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állásban Szerbia is részes s ezen gyanúsítások 
még inkább lábra kaptak, a midőn Szapáry altá-
bornagy hadosztálya, Turlán áthatolva, nehézsé-
gekre akadt. Most azt is hozzáadják, hogy az el-
lenszegülő mozgalomban szerb önkéntesek is részt 
vesznek s hogy a szerb kormánynak ennek 'meg-
akadályozására nincsen sem akarata — sem ha-
talma. 

Az osztrák-magyar sajtóban vannak lapok, 
melyek évek óta furcsa  szemmel néznek Szerbiá-
ban. Nagyon érthető, hogy ezen szokásukról egy-
hamar le nem mondhatnak; különösen pedig a 
mostani körülmények között az ő meggondolatlan 
ingerültségük elképzelhető. — Az osztrák-magyar 
sajtóban találkoznak politikusok, kik azt hitték, 
hogy a háború keleten csak katonai séta ; s ezen 
tévszempontból indulva ki, nemcsak másokon kö-
vettek el méltatlanságot hadászati kitűnő tulajdo 
naik túlbecsülése által, de saját hazai érdekeiknek 
is kárt okoztak, tévútra vezetvén a közvéleményt 
a dolgok valódi állapotával szemben. Ez az álla-
pot nem is oly könnyű, nem is oly egyszerű mint 
a milyennek ők képzelték. A ki közelebbről ismeri 
keletet, tudni fogja,  hogy ott a hadi müveletek a kü-
lönféle  körülmények miatt sokkal nehezebbbek, mint 
Európa bármely részén. De erről kevésbé lévén fel-
világosítva s látván a váratlan nehézségeket, mik-
re az osztrák-magyar okkupácionalis sereg Bosz-
niában akadt, nevezett politikusok azoknak okát 
nem vélik egyébben találhatni, mint azon fel-
tevésben, hogy ugyanazokban a szerb fejedelem-
ségi szerbeknek részük van s ezen feltevés  náluk 
azonnal az állitás pozitív alakját ölti magára. 

Igy a „H o n u magyar lap azt állítja, hogy 
Szapáry tábornoknak azért kellett visszavonulnia, 
mivel a Drina melletti szerb hadsereg oldalról fe-
nyegette. A bécsi lapok pedig nem vonakodnak 
kimondani, hogy a szerb önkéntesek a törökökkel 
együtt támadják meg a cs. kir. hadakat ; mi több, 
azt állítják, hogy a szerb hadsereg Nagy-Zvornik-
ba bement, Belimarkovics ur pedig a Drinán a fi-
gyelősereg fölötti  parancsnokságot átvette. 

Ezen hírek minden alapot nélkülöznek. Szer-
biának a Drinán nincsen semmiféle  figyelő  hadse-
rege, hanem oda csak szigorú cordont vont. 

Belimarkovics tábornok Belgrádban van ; — 
Karan pap, kiről azt állítják, nogy Majevicán Turla 
mellett van, parochiáján békén és csendesen él. S 
igy van ez a többi hírekkel is. 

Senki nem veszi lelkére Szerbiában, hogy a 
harcnak tüzét még inkább szítsa, mely még jobban 
pusztítaná és kimerítené az országot, mely külön-
ben is eléggé elpusztult és kimerült. 

Mi nem kétkedünk abban, hogy az osztrák-
magyar hadsereg feladatát  be fogja  végezni s ak-
kor alkalma lesz saját magának meggyőződni az 
elemekről, melyeket maga ellen birt s a melyek 
ellen harcolt. Ezen pillanatot Szerbia békén várja 
s a midőn az bekövetkezik, meg van győződve, 
hogy azok soraiban, a kik most az osztrák-magyar 
hadak ellen harcolnak, nem lesz egy szerb alatt-
való is. 

A királyi tábla áthelyezésének 
kérdése. 

Maros-Vásárhely, 1878. aug. 26. 
Jam fierint  multa, quac fieri  posse uegabam# 

A „Magyar Polgár" idei 185. számában egy 
vezércikk jelent meg, a mely felhívja  az igazság-
ügyminiszter ur figyelmét  a maros-vásárhelyi kir. 
táblának Kolozsvárra áthelyezésére és annak rea-
lizását első fontosabb  teendői közé sorozza. 

Ebben egy, a királyi tábla szervezetével, sze-
mélyzetével és vezetésével elégedetlen és e szé-
kely város helyi viszonyaival meghasonlott kedély 
cosmopolita elmefuttatását  és eszmemenetét talál-
juk, mely igazságszolgáltatásunk miseriáit nem a 
szakavatott fegyelmezett  bírói karok hiányában, az 
olcsóság és gyorsaságban, tehát a lényegben, — 
hanem az eddigi kísérletek alapján inkább a bíró-
sági személyek kicserélése, szaporítása, azoknak ké-
nyelme nagyvárosiabb helyzetében, főleg  a királyi 
táblának Kolozsvárra való áthelyezésében, más szó-
val a külsőségekben, recte személy- és levegővál-
toztatásban keresi és találja fel. 

Ezen érintett vezércikk nem a kitűzött cégért, 
annak valósítására nem vezető érintett érveléseiért 
és hason értékű következtetéseért, hanem főleg 
azért érdemli meg figyelmünket,  hogy multunk 
hagyományával,  törvényes intézkedéseink a jelen 
nyomott és elszegényedett állapotainkkal és e ha-
zarész más városai és vidéki jogosult igényeivel 
és érdekeivel nem sokat törődve, vaksággal azon 
észlelt törekvést kivánja előmozdítani, a mely a 
pénzforgalmat,  szellemi előhaladást, közlekedést 
előmozdító több közhatóságokat egyedül Kolozs-
várra összepontositani irányult és a mely az erdé-
lyi speciális érdekek előmozdítása cime alatt főleg 
Kolozsvárnak metropolittá tételét tűzte ki célul. 

Ezen kétségtelen létező és megindult mozga-
lom és törekvés szoros összeköttetésben állván a 
Királyhágón inneni hazarész sorsával, szükséges-
nek találjuk az érintett vezércikk ezen valódi ten-
denciájával foglalkozni. 

a. két hazarész unificátiója  után ugy találjuk, 
hogy Kolozsvár érdekei előmozdításáért állami 
uton különös gond fordíttatott,  megnyerte az egye-
temet, a szerfelett  költséges keleti vasút főiránya 
arra vezettetett és annak valódi használata ottan 
realisáltatott, dohánygyár, honvédfőparancsnokság 

és más központi ha'óságok és intőzetek ottan he-
lyeztettek el. 

Muzeuma, állandó színháza, számos mulatóhe-
lyei, főúri  palotái léteznek és erdélyi főuraink  ál-
landó kedvelt tartózkodási helyéül szolgál, a mely 
körülmény anyagi viszonyaira előnyösen foly  be. 

Állami és magán uton felkaroltatásán  kivül 
az erdélyi ev. ref.  egyházkerület vezérférfiai  részé-
ről is megindittatott a mozgalom a nagy-enyedi 
Bethlenianum fötanoda  theologiai seminariuma át-
helyeztetése és ezen főiskola  jövedelmei nagyobb 
részének Kolozsváron folyamban  tételére nézve, 
a mely ezen egyházkerület kebelében heves bel 
zavart és a Bethlen fötanoda  anyagi sülyedését 
idézte elő, komoly intő jeléüi és figyelmeztetésül 
a r o h a m o s , — a s z ü k s é g f e l e t t i  é s ká-
r o s központosítási törekvések közetkezményeire 
nézve. 

Nem tagadhatjuk el, hogy Kolozsvár históriai 
múltjánál, valamint jelenénél fogva  is megérdemli 
a figyelmet,  érdekei előmozdítását, további fejlő-
dését, hanem azon mérvben, hogy miatta az ugy 
szólva külerődjéül szolgáló Nagy-Enyed, — vagy a 
székelyfölddel  összeköttetésül szolgáló Maros-Vá-
sárhely további fennállásokban  és hasonló vagy 
még nagyobb mérvű missiojuk teljesítésében meg 
ne akadályoztassanak 

A térképre vetve szemeinket vagy ethnogra-
phiai viszonyainkat mérlegelve, önként felmerül, 
hogy Kolozsvár közelebb esik a Királyhágóhoz ; e 
hazarész közepén Maros-Vásárhely fekszik  termé-
keny, népes, stratégiai szempontból is fontos  és 
vidékén a Maros mellett Nagy-Enyed missiója fon-
tosságául elég lesz felhoznunk  azon szomorú érvet, 
hogy a haza ellenei ugy a régebb mult, vagy kö-
zelebbi időben is ezen város elpusztulását, kiirtá-
sát első teendőjüknek tartották. 

Az ősök gyakorlati politikai érzékük és bölcs 
előrelátásuknál fogva  — még abban az időben is, 
a midőn Kolozsvár Erdély fővárosa,  a kormányzó 
és kormányszék székhelye volt — Nagy-Enyed és 
Marosvásárhely városok sorsát és javát előmozdí-
tani az állam céljaival megegyezőnek találták, hogy 
Nagy-Enyed Alsó-Fehérmegye praetorialis egy lo-
vasezred törzskara állandó székhelyeül és a Beth-
leni fötanoda  letelepedésül szolgáljon, Marosvásár-
helytt, ez ős székely fővárosban  pedig a kir. tábla, 
közügyek igazgatását helyezték el, mely művele-
teik által ezen városok 1848 előtt virágzásnak, elő-
haladásnak indultak, az előbbi ugyszólva Erdély 
kis Athénévé, az utóbbi pedig a haza ifjúsága,  a 
királyi táblai karok kiképeztetési gyüllielyéül, — 
ugyszólva a haza szivéül szolgált. 

Speciális székely szempontból is tekintve, ez 
a székely város adott irányt a székely elem ter-
mészetes rendeltetése, e haza belső részeibeni kite-
lepedésének; ezek váltak ezen nemzeti processus 
elősegítő eszközeivé. 

1848. után ezen városok, — a mint Kolozs-
várral történt, állami ugy magán uton is elhanya-
goltattak, főleg  N.-Enyed, törvényszéke elvétele, az 
ottani női fogda  megszüntetése és a Bethleni föta-
noda szellemi és anyagi hanyatlása, elnéptelenedés 
miatt aláesett, alásülyedett elébbi virágzó állapo-
táról. 

M.-Vásárhelyit a régi kir. tábla direkturatus 
megszüntetése a királyi táblai karj fel  oszlatása 
nagyban megváltoztatta, az 1876-iki nagyégés leg-
szebb épületei nagy részét pusztította el és vagyo-
nosabb köz áldozatra képesebb osztályát sújtotta, 
minden természeti kedvező viszonyánál fogva  az 
állam részéről más gondosságban nem részeltetett, 
minthogy az újonnan alakult kir. tábla törvényileg 
kebelében meghagyatott, a melyből az érintett ve-
zéreik az igazság kiszolgáltatás javítása cége alatt 
mostan megfosztatni  és annak székhelyeül Kolozs-
várra áttételét javalja. 

Ezen jelzett minden ároni központosításnak 
a két haza rész egyesítése után tulajdonképpen 
nincsen is értelmes az csak a seperatisticus vágyakat 
költheti fel,  de nincsen értelme Kolozsvárnak a 
neki ugyszólva kül erődjéül vagy a nemzet zömé-
vel összeköttetésül szolgáló városok többek közt 
N.-Enyed és M.-Vásárhely rovására és sülyedésére 
irányzó ezen törekvéseknek és nagy tévedésnek 
tekintjük a speciális erdélyi akár a Kolozsvári ér-
dekek súlypontját kizárólag Kolozsvárt, figyelem 
és tekintet nélkül az érintett vagy közelébe eső 
városok sorsára keresni. 

Am legyen Kolozsvár e hazarész fellegvára, 
de ha annak két erődjeit sorra ledönteni alásülyed-
ni engedjük, nem csak a minden áron metropolittá 
emelt Kolozsvár körüli -sivatagot fogjuk  emelni, 
hanem egyúttal alkotmányunk helyreállítása után 
eléállott és nagymérvű székely kivándorlást is elő 
segítené, a mi állampolitika nem lehet és a melyen 
nem egyes vándor gyűlések elhangzó dictioi, az 
eddig a székelyföldön  még nagyobb mérvben meg 
v o l t p o l i t i k a i j o g o k s z a b a d g y a k o -
r o l h a t á s a , — hanem e hazarész g a z d a s á g i 
kereskedelmi és pénzforgalmi  viszonyai állam uto-
ni felkarolása  és tekintetbe vétele által fog  lehet-
ségessé válni segíteni. 

A székelyföld  csak a m.-vásárhelyi szárnyvo-
nal által van magában nagy előnyöket foglaló-  és 
ipara közvagyonosodásra akkora átváltoztató ha-
tással biró vasúti forgalommal  összeköttetésbe, 
mint Naszód vidékének oskolai célokra milliókat 
érő állami revindicált havasok nem adattak át szá-
mára, katonai szempontból is M.-Vásárhely a hon-
véd parancsnokság, idecitált főhelyéül  nem válasz-
tatot és ha most a kir. táblát is az ezzel összeköt 

tetésben levő szellemi és pénzforgalmi  előnyöket 
is kivesszük, kétségtelenné válik, hogyeze n ős 
székely város, a hol egykor az ő székely örökösö-
dési törvényeket hozták, amelyhez a székelyt any-
nyi történelmi esemény és kegyelet fűzi  N.-Enyed 
hez, hasonlóan alább szállani és a székelyt, mely 
Csíktól elkezdve áruival piacunkat szokták felke--
resni, bennebb a csiki havasok közé szorítják visz-
sza, vagy még azontúl, a hol már is annyian ol-
vadtak fel  idegen nemzetiségben és örökre elvesz-
tek nemzetünkre nézve. 

Szorult pénzügyi viszonyaink és anyagi hely-
zetünk is, valamint a n.-enyedi fötanoda  áthelyez-
tetésénél is előfordul,  a kir. tábla transferáltatása 
nem engedtethetik meg- a midőn a ki. tablának 
itteni M.-Vásárhelyt néhai gróf  Kendefi  Elekné 
Bethlen Krisztina urnő ajándékozásából a város 
legszebb és értékesebb és oly tulajdon palotája 
van, a milyennek használatáért Kolozsvárt az ál-
lami kincstárnok évenkint sok ezreket kelletik 
minden igaz ok nélkül kiadni és még sokkal töb-
beket ha olyat megszerezni vagy építtetni akar 
állandóan. 

A felhozott  okokból köz- és hazai szempontok 
és viszonyokból kifolyólag  a szellemi előhaladást 
pénzt, forgalmat  előidéző köz intézmény és ható-
ságok Kolozsvárrai merev központosítását mint 
egy emberi szervezet egész részei tul tengését az 
egészre nézve betegség és feloszlással  járó állapo-
tának tekintjük a haza megtámadtatása vagy más 
könnyen előfordultató  eshetőségek között az egé-
szet illető, de egy helyre összvesitett vagyon-ér-
ték, okiratok megkárosítását megsemmisülését mint 
egy provokáltnak és végzetesebbnek. 

Egymagára nézve is Marosvásárhely Kolozs-
vár után a legnagyobb város, a Királyhágón innen 
nemcsak tulajdon 13 - 14 ezer lakossága, népes és 
termékeny közvetlen vidéke, hanem mint fennebb 
is emiitők, — Csiktól elkezdve több mint 200 ezer 
székely piacának szolgál és nem is épen olyan ki-
csiny és elhagyatott, mint az érintett vezércikkben 
áll; mert habár nincsen is állami uton felállított 
egyeteme, nagy fizetéssel  ellátott nagyságos taná-
rai, itt is vannak tanintézetek és olyan tanárok, a 
kiknek elődjei: egy Antal, egy Bolyai, egy Mol 
nár, egy Dózsa, egy Bodola a nevelés, e haza eme-
lésére érdemeket szereztek és fényt  árasztottak, 
ha nincs is muzeuma és nem volt egy gr. Mikója, 
de volt egy gróf  Teleki Sámuele, a ki e hazában 
az első könyvtárt állította fel  városunkban és gaz-
dagon dotálva adta át a közhasználatnak ; ha nin-
csenek is jelenleg pártfogoló  főuraink,  nincsen ál-
landó színházunk, e város is ezen főuraknak  kö-
szönte a mult század végén és e század elején tett 
magánépitkezéseit, mulató helyeit, — itt ütötte fel 
azok pártfogolása  alatt elébb a magyar ízinészet 
állandó sátorát és a magyar irodalmi társaság 
Aranka György vezetése alatt működött, mely 
most „Kemény Zsigmond társaság" cime alatt jobb-
jaink működésével, mint Phoenix hamvából meg-
ujult. Főleg van egy áldozatra kész, előre törekvő 
polgárság, képviselő testülete és tanácsa, mely a 
magyar honvédség nyári gyakorlatai helyeül szük 
és legertékesebb határa nagy részét ingyen átbo-
csotta, honvéd-laktanyákat adott és szerelt fel  ha-
zafiságból  ingyen >'s a város emelésére külcsinja és 
kellemesebbé tételére évenkint tetemes költsége-
ket fordít,  az 1876-ik évben dult nagy tűzvész után 
az elégett házsorok helyett biztosabb, díszesebb és 
haszálhatóbbakat épittetett fel,  egy szóval minden 
állami vagy magán pártfogolás,  segély nélkül al-
kalmassá és méltóvá tette e hazában őt megillető 
helyre és tekintetekre. 

Cseniátonl M. 

Föiduiivelésünk érdekebeii. 
A rétmivelés kérdése egy oly tárgy, mel> 

nagy fontosságánál  fogva  valóban meg is érdemli 
hogy mind a magán-, mind pedig a nyilvánosság 
emberei vele behatóan foglalkozzanak.  Különösen 
áll ez hazánkban, hol a nem rég múltban még ál 
talánosan divott primitív gazdálkodási rendszer 
nyomaitép a rétmivelés terén találjuk fel  leginkább 
Mig a szántóföld  ereje fentartásának  kiváló fontos-
sága, nemcsak a theoriai téren hangoztatik ország-
szerte, hanem az előrehaladó gazdák : a szót: (ugy 
a hogy birják) tetté változtatni törekednek, addig 
a rétek okszerű trágyázása s kezelése, általában a 
helyes rétmivelés ismerete gazdáinkban mindeddig 
hiányzik. 

Tisztelet az igen csekély és gyér kivételnek ; 
de gazdáink között általánosságban van elterjedve 
azon gondolat vagyis gondatlanság, hogy a rét 
azért van teremtve, hogy kaszáltassék, legeltessék, 
s a szántóföldek  gazdagítására szolgáljon ! 

S ily nézetekből indulva ki, a rétek a rosz 
kezelés folytán  csakhamar a legsiralmasabb álla-
potba jutnak. A rétek termése — s termőképessé-
g-e _ hacsak a jóságos természet nem viseli gond-
ját — folyton  apad — s magával sodorja lefelé  a 
szántóföldeket  is. 

Egyesek, nagyobb áldozat hozatal nélkül is, 
hathatnának rétjeik feljavítására  ; szabadjon az erre 
vonatkozó javaslatokra néhány megjegyzést koc-
káztatnunk. 

A kosarazás általi trágyázást a réten — mely 
sokak által ajánltatik e célra, nem tartom minden 
esetben kivihetőnek. Az ily felültrágyázások;  csak 
akkor hatnak igazán, ha oly i d ő b e n foganatosíttat-
nak, midőn elegendő nedvesség jelenléte a trágyá-


