas miniszteri leirat, 
hogy az 1 8 7 4 . X X . t. c-nek az egylet által idézett 
1 1 . §-a „a Bécsben 1 8 7 2 . évben megtartott nem
zetközi állatorvosi értekezleten megállapított el
vekre van fektetve, tehát saját érdekünkben egy-
oldalulag meg sem változtatható." 

Erre nézve az egylet tiszteletteljesen megjegy
zi, hogy az emiitett conferencia — mint különben 
a magas leirat is felhozza — csak elveket állapí
tott meg, javaslatokat tett, melyeknek mikénti kö-


