
ságnak egy a belügyi kezelésre vonatkozólag hozott ha-
tározata, ezan közlés és a jogtanácsosnak szemébe mon-
dott hanyagság, ugy látszik, hogy leggyengébb olda-
lát érintette érdekelt jogtanácsos urnák. 

Mert a „Nemere" 3-ik számában csak kitűnő jo-
gász által gyakorolható irálylyal és közönséges felfo-
gású ember által meg nem érthető nyelvezettel keser-
ves jajveszékelés közt „párbajra !", „ki a sikra !" ,,or-(?) 
vadászatra!" hivja ki annak közlőjét s bepanaszolja 
magának az igazgatóságnak, ezen panaszos kérelemre 
az igazgatóság és felügyelő  bizottság következő ha-
tározatot hozott : 

J e g y z ő k ö n y v . 
Felvétetett 1877. év februárhó  17-én a „Három-

széki takarékpénztár igazgató 03 felügyelő  bizottságai 
által a pénztár helyiségében tartott gyűlésen. 

Jelen voltak : Bogdán András, Seethal Ferenc, 
Antal Zsigmond, Mélik Kristóf,  Kupferstich  József, 
Nagy Károly, Gyárfás  Sámuel, Turóci András, Cnutak 
Péter. 

2) Előterjesztetik jogtanácsos Kelemen Lajos ur 
kérelme, melyben a „ N e m e r e ' ' idei 12-ik számában 
levő közlemény közlőjének nevét kipuhatolni, illetőleg 
kinyomozni kéri. 

H a t á r o z a t , 
Mi az igazgatóság határozatának közlését illet' : 

a takarékpénztár közérdekű és nyilvános társulat lé-
vén, mint ilyen határozatain »k közlése sérelem tá1 '-
gyát nem képezheti, azon határozatot pedig az igaz-
gatóság és felügyelőség  most is magáévá teszi. Mi a 
közlemény többi részét illeti, személyes kérdés lévén, 
nem tartja magát hivatva a beavatkozásra, nem ké-
pezvén az a határozat tartalmát. 

3) A bérleti szerződésre vonatkozólag határoz-
tatott: A helyiség beszerzödése, ha bárki kezén elté-
vedett volna is, újból szerkesztendő és két példány-
ban beadandó jogtanácsos ur által. 

4) A cég bejegyzésre vonatkozólag határoztatott: 
Megtörténhetett a cégbejegyzés ; azonban még átszol-
gáltatva nincsen a vezérigazgató ur jelentése szerint; 
azért felhivatik  beszolgáltatni. 

Mai jegyzőkönyv jogtanácsos úrral másolatban 
közlendő. 

Uj bizonyítéka annak, hogy az igazgatóság érzi 
a reábízott közvagyon kezelése körüli felelősség 
súlyát. 

A jajveszékelő jogtanácsos urnák pedig szolgál-
jon okulásul, hogy a takarékpénztár ügye nem privát, 
hanem a publikumot s különösen a részvényeseket ér-
deklő közügy; hogy az igazgatóság határozatait, be-
tekinteni és tisztviselők működését figyelemmel  kí-
sérni, a kezelést elleuőrizui és végül a felelősségre 
vonás jogával élni, minden részvényes illetékes 

Azt látom, miszerint a jogtanácsos ur igen érzé-
keny tetteinek, azaz helyesen mondva hanyagságának 
nyilvánosságra hozataláért, de hiába ! a takarékpénz-
tár nyilvános intézet. Ön pedig annak szavazattal 
választott tisztviselője. 

Végül higyjék el, ezen felszólalásnak  a nyilvá-
nosság ezen gyakorlatának is van valami haszna ; ré-
szemről ugy találom, hogy ez uton jött a közönség 
tudomására annak, miképen közel egy évi fennállása 
óta az elfogadott  s kijavított alapszabályok még nin-
csenek készen ; hogy a a cég-bejegyzés több ezer frt 
kezelés és százakra menő hitelmüvelet kötés után sem 
volt kieszközölve; hogy a takarékpénztár helyisége 
csak a tulajdonos és a kibórlő részvényesek közti bi-
zalom által, de szerződésileg mindeddig nincs biz-
tosítva. 

Megtanultuk, hogy mind ennek oka miben és ki-
ben rejlik; hogy az igazgatóság maga is megsokalta 
ezen ráklábon-járáBt ; hogy a felszólalás  és határozat 
nyilvánosságra hozatala kiválólag sértett valakit. Es 
ez a valaki Kelemen Lajos, ki a „Nemeré" ben oly 
szép stylusban és szakértelemmel világította meg e 
kérdés homályos oldalát, hogy most mindenki bele 
látbat, mint a napba. 

Mindenekfelett  pedig azon hitet ébresztetette 
bennünk, hogy ezután több lelkiismeret gyakoroltatik 
a takarékpénztár eddig elhanyagolt egyes ágainál, hogy 
az igazgatóság ezután is éber figyelemmel  és szemé-
lyes tekintetek mellőzésével fog  eljárni s meg lesz en-
gedve ezután is az érdekelt közönségnek saját vagyona 
kezelése felől  tudomást szerezni még akkor is, ha ez a 
jogtapácsos urnák nem tetszenék. 

Egy részvényes. 

Vidéki levelezés. 
Korszakot alkotó eseményről szólunk, mely föl-

forgatta  a polgári és társadalmi rendet, eltörölte a 
polgárjogokat, idegennel cserélte föl  a népszokást, 
meglázitotta a fegyelmet,  aláásta az erkölcsiséget, ki-
gúnyolta a jobb hitet, szóval, mely összefűzte  az ocs-
mii-iyságok azon láncolatát, melyre undor nélkül nem 
lehet visszagondolni. 

A megpróbáltatás, a végitélet nagy napja volt 
ez, mely pillanat alatt századok nemes munkáját sem-
misítette meg. 

Lassú, ünnepélyes volt a készülődés, a csapás 
rá annál váratlanabb és megrázóbb. 

Piczinyke sötét foltok  tünedeztek a felhőtlen 
égen kezdetben, egy-egy darabka felhőfoszlány  úszott 
a gyér levegőben csak. Aztá i előált egy förtelmes 
fergeteg,  B az önnzehordta, r a k á s r a gyűr te .1 t e n y é r n y i 
rongyokat. S a mikor igy egy félvilágot  rémületbe 
ejtő felhőtömb  verődött össze, a vihar elült, hogy egy 
hatalmasbb urnák adjon helyet. Iszonyú dördűlet hang-
zott végig, mely megrázkodtatá a vén földet,  mintha 
sarkaiból akarta volna kiforgatni.  Ezt egy végtelen 

jajkiáltás követé; „az ország egyik bércfalától  a 
másikig verődött az vissza, s midőn másodszor vissza-
tért, már nem volt jajkiáltás, hanem harci riadó !" 

Az édes otthon néma lett, a puha lágy fészek 
kiürült s a kitűzött zászlók környéke megnépesült. 

A tehetetlen vén apák lángoló szónoklataikkal, 
a gyenge nők villámoB szemeikkel, B a hazaszeretet 
gyémánt könyeivel elmentek lelkesíteni. Ha lett volna 
kit. Üres volt minden fészek. 

A férj  odahagyta hitvesét, az ifjú  megvált sze-
relme tárgyától; a vőlegény kardot övedzett s elment, 
menyasszonya csókja még meg sem sem hült ajkain; 
a 14—15 éves gyermek elszakadt az anyai kebelről 
s az anyakönytő 1 nedvesen még beállt a sorompóba. 

Egy szerencsétlen aggot útjában ért a vészhang. 
Kimerülten ült egy útszéli kövön. Ne íéz útról jött 
szegény, nem birta tovább vonszolni fáradt  tagjait. Itt 
hallá meg a rémhirt : a haza, a szabadság veszélyben! 

A görnyedt alak egyszerre kiegyenesedett, a ron-
csolt tagok megifjultak,  ruganyossá váltak a szent 
hazaszeretet delejes villanyfolyamától,  és a csak per-
cei előbb tehetetlen agg egy vigságában megőrült 
gondolat gyorsaságával futott,  szaladt, hogy ő is ott 
lehessen a haza védői között. Még el sem búcsúzha-
tott családjától! 

A második hajnal harctüze lángitott arcok vissz-
sugarától vállt vérvörössé. 

A második napon már egy beláthatlan hadtest 
állt ütközetre készen. 

Mily gyönyörű volt a rögtönzött hadsereg ! 
Mintha Ilias és Niebelungen hőseinek lelkei vol-

nának csatarendben ! A sebesröptü phantasia hatalmas 
alakjai megtestesülve ! 

Mint egy félisten  állott mindenik a glédába, sze-
mében erő és bátorság visszfényével,  szivében hős el-
azántság s hazaszeretet büv hatalmával, és szivökben 
éa szemökben a varázserejü jelszóval : „haza ós sza-
badság." 

Haza és szabadság ! Bűvös-bájos szent szavak ! 
Lázas dobbanása minden nemesen érző szívnek ! 

Oh arany szabadság, ég drága szülötte, isteni 
ajándék! te az aggnak végreménye, az ifjúnak  sziv 
verése, te a hősnek gondolata, te az élet lényes napja, 
te leírhatatlan büvvarázsl miért, hogy ki nem vivha-
tának azok az érckarok?! 

Pedig hogy harcolt mindenik ! Mintha ugy „kor-
nak, egy eszmének győzöline" fűgött  volna minden 
csapástól. Mintha az az egyetlen csapáí döntött volna 
haza és nemzet sorsa felett  I 

És mégis ott kellett veszniök ! 
Hitvány poltronok zsoldba szegődött lelkiismerete 

ásta meg u sirt nekik. 
Kiket megkímélt az ádáz harc bősz daemona, 

részint kinos fogságra  jutottak, részint öngyilkosokká 
lettek. Nem bírták elviselui a haza szégyenét. 0: t 
vérzett el jórészök a barcmezsjén, dicsőn, vitézül. 
Altató daluk a zugó szél, siratójuk az éj harmatja volt! 

Poraik elvegyült a küzdhomok porával, csont-
jaikat széttaposta az idő szilaj paripája. Fájt nekik, 
hogy évtizedekig ott heverték takaratlanul, jeltelenül I 

De dicső nevök nem veszett el ! a szél a hir 
szele széthordta a világ minden részébe, hogy éljen 
az, mig ember él a földön,  mind az időknek végéig-
len. Hogy legyen minden egyes szentelt név a késő 
utókor propaganádja ! 

Mig a hü honfiak  távol a békés családi tűzhely-
től, a haza és szabadság istenének oltárán önvérök-
kel, vagy rabszíjra fűzve  nehéz tömlöcön kinaikkal I 
áldozának : a tűzhely körül nagy változás történt. 

Alig pár nappal azután hogy a sasfiak  szétröp 
pentek, ismeretlen kakuktojásból keltett porontyok lo-
pództak a védtelen fészekbe.  Könnyű lovascsapatok 
érkeztek meglepő gyorsasággal a kisded faluba,  neiu 
kis rémületére a gyászos asszonynépuek. Nem tudták 
elgondolni, mi szándéka lehet e talpig fegyveres 
csapatnak. 

Kétségbeejtő gondolatokkal futkostak  ide s tova 
s aggódva kérdezősködtek egymástól. Ártalmatlan cir-
káló csapat lesz, vagy talán egy nagyobb hadoszlop-
nak avant-gárdája, egy óriási fő,  mely utáu kimért 
távolban hullámzik a tömör test-derék, vélekedtek az 
agg férfiak;  s csak azért vették utjokat e táj leié, 
hogy az erdőn keresztül hamarább jussanak a paran-
csolt helyre. 

Talán félelmes  ellenség, mely kirabol, fölgyújtja 
falvánkat,  minket nehéz rabságra hurcol, vagy lánd-
zsája hegyes élére tűzi testüuket, rebegék baljóslatú 
arccal az ;iljedős asszonyok. Az egyik egyet, a má-
sik mást mondott, rémesebbnél rémesebbet. 

A találgatásoknak azonban egyszerre vége sza-
kadt, a mint két durva kinézésű lovas oda termett s 
röviden és katonának dicsőségére váló gorombasággal 
tudtul adák, inkább jelek mint beszéd által a rémült 
népnek, hogy e helyen akarnak maradni s azonnal 
szállás és élelemről legyen goudoskodva. Még csak 
ez hiányzott, hogy a rémület a kétségbeesésig foko-
zodjék. A tudat, hogy e marcona alakokkal egy ke-
nyérre kell Bzorulniok, hogy az ő akaratukat parancs 
— az ő szeszélyüket törvény gyanánt tekinteni, el-
szédité őket. 

Készebb lett volna mindenik az istenitéletek, 
ordaliák vérfagylaló  kinai között meghalni, mint egy 
fedél  alatt élni, ha percig is, avval, kiről tudta, hogy 
ellenség inkább, mint jó barát. 

Mit tegyenek hát ? ! 
Ellentállásra gondolni sem lehetett, menekülni ? 

hogyan, merre ?l 
A faluból  minden kiutat elzárt a kémkedő elő-

vigyázat. 
S ha sikerült volna is valahogy kijátszani a ki-

küldött sbierrek kémügyeimét, tvajjon nem volt-e 
minden árok, minden bokor gonosz fegyver  takarója ? 

A legkinosabb aggodalmak között tántorgott haza 
a kábult csoport. 

(Folytatál kBv.) 

I n t e r p e l l á t i ó . 
Háromszékmegye Orbai járásköri tanitó egylet 

ugylátszik nagyon hosszú vakációt kapott, mert sem 
az őszön, sem a tdlcn ez idő szerint nem volt gyű-
lése, minek oka valószínűleg abban rejlik, hogy t. el-
nöke még nem felejtette  el azon csapást, mely őt vé-
letlenül szivén találta volt. 

Tudva azt, hogy mennyire Bzűkséges paedagogiai 
szempontból évenként mentől több, de legkevesebb 
2—3 gyűlést tartani, nem mulaszthatom el az ügy ér-
dekében megmondani a tisztelt elnök uruak, hogy 
eddigi mulasztása épen nem nevezhető bármely szem-
pontból véve fel,  helyesnek és raéltányolhatónak. 
Carpe diem, quam hora ruis! 

Ebből kifolyólag  bátor vagyok kérdeni a tisztelt 
elnök urat: mikor méltóztat felébredni  melancholiájá-
ból ? fel  tetszik e kelni? s ha fel  — szándékozik-e és 
mikor az orbai tanítókat gyűlésbe meghívni ?„ 

Kérdi egy tanitó. 

I r o d a l o m . 
„Imák és beszédek." Elmondattak az unitáriusoknak 
1876. augusztus 27-ik és 28-ik napjain Árkoson tar-

tott zsinati közgyűlés alkalmával. 
Ezen becses lap t. olvasói előtt kedves köteles-

séget vélek teljesíteni akkor, midőn a fenn  emiitett 
zsinat most már nyomtatásban megjelent imáiról és 
beszédeiről, habár röviden is megemlékezem. 

Még most is eleven emlékünkben vannak ezen 
zsinat élményei, még most is tart a hatás, melyet e 
zsinat minden mozzanatában a jelen voltakra gyako-
rolt, keblünkben még viszhangzik ama varázshang, 
melylyel az ifjú  szónok ugy meg tudta hóditni az 
é s z t és s z i v e t egyaránt. Avagy ki ne emlékeznék 
meg, kit nein lepett volna meg ama zsinati beszéd, 
melyről, az ifjú  szónokát tekintve, előre az idegen 
hallgatóság u^y vélekedett: hogy hallani fog  egy hi-
potesissel teljes ifjúi  ábrándos beszédet, s mely 
ellenkezőleg a tudományos meggyőződéstől a vallásos 
hitig, a bölcselet abstrakt tételeitől a költészet emel-
kedettségéig oly megragadó alakban tárult a hallgató-
ság elébe; s mely beszéd után a más felekezetűek  ia 
azon meggyőződéssel távoztak a templomból: hogy 
az ifjú  szónok egy tudományosan készült jeles tehet-
ség, az unit vallásos hitelelvek pedig nem korlátol-
tak, hanem magában foglalja  azon culturáüs, humános 
elveket, melyet a jelenkor vallás különbség nélkül 
elfogadott,  vallások alapját és erősségét a tudomány 
igazságai és az általános szeretet képezi, távol minden 
emberi hozzáadástól. 

Vagy ki ne emlékeznék azon apostoli alakra, 
azon ihletett szónokra, kit ezen zsinat a püspöki mél-
tósággal tisztelt meg; a jelen voltak közül ki feledte 
volna el azon ritka jelenetek egyikét, nijlyet a püs-
pöki {székfoglaló  beszéd ^alkalmával tanuja volt? 
Mint egy kedves álomkép, ugy tűnik fel  a mjltból a 
perc, melyben az egyszerű pap szónokká alakul s át-
szellemült arccal megkezdi beszédét. Szól és hangja 
átjárja a sziveket, a hallgatóságot magával ragadja; 
most a mult emlékein, sötét napjain mereng s min-
denki vele együtt könyet szeutel a gyásznapoknak, 
m»jd a jövő felé  tekint, s reményre hangol. Mindenki 
együtt érez, együtt busul, együtt örül, együtt sir a 
szónokkal, s lélekzetet is csak akkor vesz mindenki, 
midőn a testileg gyeugélkedő szónok uj erőt venni 
egy kissé megpihen. 

Most már ezen kedves napok eltűntek, csak em-
léke maradt fenn;  de az ott elmondott elvek, igazsá-
gok, azon remek müvek, melyek irodalmunkban min-
dig kiváló helyet foglalnak  el, nyomtatásban a művelt 
olvasóközönség elé vannak bocsátva, s a ki elolvassa 
azokat, a legkedvesebb és tanulságosabb pjreeket 
szerez magának. 

Ezen müvek birálatába nem bocsátkozom, ré-
szint azért, mert inkább hatása alatt vagyok, semhogy 
elfogulatlan  ítéletet tudnék hozni, részint mert a „K e-
r e s z t é n y m a g v e t ő"-ben már megjelent a bira-
lat, melyről csak annyit mondhatok, hogy emelkedett 
és tudományos szempontból nem marad a beszédek 
megett. 

E füzet  is, melyről a „Hon" oly szép ismertetést 
közölt, sőt kivonatosan közölte is abból a : „Külföldi 
tanügyi mozgalmak" cimü részt, méltó a figyelemre  s 
magvas tartalmáért az elolvasásra. 

L e g ú j a b b . 
Febr. 24. Az osztrák pártok hajlandók Herbst-

nek azon indítványát elfogadni,  hogy a részletekre 
nézve fentartván  a pártok szabad elhatározásukat, a 
kormány általános javaslatait elfogadják,  de azon ki-
kötéssel, hogy az alkormányzók kinevezése felett  rosz-
szalásukat jelentik ki. 

A kormány kinevezése a jövő héten történik, az 
országgyűlés pedig csütörtökön ülést tart. 

Schattp negyvennyolc társával a főtanácsba  ki-
nevezendő tagokról szóló indítvány elvetését fogja 
indítványozni. 

Konstantinápolyban már szövegezik a Szerbiával 
létrejött békekötés zárjegyzőkönyvét. A szerb önkény-
teseket Belgrád hatósága felszólitá,  hogy 3 nap alatt 
távozzanak haza. 


