
közölte s oda hatott, hogy a napi sajtó is többször 
melegen szólalt fel  az egyesület érdekében. 

Fő dolog volt, hogy a székely egyesület alaku-
lásának szükségességéről, különösen maga a székely-
ség győződjék meg B az egyesület tömegej támogatá-
tására buzdittassék; az előkészítő választmány igye-
kezett is ez irányban hatni, különösen a székel/földi 
főispánokban  nyert buzgó ügybarátokat. Hogy mégis 
csak lassan jelentkeztek az egyesülethez csatlakozni 
kívánók: annak természetes okai voltak, még pedig 
első legnagyobb ok volt az egymás után következő 
évek rosz termései, a nagy szegénység, mi miatt buz-
góbb ügybarátaink közül is többen kényszerítve vol 
tak magukat egyelőre visizatartartaní a dijak fizeté 
sének kötelezettségétől ; másik ok volt a politikai vi-
szonyok ziláltBága s ezzel járó általán<>9 lehangoltság, 
— később a nagy árvíz csapásai s a keleti bouyoda 
rask aggodalmai. Sőt az is akadályozhatta egyesüle-
tünk gyorsabb fejlődését,  hogy a kezdeményezés a 
székely anyaföldtől  távol indult meg s egyelőre hi 
ányzott a Bzókelységgel való közvetlen érintkezés 
hiányoztak a vidéki választmányok, melyek kezet fog 
hattak volna a közös működésre. 

Mindezen akadályok mellett is egyesületünk Ugye 
annyira fejlett,  hogy 1875. évi dec 19 ére az előké-
szítő választmány az első közgyűlést összehitta. Ez 
Budapesten tartatott az orsz. képviselőház egyik ter-
mében, 50 tag vett részt e gyűlésen, köztök főrendi-
házi tagok s a székelyföldi  képviselők. E közgyűlést 
ismerkedési estély előzte meg a „Hungária" szálloda 
nagytermében ; a közvacsorával végződött estélyen 
m ntegy 150 en vettek részt, tehát sokan olyanok is, 
Rkik az egyesületnek nem voltak tagjai ; de azért 
rokonszenvüket kiváuták kimutatni az egyesület törek 
vései iránt. Lelkesült hangulat n minden oldalról 
hangzó hrtzafias  biztatások közt folyt  le ez estély. Az 
elökéazitő nehézségek után ez volt első örömapja az 
egyesület munkásainak 

A közgyűlés más nap hasonlóan élénk érdeklő-
dés közt folyt  le. Fő tárgya a végleges inegalaki 
lás volt. 

Megválasztanak az egyesület elnöke, alelnökei s 
a központi választmány tagjai, kinek névsorát hátrább 
közöljük. 

Egyhangúlag s nagy lelküséjfgol  választattak inog 
továbbá tiszteletbeli elnökökké Gróf  A n d r á s s y 
Gyula, kinek székely származására minden székely 
büszke, — Gróf  M i k ó Imre, ki nemcsak a székely-
földön,  hanem egész Erdélyben is miuden nemes és 
honfias  törekvésben elismert vezér, — és Dr. H a y-
D a I d Lajos kalocsai érsek, aki a főpapok  közül első 
sietett egyesületünk alapitó tagja lenni. 

Nevezett tiszteletbeli elnökök táviratilag értesit-
tetvén megválasztatásukról, Dr. Hajnald Lajos kalocsai 
érsek még az ülés folyama  alatt következő távirattal 
üdvözölte a közgyűlést: „Tisztelt székelyegylet ülésébe, 
Pest, országház. Ki a kedves Erdély székely népe 
részéről valaha számtalan szívességet tapasztaltam, 
hálásan fogadom  a tisztelt egylet üdírözletét; szép 
működésére isten áldását lekérem. Haynald." E meleg 
hangú üdvözletért érsek urat a közgyűlés zajosan 
megéljenezte. 

Pár nappal később pedig érsek ur egy igen szép 
levelet intézett az egyeaület elnökéhez, melyet szintén 
ide iktatunk : 

„Ha azon urak, kik a derék székely nemzetnek 
javát szivükön hordván, e jó népet az erkölcsi és 
anyagi hanyatlástól miuden irányban megóvni és Bok 
kitűnő tulajdonainál fogva  a valódi haladás gazdag 
áldásaiban részesíteni törekszenek, kedves körükbe 
csak be is fogadnak  engemet: már azt is kiváló meg-
tiszteltetésnek tartom. Mert ki egykor e derék nép 
közvetlen szolgálatjában állani örömömnek és szeren-
csémnek tartottam, már abbau is nagy tisztességet ta-
lálok, ha a most hivatal szerint távolabb álló előtt 
bármily szerény tér nyílik iránta való változhatlan jó 
akaratomat tanúsíthatni. De ezen megtiszteltetésemmel 
meg nem elégedtek. Az érdemes egylet tiszteletbeli 
eluökségét ruházták reám, nem annyira az érdemek 
elismerése, mint ingyen jóakaratjok tanúsításának ut-
ján jártak. Fogadják ezen figyeleméit  őszinte hálám-
nak, de egyszersmind anDak is kifejezését,  hogy o 
meleg tiBzteltetésbeu ujabb és hathatós fölhívást  látok 
közszeretetünk tárgya, a derék székel) nép iránti jó-
voltimnak tettleges tanúsítására. Egyébkint stb. — Dr. 
Haynald Lajos, sk. kalocsai érsek." 

Gróf  Andrássy Gyulától pedig a közgyűlés után 
a következő sürgöny érkezett Hajós Jánoshoz: „Öröm 
mel vettem tegnapi táviratát a székely egyletnek irá-
nyomban tanusitott becses érzelmei felett.  A midőn a 
Bzives megemlékezésért őszinta hazafiúi  köszönetemet 
nyilvánitom, felkérem  t. elnök urat, hogy erről az 
egyletet alkalmilag tudósítani szíveskedjék. Andrássy." 

Az alapszabályokba a közgyűlés felvette  a) hogy 
a központi választmánynak a székelyföldi  orsz. kép-
viselők 8 főrendi  tagok ezen állásuknál fogva  rendes 
tagjai, (ez különben már eleitől fogva  igy volt tervezve 
s értve), és b) hogy az egylet tagjaiul bejegyzett köz-
ségek, városok s megyék a közgyűlésekre egy-egy 
képviselőt küldhessenek. Ez utóbbi pont azonban egy 
belügyministeri fenálló  szabály rendeletbe ütközvén, 
nem volt éevényesithetö. 

(Vége következik.) 

Az egészségről altalán, 
(Felolvastatott. a kéidi-vdsiihelyi közművelődési egyesület 1S77. 

március 11-éit tnrtolt estélyén dr. R e i n e r D á n i e l által. 

I. r é s z . 
„A legszebb gépezet az ember" — oKasám egy-

kor. Ma, ismerve a gépezetet, nem legszebb, de leg-

Az erdővidéki tantestület 1877 márc. 24 ón 
Baróthon tartott 

v á n d o r g y ű l é s e . 
Elnök Bedő József  üddözölve a tagokat, a gyű-

lést megnyitja. 
Olvastatik a mult gyülás jegyzökönyve, mely 

felolv.sás  után helybenhagyva, hitelesíttetik. 
Míntatanitást tart f.  népísk. tanító Bartha Gyula az 

első osztályos növendékekkel a törtek alakváltoz-
tatásából, mely megbir.ilás után jól sikerültnek nyil-
vánult. 

Kilyén, 1877. március 31. 
Tisztelt szerkesztő ur I 

A „Nemere" 25-ik számában megyénk közelebbi 
közgyűléséről megjelent közleménynek annyival na-
gyobb fontosságot  tulajdoníthatunk, mert Háromszék 
közigazgatásánál a takarékosság szelleme, közérdekű 
tanácskozásainkra fordítandó  idő kimérésében oly tá-
gas tért foglal  el, hogy márc. 24 iki közgyűlésünkön 
már a jegyzőkönyvvezetés és hitelesítés is pazar fény-
űzésnek tekintetve, annak hitelesítésére egy {Sár me • 
gyei notabilitásunk delegáltatott. S igy mi is, kik a 
tanácskozásban kezdettől végig részt vettünk, a liozott 
határozatok iránt bizonytalanságban maradva, bárminő 
sajátságos is, azt nyilt kérdésnek s mint ilyet, sajtó 
utján megvitatandónak kell tekintenünk^ 

Engedje meg hát t. szerkesztő tír^ hogy ón is 

r gyönyörűbbnek mondom azt. Összhaugzó egész, mely-
ből legparányibb részt elvéve, veszíti szépségét. Szer-

- veink együttes, a természet törvényei szerinti mükö-
- désa képezi azon jó érzetet, melyet egészségnek hi-
- vünk. Megakadályozása ezen összhangzé működésnek 
- rosz érzetet, betegséget idéz elő. A folytonos  egészség 
i eszménykép, tökéletes rendes állapota testünknek na-
» gyou ritka. Lényegtelen, de folyton  ható káros körül-
i mények föntartói,  fejlesztői  e zavarnak. Az aranykor 
* boldog korszaka, hol folyton  jólét virult, s ment vala 
> agyag-töinegtlűk a nyavalyáktól, elmúlt, C9Hk a mese 
- nyelve szól ma már erről. Korunk a kóros állapotok 

korBzaka. Ki nem volt már b6teg, s ki nem izlelé a 
latin konyha keserű főzelékét  ? 

Képzelmünk ma is óriásokkal tölti meg a tttndé-
, ries romok s paloták düledező falait;  az ó korból fen-
• maradott kardok, páncélokat, mind óriás nagyságú rla-

kok, karok kezeibe helyezzük. Erőteljes alakok, me-
lyeket képzelmünk alak it; az összehasonlításnál olyan-
nak látszik a különbség, mint oroszlány a szúnyog 
között Pirulnunk kellene tehát? megszégyenülve te-
kinteni fel  őseinkre ? 

Oh nem? Óriások nem vagyunk, nincs meg 
ama nagyságunk, az igaz; ha őseink egyikének pora 
újra éledne, mint agyag tömkeleg fölülmúlna  minket, 
„fejünkről  ehetne lencsét", az ököljog értelmében le 
is győzne, de miénk lenne a szellemi erő győzelme. 
Őseink hosszú életűek volának, mig mi korunkban 
igen korán dőlünk ki. A műveltség terjedésével ma 
mindnyájunknak hosszabb életet kellene élnie, de 
na|ijainkbau nemcsak testi erőt követel a létérti küz-
dés, de szellemit is ; ez a nagyobb erőfeszités,  ez az, 
mely testünk ki képződésére befolyással  bír 

Az ököljog alatt a gyeng* testi erő összeroaka-
dott, kidőlt a harcokban, víaskndásokban a gyöngébb 
áldozatul esett, csakis az erős maradhatott meg, vív-
hatta ki magának a létezhetést. Mily bámulatosan te-
kintünk vissza honalapitóink hősies magaviseletére ; 
nem lélekemelő-e látni az erőt, melyet egészséges nép 
tud kifejteni  akkor, midőn általános a lelkesültség, a 
tevékenység akarata közös jelszó. 

Pár évtizeddel előbb megmutatók, hogy mi 
egészséges nép vagyunk, csodálá erőnket Európa. Az 
egyesekről az egészre, viszont az egészről az egye-
sekre lehet feltételesen  következtetni. 

Bár minő szépnek festvék  képzelmünkben az el-
múlt idők napjai, mind nem volt az ugy. Ha olajke-
nőccsel dörzsölték is tagjaikat erősbitésül, sok járvá-
nyos nyavalv.i ritkitá soraikat, pusztitá el azt, kit meg-
kímélt a kara vagy nyíl. 

Járványok, melyeket mi csak névből, a leirások-
ból ismerünk, dühöngtek B kívántak áldozatot. Cho-
lera, roncsoló lob, himlő stb járványok, melyek pusz- I 
titának, ma, ha nem is tűntek el véglegesen a föld  I 
színéről, mégis áll az, hogy pusztító erejöknek határ 
sz-ibatott. Egészséges állapotunk általában jobb a 
mult századéinál. Kö3zönholjilk ezt az óriási léptekkel i 
haladott műveltségnek; ez az, mely világosságot ter- 1 

jeszte szét, ez az, mi a közegészségügyet tanulmányo- s 
zás tárgyává tevé, hogy emelkedjék azou fokra,  hol 1 
ma áll. Neki köszönhetjük, hogy ma városaink, íalva- s 
ink körül virágos kert díszlik, ott hol rothadó, pos- t 
ványos pocsolya büzhité a levegőt Legalább igy kel-
lene annak lenni elvileg, ha nem is ur;y van az min- \ 
denütt. t 

Miuden országnak, minden városaik megvannak é 
a maga sajátságai ; némely helyit tulbuzgók, tullelki- j 
ismeretesek, pontosak, más hnly meg van áldva bizo-
nyos phlegmátikus véralkattal, piszok, gaz, rothadó g 
anyag, üredék, sőt gyakran rothadó álla'.i test is he- b 
verhet az utcákon anélkül, ho^y valaki annak eltávo-
lításával törődne. Sok helyro nem hatolt még be a f 
közegészségügy, igy nem is fejlődik-  Szomorú dolog n 
az, hogy hazánk több kisebb helyisége hátrább van a |< 
közegészségügy rendezésében, mint a chinai birodalom b 
Hong-Kong nevű városa. No de hisz majd jobban lesz ti 
mindez, emelkedünk mi is; csak las3&n, lassan előre, b 
hisz nem kerget az ellen. Ha még némely helytt lát- n 
juk is, hogy kut, szemétgödör s bizonyos más hely I n 
8ég közvetlen egymás szomszédságában vannak elhe- d 
lyezve, máskép lesz ez majd ; unokáink rendezettebb f; 
körülményeket találnak. 

Az egyesek rendesen mindent a hatósági előljá- ti 
róktól várnak, semmisem az egyes, minden a hatÓBág 1, 
kötelma. Bal fölfogása  ez a dolognak. Minden egyes- a 
nek közre kell működni a rend tentartásán, a sok pa- D 
.lányi erő egyesülten nagy rendet hozhat létre. A ha- |j 
tóságok kötelme egészségügyi bizottsigok felállítását  g 
létesíteni, ennek pedig feladati  az irányt önmagának 
kiszabva, javitólag előhaladni. ^ 

Megállj I — szól a parancsszó. — Hisz nem va- tí 
gyok rendőr, nem tartozik hivatásom körébe paran-
csokat osztani szét, nekem csak tanácsolnom szabad, 
jóakarólag oktatni azt, ki fogékony  az oktatásra. Ezt 
tennem talán szabad, talán nem veszi senki rosz né-
vén, ha azt, mit én is csak másoktól tanultam, továb-
bítom. 

(Folytatás következik.) 

Molnár Albert a Pedery-féle  olvastató gépet is 
- merteti, melynek használati alkalmazását és meghoza 

fását  elkerülhetőnek nyilvánítja a gyülás többsége. 
Jancsó István által a mult gyűlésen felolvasol 

„önmunkásság fejlesztése"  ciinü értekezletre olvass 
» bírálatát Tu'ogdi Pál. 

A gyűlés tnind a müvet, tnind a bírálatot emlék 
könyvbe határozza íratni, 

r Cirmai Lajos jelenti, hogy a Kozma és Felméi 
i rajztáblákat bizouyos okok miatt nem szállíthatván 
; helyszínére, ismertetését nem teheti ez alkalomma 
; meg. A gyűlés e tárgyat a jövő gyűlésre határozt 
i áttenni. 

Dittes,-Gyertyánffy,-Kis  „Népiskola módszertana 
ismertetési értekezését olvassa f.  uépisk. tanító Biri 
Albert, melyet a gyűlés érdekkel'ballgatva, ismertat. 
tagtársnak fáradságáért  köszönetet szavaz. 

Olvastatik vall. és közoktatásügyi miniszter ur i 
nagyméltósága által 27,387. sz. al..tt 1876. dec. 26-ái 
kelt és leküldött, megerősített tantestületi alapszabály 
melyet a gyűlés tudomásul veszen és annak jogereje 
magáévá teszi s magát ahoz alkalmazza. 

A felolvasott  alapszabályok szerint a tisztujitá 
tűzetik ki titkos szavazattal. 

A gyűlés korelnökének Bonca Györgyöt, jegyző 
nek Dobai Jánosi, szavazat-beszedő bizottsági tagoku 
pedig Török Áront, Jancsó Istvánt, Barabás Eleke 
ÓB Bartha Józsefet  nevezi ki. 

Szavazattöbbséggel megválasztattak 3 évre elnök 
nek Bedő József,  alelnöknek Török Aron, jegyzőknek 
Boda Sámuel és Cirmai L»jos, pénztárnokuak Barthc 
Gyula, és könyvtárnoknak Hálint Alajo8. 

Török Aron, Ferenci Lajos ós Cirmai levelező 
tagok egy tárgysorozatu levelezési formát  terjeaztnek 
a gyűlés elé jóváhagyáa végett. A gyűlés helyben 
hagyja és a szerint a levelezést megkezdhetó'nek nyíl 
vánitja a jelzett tanító-egyletekkel. 

Elnök olvassa az erdélyi gazdasági egylet azon 
átiratát és felhívását,  melyben az „Erdélyi Gazda" 
cimü gazdasági szaklap pártolására hivatik fel  tantes-
tületünk. A gyűlés tudomásul veszi. 

Inditványoztatik, hogy tantestületünk a közelebbi 
tauitó-egyletekkel egyetértőleg kérelmezne valláB- és 
közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságához egy 
közelünkben elrendelendő házi ipar tárgyait tárgya-
landó póttanfolyam  megnyerhetéseért a nyári idő-
szakra. ^ 

A gyűlés az inditváuyt elfogadja  és a levelező 
tagokat bízza meg levél által értekezni e tárgyban a 
közelebbi egyletekkel. 

Inditváuyoztatik, hogy ez évben még tartaasék-e 
vándorgyűlés, vagy ne. A gyűlés még egy vándorgyű-
lést határoz májushóban tartani, molyuek későbbi meg-
határozása a tárgysorozattal együtt az elnökre bizatik. 

Több tárgya nem lévén a gyűlésnek, eloszlott. 
Jelenvolt e gyüléaen eleitől egész végig Három-

szék és Brassó megyék érdemes tanfelügyelője  tek. 
Vajna Sándor ur, ki az időt felosztva,  megkettőztetett 
szorgalommal igyekezett a barólhi felső  nép- és fele-
kezeti alsó népiskolákat meglátogatni s azoknak mind 
szellemi, mind anyagi helyzetükről magának közvetlen 
nyert biztos tudomást szerezni. 

Az iskolák látogatása után második teendőjét 
végzendő a felső  népiskola helyiségében jelent meg, iá-
mét átvenni a most épült igen szép felső  népiskola 
épületet épttőtől az avágre összegyűlt bizottsági tagok 
jelenlétében. 

Elvégezve kettős teendőjét, délelőtt 11 órakor 
gyűlésünket szerencséltette jelenlétével, mely épen ak-
kor vette kezdetét. 

Kiváló szerencsénknek tulajdonítjuk mindenek-
felett  a tek. taufelügyelő  urnák gyülésünkeni megjele-
nését, kinek jelenléte mintegy fokozni  látszók a kedé-
lyek örörae által gyűlésünk élénkségét s ébreszteni 
bennünk a nevelés és oktatás iránti érdeklődést és 
tevékenységet, azon bizalmat keltő tárgyhoz szólásai, 
barátságos tanácsai és utasításai által, melyek bizo-
nyára élni fognak  emlékünkben és azon önzcs nélküli 
meggyőződésre vezetnek minket, bogy t&k. Vajna Sán-
dor úrban a népnevelés ügyének egy lelkes atyját és 
fáradhatatlan  tevékeny bajnokát tisztelhetjük mindig. 

Gyüléaünk végeztével szinte mind együttt men-
tünk egyik vendéglőbe, hol közös étkezésünk már je-
lezve vala. Ebéd idején is velünk kívánt lanni közös 
asztalunknál, mi annyival inkább igen nagy szerencsé-
nek tulajdonítható, hogy egyletünk életében most va-
lánk szerencsések kerületi taufelügyelőink  egyikét 
gyűlésünkén és közös ebédűuken tisztelhetni először. 

Ebédünk lefolyása  alatt szinte igen fontos  szak-
tárgyak merültek fel  és képezték beszélgetésünk 
tárgyait. 

Itoda Sámuel, 
tantestületi jegyző. 


