
gonddal irt értekeiéit a gyűlés valódi élvezettel hall-
gatta B a legmelegebb köszönetét fejezte  ki jegyző-
könyvileg értekező iránt alapos és beható mtlveért. 

Ezután a tanítótestület elnök ur indítványára fő-
ispán ő méltóságánál tisztelgett. Itt t. Vajna S. kir. 
tanfelügyelő  ur igen szép és meleg szavakban adott 
kifejezést  a testület érzelmeinek, melyet a mtgye a 
tanügy terén is első embere irint melegen érez, mire 
a mit. főispán  ur egy a tanügy fontosságát  jalző beszéd-
ben válaszolt, ígérvén annak előhaladását legbuzgóbban 
támogatni. 

A gyűlés ezzel délelőttre véget ért. 
A gyülésteremből közebédre ment mintegy 80 

tanitó. Az ebéd igen élvezetesen folyt  le. Felköszön-
tettek : vallás és közokt. miniszter Trefort  Ágoston ő 
nagyméltósága, nagyságos Gönci Pál és Szász Károly 
min. tanácsosok, mélt. Pócsa József  Háromszékmegye 
főispánja,  tek. Vajna Sándor kir. tanfelügyelő,  tek. De 
meter Sámuel a tanügy buzgó apostola, tek. Görög 
István helybeli ref.  gymn. igazgatója stb. 

A három első felköszöntés  táviratilag, a mélt fő-
ispán ur küldöttségileg lett tudatva. 

Délután 21/, órakor tovább folyt  a gyűlés. 
6) A helybeli tanintézetek tekintettek meg. 
7) „Az elemi oktatás hatása a nép közérzületére' 

értekezést olvaata fel  Kádár Lajos. Ezen, helyeB fel 
fogással  s a gyakorlati életből vett tapasztalatokkal 
illustrált műért a gyűlés írónak köszönetet szavaz. 

8) „Tapasztalatok a háziipar köréből", olvasta 
Földes József.  — Értekezésében eltévesztett eszmének 
mondja a kefekötés  behozatalát, miután ennek készité 
séhez sok és drága eszköz kell, melyet egy szegény 
ember nem szerezhet be, enélkül készítve pedig a con 
currenciát nem állja ki. 

A gyűlés ezen elvet egyelőre megfontolandónak 
tekinti s így réglegesen nem határoz, mindazonáltal 
az értekezést elismeréssel fogadja. 

9) Az „Eötvös-alapról" emlékezik meg Barabás 
Sámuel és azt a gyűlés figyelmébe  ajánlja. 

A gyűlés melegen pártolja az ügyet s kimondja, 
hogy a mult évi határozat alapján minden tag egy évre 
1 frtot  fizessen  be. 

Elhatároztatott továbbá, hogy az „Eötvös-alap" 
gyarapítása céljából az évi közgyűlések alkalmával 
hangverseny rendeztessék, melynek jövedelme ide for 
d i t t H t i k . 

C s á s z á r Bálint városi polgármester és iskola-
széki elnök a következő igen szép és fontos  indítványt 
tette: Határoztasaék el, hogy a megyei közigazgatási 
bizottság kéressék fel  arra, hogy rendeletileg hagyja 
meg az egyes iskolaszékeknek,  miszerint a tanuló uö 
vendékektől az „Eötvös-alap" gyarapítására évenként 
1 krajcár sze.dessék be. Indítványozó ur megígéri, hogy 
köze alatti iskolák részéről még ez év folytán  a kraj-
cárok be leBznek szedve s illető helyére átszámolva 
(Éljen I) 

K i s L a j o s ref.  lelkész, mint községének is-
kolsszéki elnöke pártolja az indítványt s ígéri, hogy 
hasonlólag beszolgáltatja a növendékek után eső kraj-
cárokat még azon esetben is, ha a növendékek nem 
fizetnék  be. 

A gjülés ezen két, a tanügyért melegen érző ügy-
barát áldozatkész ajánlatát a legmelegebben fogadja 
s midőn tett nyilatkozatukat elismerő köszönettel s 
jegyzőkönyvileg megörökíti, az indítványt elfogadja. 

Este 7 órakor egy rögtönzött hangverseny lett 
tartva az „Eötvös-alap" javára, melyen dacára a le-
szállított árnak, begyült 68 frt  99 kr. Ssép eredmény I 

Október 27-én délelőtt. 
10) Az első pont alatt kiküldött bizottság ter-

jeszti elő a tanítótestület működésének rendszeresítése 
tárgyában véleményes jelentését. 

A bizottság javaslata kevés változtatása mellett 
következő alakban lett elfogadva  : 

1. A Háromszékmegye területén levő községek 
tanítói bárom járáskörbe osztatnak be és pedig : sepsi, 
kézdi, orbai körbe. Azonban minden tanítónak szabad-
ságában áll egyik vagy másik járáskörbe helyeztetni 
át magát az állandó választmánynak tett bejelentése 
mellett. 

Az igy kikerekített járásköri tanítók később más-
hoz nem mehetnek át. 

2. A járáakörök együtt alkotják a megyei taní-
tói közgyűlést, tanítótestületet, mely évenként egyszer 
tartja gyűléseit felváltva  a bárom járáskör előre meg-
határozott helyein. 

3. A második pont alatti közgyűlés kebeléből 
aliikittatik egy állandó választmány olnökkel, jegyző-
vel, titkárral s más szükséges hivatali személyzettej 
Elnöke a gyűlés elnöke, esetleg alelnöke leend. 

Tagjai a járáskörök és a nagygyűlés tisztviselőin ' 
kivül mindenik járáskörből 2 tag. 

Tárgyai lesznek mindennemű halasztást nem 
szenvedő folyó  ügyek, egyletek átiratainak tárgyalása 
és a járási körök félévenkénti  jelentéseinek bevétele, 
mely jelentések a gyűlés tartása után azonnal bekül-
dendők lesznek. A nagygyűlés határozatainak végre-
hajtása. Az „Eötvös alap" gyűjtő bizottsága saját ke-
beléből leendő megalakítása, alapszabályai szerinti ke-
zelése, számadások felülvizsgálása,  leendő évkönyv 
szerkesztése. Nyilván tartja a tanfelügyelőségtől  átvett 
köz és állami tanítók névsorát e a járáskörök és a 
nagygyűlésen igazolatlan meg nem jelenő tagokat a 
tanteltigyelősághez beterjeszti, megbiintetésöket szor-
galmazza. A nagygyűlés helyét és idejét kijelöli, tárgy-
sorozatát megállapítja. 

Gyűléseit évnegyedenként tartja azon községben, 
hol az elnök lakik. 

Kiadványait az egylet h i v a t a l o s pecsétjével 
látja el. 

Működéséről a közgyűlésnek évenként számot ad. 

Kidolgozza a tanítótestület részletes szabályait, a 
gyűlés elé terjeszti s megerősítését eszközli. 

Az állandó választmány tagjaiul meg lettek vá-
lasztva : Sepsiből Málik József  és Bartha Béni. Kézdi-
böl Székely János és Darkó Mihály. Orbaiból Szabó 
Károly és Mengel Pál. A járá3köri hivatalnokok hi-
vatalaiknál fogva  tagjai. 

11. A helybeli tanintézek megtekintésére kikül-
dött bizottság teBzi meg eléterjesztését. A jelentésből 
kitűnik : hogy a községi iskolák minden tekintetben a 
célnak megfelelők  és jól berendezettek. Az ujabb is-
kolapadok behozatala most van folyamatban,  az átala-
kítás csak részben történt meg. 

Az állami felső  népiskola igen tiszta és jól ren-
dezett, óhajtandó volna egy kert mellé, melyet jelenleg 
nélkülöz. A gazdasági szakosztálynál feltűnt  az, hogy 
a lenkikészítő eszközök nincsenek kellő gondozás alatt. 

Altalán azonban ezen város tanintézeteinél lát-
szik, hogy ezen község buzgó tanügyi polgárokkal 
bir, azért áldozni és tenni kész, a miről tanúskodnak 
egyebek mellett díszesen épített iskolái. 

A gyűlés tudomásul vette. S mig a város iránti 
teljes tiszteltének ad kifejezést,  addig a lenkikészitő 
eszközök jobb gondozását ajánlja a: illető áll. szak-
iskolának. 

12. „A naprendszer és planetarium" rövid ismer-
tetése Balló László által. Ezen ismeretterjesztő előa-
dást a gyűlés elismerőleg fogadta. 

13. A magyarnyelvtan tanításából Bartha Béni az 
előre haladott idő rövidsége miatt csak agy pár pont-
bau érintette azon részeket, melyeket részletesen akart 
volna eléadni. 

14. Az indítványok közül említést érdemel a 
kézdi köri azon indítvány, mely szerint készíttessék 
meg Háromszékmegye térképe és ennek leírása, föld-
rajzi, történelmi, culturalis gazdászati, földtani  stb 
tekintetben. 

Az indítvány elfogadtatik  és meghatároztatik, 
hogy a térkép elkészítésére kéres»ék fel  a közigazga-
tási bizottság, a leírásra hirdettessék pályázat az álan-
dó választmány által. 

Ezen indítványnál egy igen nevezetes s ugy hi-
szem gyűléseink életében első fontos  mozzanat történt. 
T. Veress Gyula orsz. ügyvéd Háromszék leírásának 
megkészitésére 50 frtot  ajánlott, mire Császár Bálint 
ur 100 frtot  ajánlott. Nemes verseny vala e két ada-
kozás s oly tett, melynél szebbet és üdvösebbet nem 
tehettek volna. 

A gyűlés e szép ajánlatokat azzal köszönte meg, 
hogy illetőket tiszteletbeli tagjaiul választá. 

így megválasztatott még tiszteletbeli tagul mélt. 
P ó c s a József,  Háromszékmegye főispánja  és városi 
főjegyző  G y á r f á s  Lajos. 

15. Ezután egy osztatlan népiskola mintaszerű 
berendezése lett megtekintve. Ezen berendezés kifo-
gástalannak találtatott és a gyűlés rendező Bartha 
Béninek elismerő köszönstét fejezte  ki. 

EBEBI a gyűlés véget ért, melyet záradékul egy 
közös ebéd követett, melyen jelen voltak: főispán  ő 
méltósága, alispán, több megyei hivatalnok és a városi 
tanács és több tekintélyei polgár. 

Ezután eltávoztunk megunkkal vive a kedves 
emlékeket, melyek a város szíves vendégszeretete, 
tanúsított érdeklődése és fogadtatásunk  körül mutat-
koztak, melyekért fogadja  a nemes város s annak ta-
nácsa s főleg  polgármestere a tanítói kar legmelegebb 
elismerését, legmelegebb tiszteletét. 

Iloftsznfalu,  1877. okt. 26. 
Tek. szerkesztő ur 1 

. . . Nem olyan rég történt — csak most szent 
Mihály napkor. . . Nem akarjuk elhallgatni az ekkori 
eseményt. Hisz mi ÍB élünk itt e sziklabérces völgyben 
a délkeleti Kárpátok alatti Mi is élünk — mondom — 
B részt veszünk az ország általános örömében. Igaz, 
mi népgyüléseket nem tartottunk, nem világítottunk, 
de azért az egész magyar nemzettel együtt lelkünkből 
kívánjuk B szívből kiáltjuk: „Éljen a török I" S e ki-
áltást a Bucsecs égbenyúló sziklafala  nem veri viasza, 
hanem szélszárnyakon tovaszáll, a végre az ágyuk 
rettenetes bömbölései közt elvegyül. 

Igen ! mi is régóta imádkozunk : 
Isten, ki szent vagy és örök, 
Engedd, hogy győzzön a török 1 

Isten meghallgatja imánkat . . . 
Azouban az imádkozás még nem elég I Mit ér a 

hit, jóságos cselekedet nélkül ? I . . Semmit. 
Minden Demosthénesnél szebben beszél a tett. 
S mi a török nemzet iránti rokonszenvünket tet-

tekben is igyekeztünk nyilvánítani. 
Mihály napja volt. . . A négyfalusi  tanítói dal-

egyletet a tisztelet Bácsfalu  érdemes lelkésze Borcsa 
Mihályhoz vonzta, akit becses névnapja alkalmából — 
mint Hétfalu  egykori derék tanítóját, egyletünk pártoló 
tagját s mint közszeretetben álló papot — dalegyle-
tünk üdvözölni, megtisztelni kívánt. 

A barátságos estély vidáman folyt  le. Egy haza-
fias  dal elzengése után zajzoni lelkész Pap György 
emelt poharat B lelkes szavakban szíves adakozásra 
hívja fel  a vendégkoszorut hajlék nélkül maradt, 
nyomorban tergődö török testvéreink részére. 

S.ez nem volta pusztában kiáltónak szava, mert 
dacára annak, hogy a díszes asztalt tizenegy szegény 
falusi  magyar tanitó ülte körül: a gyűjtés eredménye 
12 frt  80 kr lett. 

A végetlen Óceánból egy csepp annyi, mint a 
semmi. 

De e csekély összeggel is lehet a nyomort eny-
hítni. . . . Edes hazánk minden szögletében lelkesül-
ten dolgoztak és dolgoznak a „könyörépületen" törők 

tsstvéreink érdekében. S ha kiki amaz épülethez csak 
egy pár porszemet hord, e porszemekből pyramÍB 
leend. 

A jelen volt igen tiszteit hölgyek pedig tisz:ele-
tes Pap Györgyné aBszony indítványára, bizonyos 
mennyiségit tépést ígérkeztek gyűjteni a török sebe-
sültek számára. Megéljeneztük a derék honleányokat. 

E Mihály napot igen emlékezetessé teszi — eze-
ken kivül Pap György ev. lelkésznek a „Négyfalusi 
tanítói dalegylet" érdekében tett 25 frtos  alapítványa, 
mely összeget egy alkalmas helyiség alapjául tétemé-
nyezte le, hol dalestélyeket, szinielőadásokat, táncvi-
galmakat lehessen rendazni. 

E szép, hazafias  tett nem szorul dicséretre. 
Fogadja nemes szívű adományozó lelkész ur, 

nem csak mint pártoló tagja egyletünknek, hanem 
mint alapító, ezen egyletünk iránt tanúsított meleg 
rokonszenveért a nyilvánosság előtt is őszinte köszö-
netünket, hálánkat. 

Nevezett célra egyletünk tagja Bede Dániel is 
25 frtot  ajánlott fel,  mi által említett buzgó tag is az 
alapítók sorába lépett. 

Ugyanakkor Petke Károly dalegyleti tag is fenti 
célra 10 frttal  járult. 

Fogadják ezennel egyletünk szíves köszönetét, 
elismerését. 

Szeretjük hinni, hogy lelkes adakozók fogják 
követni e szép példát — s idővel őzen alapnak meg 
leend kivánt tetőzete ! . . . Ugy legyen 11 

I) . . . 

Nagyvárad, 1877. október 23. 
Kedve3 barátom ! 

Ha érd-kel téged is a mi sorsunk, ha csak felé-
nyíre is vágysz tudni aaokit, mik nálunk történnek, 
mint amily mohón kutatjuk mi a lapokból az édes 
székely testvérekre vonatkozó részeket, ha csak néha 
eszébe jutunk is mi székely testvéreinknek délibábos 
rónáinkkal, szőlőtermő hegyeinkkel, vad madaraktól 
hangzó nádasainkkal, csodás gyógyhatású apró sárga 
virágtól borított szikeseinkkel, hol a salétromból hal 
mokat háuynak össze, — ha mondom megemlékeznek 
rólunk néha azok a kedve* székely testvérek, kik ne 
künk folytonosan  eszünkben vannak : akkor nem fo-
god rosz neven venni, ha nagy Biharországból, a kha-
zárok egykori hercegségéből felkeresem  becses lapo-
dat néha. 

Nem szólok most arról, hogy mily ábrándos 
gyermekkori vágyamat teljesítőm, midőn a nyáron be-
utaztam a Székelyföldet,  hogy lássam, öleljem azokat 
a székely testvérokot, kik álmaimnak édességei vol-
tak ; hogy megismerjem őket, kikről oly ábráudképe-
ket alkottam mag-amnak ; hogy tapasztaljam, érezzem 
azon meleg rokonszenvet, azt a sokak által magusztalt 
szívélyes barátságot, melyet a székely teBtvérek irá-
nyunkban mindig mutattak; hogy gyönyörködjem a 
sugó fenyvesektől  borított hegyekben, melyeknek me-
redek oldalán miveli szűken mért töldjét a székely-
testvér s a virágos völgyekben, hol számtalan jótékony 
forrás  b igyog fel  ; hogy meggyőződjem a székely test-
véreknek annyira magasztalt szorgalmáról. Bejártam a 
Maros folyam  mentét fel  egészen annak forrásáig  s 
Közrez-havasokon keresztül a Preszekár határfolyóig  ; 
keresztül mentem a gyergyói gyönyörű völgyön; majd az 
Olt kanyargó folyása  mellett bejártam Csíkot, átmentem 
a felséges  Hargitán az enyhébb Udvarheiyszékbe, majd 
ismét vissza az Olt lolyó vidékére B igy jutottam el a 
ti kedves vidéketekre, mely leghasonlóbb a mi me-
gyénkhez. Es mindenütt, a merre jártam, kevésnek 
találtam a hir dicsőítését, az emberek meleg Bzivessé-
ge, a munkások szorgalma, a természet festői  szépsé-
ge bámulatra ragadt és lelkemet gyönyörrel tölté el. 

Oh, mint megszerettem én e népet, mily boldog-
ságot kiváltok én e jobb sorsra érdemes népnek 1 

De most ne többet erről; beszéljünk Nagy-Bihar-
országról. 

A székely mozgalomnak hire itt mindenütt reud-
kivüli izgatottságot keltett, annál inkább, mert nem 
tudhatánk, mennyi igaz belőle. Az erdélyi lapokat vár-
va-vártuk s még inkább fokozta  az izgatottságot, mi-
dőn e részben a távirdai összeköttetés a Székelyföld-
del be lett szüntetve. Hogy most már lecsillapodott a 
zaj nálatok is, azt szeretjük hinni. 

Nálunk most mondhatni vigau folynak  a napok, 
melynek oka a szüret, mely valóságos ünnepély reánk 
nézve, hosszú ünnep, egy hétnél is tovább tart. 

A mult héten volt az ugynavezett váradi szüret 
(mert hogy városunk északkeleti részén szőlőtermő 
hegyek emelkednek, azt tudod), és az egész mult hét 
nagyobb üunep voit, mint bármely más ünnep. Délben 
azt láttad volna, hogy minden utcán omlik a nép a 
hegyekre kifelé,  ugy hogy szÓBzerint alig maradt em-
ber a városban ; a hivatalokba is hasztalan mentél 
volna, mert bizony ott általános munkaszünetet, de 
nem dolgozó hivatalnokokat találtál volna. A vendégos-
kedés a hegyeken nagyban mant Minden darab szőlőben 
szólott a zene és este ugráló tüzbékákkal zavart* a 
szedők vig táncát az ifjúság  és a csillagokig felható  színes 
röppentyűkkel mulattatá a szüreti vendégeket. A szí-
ves házigazdák ilyenkor magukat múlják felül  szíves-
ségben ; az ismeretség igen gyorsan megy ilyenkor, 
szívesen látott vendég m ndenki aki arra megy s nem 
szokott senki meghívást várni. Este aztán a gazdag 
vacsora után megkezdődik a jókedvű tánc ott künn a 
szabadban, a puba zöld füvön,  diófa  árnyában, mely-
nek sürü lombjai között csak lopva szűrődik át a méla 
hold ezüst sugára, bámulva, hogy mily szép egyetér-
tésben táncolnak itt együtt uri vendégek és szüretelő 
munkások. Es ez eltart éjfél  utánig is. 

A bihari hegyeken a szüret most vau. 


