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Abszolút uralkodás? 
Az alkotmányválság dolgában 

folyó  hó 19-én komoly fordulat 
állott be. Nem a házfeloszlatás  ténye, 
nem is a feloszlatás  módja, hanem 
más valami teszi a helyzetet szerfe-
lett komolyá és nagy veszedelmekkel 
fenyegetővé. 

1892-ben és 1896-ban szintén 
nem volt jelezve, az uj országgyűlés 
összehívásának ideje, midőn a ház 
feloszlattatott.  Ha akkor nem szolgál-
tatott a mód aggodalomra okot, most 
sem szolgáltathat, mert hiszen a fel-
oszlató királyi rendelet egyben jelzi, 
hogy az uj országgyűlés »mielőbb« 
össze lesz hiva. 

A dolog lényeget tekintve, nem 
változtat a helyzeten az a köiülmény 
sem, hogy a király karhatalmat vett 
igénybe feloszlatási  jogának érvénye-
sitésére, .a készülődő ellentállás le-
törésére. Bizonyos, hogy a király ehhez 
a remediumhoz kényszerhelyzetben 
folyamodott.  Ha biztosítékot kapott 
volna az ellenzéktől arra nézve, hogy 
a feloszlatás  joga respektáltatni fog, 
bizonyára nem vette volna azt az 
eszközt igénybe. 

A veszedelem abban van, hogy 
a küzdelemnek, mely a király és a 
mindegyre egységesebbé váló nemzet 
között folyik,  csak a külső  képe  vál-
tozott. A helyzet lényegében válto-
zatlan. 

A koáliczió ereje nem a man-
dátumokban, hanem a választókra 
való hatásában van. S ezt a hatást a 
mandátum elvesztése nem kisebbítette, 
sőt fokozta.  A koáliczió hatalma tehát 
lényegében csorbítatlanul áll szemben 
a királyi hatalommal. A két hatalom-
nak e merev szembehelyezkedése 
teszi a helyzetet szerfelett  nehézzé s 
egyre bonyolultabbá. 

Ilyen körülmények között a ki-
látásba helyezett uj választások nem 

hozhatnak békét, mert a koáliczió, a 
mennyiben továbbra is együtt marad, 
csak megerősödve fog  a küzdelemből 
kikerülni és ha együtt nem marad, 
pártjai akkor sem fognak  megfogyat-
kozni; csak erejük arányszáma vál-
tozhatik, a mi a dolgok lényegén mit 
sem változtathat. 

És ha az uj többség szellemi és 
erkölcsi örököse lesz a réginek, a 
kibontakozástól éppen olyan messze 
fogunk  állani, a milyen messze ma 
vagyunk. A küzdelem tovább fog 
folyni  hatalmi  eszközökkel. És mert 
ilyenek nem állanak a nemzetnek 
rendelkezésére, ránk szakad véglege-
sen az absolutizmus és a nyakunkon 
marad mindaddig, :r.!g meg nem pu-
hít s meg nem aláz bennünket. 

Február 19-ike ugyan még nem 
az absolutizmus, de első igen komoly 
lépés az absolutizmus felé.  A nemzet 
józanságától, vezéreinek bölcseségétől 
függ,  hogy ne kövessék a többi 
lépések. 

A nevezetes dátumtól kezdve 
egyek  vagyunk  a védelemben, de 
egygyé kell forranunk  a jövő vesze-
delem elhárításában is. Erővel csak 
erő mérközhetik. A statusbölcsesség 
alfája  és ómegája, hogy ne  erőszakol-
juk  azt,  a minek  kivitelére  nincs  erőnk. 

El kell odázni azt, a mihez ma 
gyengék vagyunK. 

Abban a reményben élünk, hogy 
a nemzet megérti a bölcsesség szavát. 
Az uj választások alkalmával félre 
nem érthető módon kifejezi  a meg-
egyezésre vonatkozólag az akaratát. 
És biztosítani fogja  a békét önmaga 
és királya között. 

A ki az állandóan berendezkedő 
absolutizmus veszedelmét nem akarja 
a nemzetre zuditaní, annak ebben az 
irányban kell szolgálni a kibontako-
zás ügyét. 

BELFÖLD. 
Visszautasított akták. 

Kristóffy  belügyi ügyvivő ma vissza-
küldött egy csomó aktát, azzal a kijelentés-
sel, hogy mivel Farkas alispán neve van 
azokon aláirva, nem fogadhatja  el és felül 
nem bírálhatja. 

Megvont megyei dotácziók 
Maros-Torda vármegye tisztviselőinek 

fizetése  a jóléti bizottság rendelkezései alap-
jával nincs biztosítva. így a tisztviselők ki 
vannak téve a legnagyobb nyomornak. 

Csikvármegye állami dotáczióját a bel-
ügyminiszter beszüntette. Rendelete február 
1-én, délelőtt 11 órakor érkezett az alispán-
hoz, de a tisztviselők addig fizetésüket  fel 
vették. A tisztikar kimondotta, hogy az ellen-
állást folytatja,  ha a törvényhatóság a tiszt-
viselőket a károkért már most biztosítja. Ez-
zel kapcsolatban a jóléti bizottság azt a 
javaslatot tette a közgyűlésnek, hogy aláirási 
iveket bocsásson ki a virilistákhoz, a reájuk 

I eső adó ilyképpen való önkéntes befizetése 
| iránt. A közgyűlés elfogadta. 

Ha jól emlékszünk, nagy garral meg-
hozta mind a két vármegye néhány héttel 
ezelőtt azt a határozatot, hogy tisztviselőit 
erkölcsileg és anyagilag megvédi. 

Hát a koalicziós hazafiság  csak az 
Ígéretekig terjed ? 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A hét s a jelen század eddigi legneve-

zetesebb eseménye, a parlament feloszlatása 
volt. 

Az összes pártok az egész nemzet a 
mult héten ennek elfogadására  készülődött. 
Hogy különböző pártok mit határoztak, az 
nem tudódott ki, csak az bizonyos volt, hogy 
valamelyes rendkívüli esemény történni fog. 

Épen ugy homályos volt a kormány-
nak is a feloszlatás  keresztülvitelére irányí-
tott terve. 

Végre felvirradt  az általános érdeklő-
dés között várt nap. Hétfő,  február  19. 

Az országház előtti teret körülbelül egy 
ezred gyalogság és félezred  huszárság lepte 
el s a főváros  majdnem valamennyi rendőre 
ki volt vezényelve. A katonaság legnagyobb 
része honvédség volt. 

Tíz óra felé  összegyűltek a képviselők is. 
Pontban tíz órakor Rakovszky  meg-



nyitja az ülést, felolvastatja  a király első 
kéziratát, a melyet mély csendben hallgatnak 
meg. Még azt a levelet is, mely Nyiri  Sán-
dár tábornoknak teljhatalmú királyi biztossá 
kinevezését tartalmazza, elég türelemmel hall-
gatták meg. 

Az elnökség javasolja, hogy a királyi 
feloszlató  kéziratot tartalmazó levél ne fo-
gadtassák el; a mint nem teljesíthető Nyiri 
teljhatalmú királyi biztos kívánsága sem, piert 
egyik intézkedés sincs felelős  miniszter által 
ellenjegyezve. A királyi kéziratot tartalmazó 
levelet pedig visszaadják fölbontatlanul. 

Ez volt az ötlet, melyet megvalósítot-
tak és a melynek hallatára fölállott  az egész 
ház — tiz-tizenkét képviselőt kivéve. 

Kimondták, hogy e szerint a legköze-
lebbi ülés idejét is ki kell tűzni, napirendjét 
meg kell állapítani. Végezetül tiltakozott az 
elnök a Nyiri  tábornok fenyegetése  ellen 
— és leszállt az elnöki székről, melyet nyom-
ban Bolgár  Ferencz foglalt  el. 

Bolgár elnök aztán ki is jelentette, hogy 
a legközelebbi ülést szerdán azaz tegnap, e 
hó 21-én, megtartják, még pedig az inter-
pellácziók előterjesztésével. Az ülés jegyző-
könyvét azonnal hitelesítették, mire az ülést 
az elnök azonnal bezárta. A képviselők közül 
vagy harminczan, mialatt elhagyták a tanács-
kozótermet, rázendítettek a »Szózat« ének-
lésére. Azután lassanként kitódultak a folyó-
sóra hangos beszélgetés között. Egyszerre 
valaki elkiáltotta magát: 

— Itt a katonaság. 
A folyosón  hömpölygő sokaság feje 

fölött  a távolban, a miniszteri szobákhoz 
vezető folyosó  vége felől  tényleg megcsillan-

Mikor a magyarok mérgesek.* 
T. urak és hölgyek ! Engedek felszó-

lításuknak. Örömmel emlékszem meg pár 
szóval a történet tanításáról is ; mert azt lá-
tom, hogy, a mag, melyet az imént elvetettem, 
termékeny talajra hullott. Bizonysága ennek 
az a tény, hogy az önök figyelme  ki nem 
merült. 

Engedjék meg kérem, hogy ezt a né-
hány szót is egy jellemző eset elbeszélésével 
kezdjem. (Halljuk) ! 

Vizsgálaton voltam, egy olyan tanító 
osztályában, a ki szép vizsgákat szokott 
produkálni. Mondanom is fölösleges  talán, 
hogy mi tapasztaltabb emberek egy páran 
átláttunk a szitán ; hiszen világosan állott 
előttünk, hogy a gyermekek praeparálva 
vannak a vizsgára. Nem azt a közönséges 
csalást mondom, a mikor a tanitó minden 
ismeretágból minden gyermeknek kijelöli, 
mit fog  felelni,  ha fel  lesz szólítva. Nem. A 
mi emberünk ennyire nem jutott. Ő egysze-
rűen azt csinálta, amit nagyon sok tanitó 
csinál: vizsgára tanultatott. Minden ismeret-
ágból alaposan bevágatatt egy-egy kis váz-
latot. A jobb tanulók még álmukban is el-
fújták  »az egész könyvet.« A közepesek és 

* Ember Jánosnak »Az apró emberek tudomá-
nya« cz. müvéből. A mü keretes munka. Egy öreg 
esperes-plebános tanitógyüléseken beszéli el tapaszta-
latait, mondja el reflexióit. 

tak a szuronyok : a honvédség egy-egy kis 
csapata jött erről is, arról is. 

A képviselők és a velük volt közönség 
kétszségesen nyitott utat a katonaságnak, a 
melynek élén Fabriczins  ezredes bement a 
nagy ülésterembe és egyenest fölment  az 
elnöki emelvényre. Ekkor a teremben már 
csak néhány újságíró és képviselő volt, kö-
zöttük Rákosi  Viktor, Szatmári  Mór és Búza 
Barna ; többen a közönség köréből lejövén 
a karzatról, betódultak a hirlapirók páho-
lyaiba. 

Az ezredes kivett a zsebéből egy irást 
és azt elkezdte felolvasni.  Kétségkívül az 
országgyűlést feloszlató  királyi kéziratot. A 
hirlapirók helyein levő csoportok lármáztak, 
zajongtak és énekeltek. Erre bent a terembe 
vagy ötven rendőr és a lármázókat, zajon-
gókat lassankint teljesen kiszorították a te-
remből és a karzatról is. 

Az ezredes ettől a pillanattól fogva  a 
teljhatalmú királyi biztos rendeletének meg-
felelően  elfoglalta  az egész képviselőházat 
és onnan lassankint kiszorittatott mindenkit, 
a kinek föltétlenül  hivatalos teendője ott 
nem volt. 

A főrendiházai  sem érheti gáncs, hogy 
nem viselkedtek elég élénken. Gróf  Csáky 
Albin elnök tizórakor megnyitotta az ülést, 
s a királyi kéziratok felolvasását  csendben 
hallgatták végig. 

Báró Prónay  Dezső és gróf  Majláth 
József  hozzászólásai után a feloszlatást  tu-
domásul vették. 

gyengébbek nem bírták annyira vinni. Ámde 
ezek is »tudtak« egyet-mást. A tanitó tudta, 
hogy mit s volt esze, nem azt kérdezte, 
amit nem tudtak. 

így hát mindenki jól felelt  minden tan-
tárgyból. A közönségnek nem tünt fel,  hogy 
a tanitó a feladatott  kérdésről egyik-másik 
gyermeknél más kérdésre siklik át. De végre 
a vizsgálat »nagyszerűen« ment ; a felhúzott 
óra vígan járt egész a történetig. 

Itt beleesett egy pehely és elakasztotta. 
Épen itt! Épen a történetnél, melyet a gyer-
mekek rendesen legjobban szoktak »tudni«. 
Egy véletlen hiba a tanitó részéről s ime 
itt a baj ! A tanítónak valahogy kiesett a 
fejéből,  hogy Gulyás Peti nem áll valami 
barátságos lábon az Anjoukkal. Róbert Ká-
rolyt erőszakolta. Azt hitte, menni fog,  de 
nem ment. Az óra megakadt. Megakartam 
indítani. Egy könnyű kérdést adtam fel  Gu-
lyás Petinek : 

— Mondj valamit Peti fiam  a mohácsi 
veszedelemről! (A tanitó arcza elborult). 

— A mohácsi, a mohácsi veszedelem, de 
nem ott volt, a hol Mohács van. Baranya 
vármegyében van . . . Nagy veszedelem volt, 
igen nagy baj volt; de a magyarok, a 
magyarok vitézül harczoltak és győz . . . . 
A tanitó haragos arczczal tagadólag int és 
Gulyás Peti elnémul. 

— Peti fiam,  folytasd  ! Nem győztek 
ugyan a magyarok ; de abban igazat mond-
tál. hogy vitézül harczoltak. 

Peti ismét lóra kap : 

Néhai koaliczió. 
Az aktiv politikai élet egy ujabb 

felvonása  zárult be. Most következik 
az utolsó felvonás.  Talán. 

Miért? 
Pusztán egy elméleti közjogi kér-

désért, melyet az aktiv politika kere-
tébe erőszakkal vonszoltak bele. Az 
aktiv politikát pedig nem az eszme, 
hanem az erőviszonyok döntik el s 
igy ebből az elméleti kérdésből ha-
talmi kérdést csinált a koaliczió, a 
mely a hétfői  nappal néhaivá lett. 

Erőmérkőzést provokáltak — s 
miként a koaliczió politikájának si-
kere mutatja — valóságos erők nélkül. 

Az erő ugyanis a hatással 
egyenlő viszonyban áll. Ha tehát a 
hatás megvolt, de a koaliczióra ne-
gativ irányban s az eredmény a koa-
liczió politikájának kudarczával vég-
ződött, mutatja, hogy, a koaliczió 
harczot provokált valóságos erők nél-
kül s az erő tényezőit deklarácziók-
kal pótolta. 

A koaliczió veresége politikájá-
nak szükségképeni következménye 
volt. Ennek előrelátásához nem kel-
lett sem Pythia háromlábú széke, sem 
a dodonai Zeus serlege, csupán az 

j erőviszonyok reális összehasonlítása 
í s ebből vont szoros logikai követ-

— Igenis, igenis a magyarok vitézül, 
nagyon vitézül harczoltak és győz . . . 

— Dehogy győztek ! 
— Nem győztek ; de a magyarok na-

gyon vitézül harczoltak ott Baranya megyé-
ben . . . Mohácsnál és nagyon mérgesek 
voltak. Mérgesek voltak a magyarok, a ma-
gyarok. Mérgesek a magyarok. Voltak ma-
gyarok, mérgesek . . . 

— Peti fiam,  én azt elhiszem, hogy 
mérgesek voltak a magyarok; bizonyosan 
volt rá okuk, hogy mérgesek legyenek. De 
azt szeretnők mi itt tudni, miért voltak mér-
gesek a magyarok ? — 

Peti egy pár pillanatig szótlanul áll. A 
tanitó is tanácstalan, mint ha mind a ket-
tőt megbűvölte volna a váratlan inczidens. 

A gyermeknek verejtéktől gyöngyözik 
a homloka. Ajkai remegnek, ugy látszik 
mindjárt eltörik a mécses. Peti kivágja, ami 
az ő bús szivét nyomja : 

— Én nem tudom miért voltak mér-
gesek a magyarok ! — és sirva helyére ro-
hant. Fejét a padra hajtotta és többé fel 
nem nézett a vizsga végéig. 

Hogy ez eset milyen zavart okozott, 
mennyire tönkre tette a tanitó vizsgáinak 
hitelét, azt mondanom sem kell. Alig lehe-
tett a rendes kerékvágásba visszazökkenteni. 
A tanitó érezte, ha nem érezte volna, az 
eddig sikereit irigy szemmel néző kollegák 
kárörvendő mosolyából megértette), hogy 
vége a nimbusnak. 

Engemet is nagyon bántott a dolog. 



keztetés. 
Nem tudjuk megérteni, hogy a 

koáliczió nagytudásu vezérei, kik nyil-
vánvalóan mindezt előre látták s kel-
lett, hogy előre lássák, feltehették  azt 
a koronáról, hogy a korona, melynek 
tömérdek valóságos erőforrása  van s 
a mely Magyarország összes tényle-
ges ereje felett  is törvényben őt meg-
illető jogánál fogva  rendelkezik, — 
meg fog  ijedni minden zajos szónok-
lattól, mely buzog az erőnek dekla-
málásától, — de a melynek háta-
mögött valóságos erő nincs. 

A koáliczió a nemzetek elévül-
hetetlen jogára hivatkozva követelte 
a koronának törvényben biztosított 
felségjogainak  korlátozását. 

A korona e követeléssel szemben 
nem ijedt meg. Támaszkodott a tör-
vényre, e törvény alapján követett 
négy évtizedes gyakorlatára, mely 
ellen eddig óvás nem történt. 

Az erőmérközésnél kitűnt, hogy 
a koáliczió zakatája görögtűz, fényes, 
kedves a nemzetnek, mert hiszen hol 
van magyar ember, kinek mindaz 
nem kell, a mit követeltek. De ha 
nem lehet erő hiányában kivivni, ak-
kor az csak játék a nemzet jogaival, 
szappanbuborék politika. Szép színe-

ket játszik ugyan, de hát végre is 
elpattan, s marad mi volt a puszta lég. 

Nem szólnánk egy szót sem, ha 
végeredményében csak elpattant volna 
minden következmény nélkül 

Igen ám, de a nemzetre, alkot-
mányra veszedelmes játék volt. 

Beismerték ezt nagy későre a 
vezérek is. Leszereltek s vállaltak 
volna kormányt már mindenáron, de 
ugy hozzászoktak a játékhoz, hogy 
nem tudták abba hagyni. Az elfo-
gyott görögtűz helyett ujat kértek a 
koronától, hogy legalább visszavonu-
lásukat fényesítsék  ki. 

Nem kaptak. Véget kellett vetni 
a játéknak. 

Jön a komolyság. 
A korona az országgyűlést hét-

főn  feloszlatta  s kidobta a nemzet 
játékosai alól megbízatásuk alapját. 

A koáliczió megszűnt a nemzeti 
akarat többségének képviselője, leté-
teményese lenni. 

Nyugodjék békével. 
n • ' 

Erdögazdák a miniszternél. 
Udvarhely vármegye erdőbirtokosai m. 

hó 30-ikán tartott gyűlésében egy emlékira-
tot fogadtak  el, melyet egy 25 tagu küldött-

A vizsgálat nem arra való, hogy azon akár 
tanitó, akár gyermek kompromittáltassék. S 
én kompromittáltam mind a kettőt, elkeserí-
tettem mind a kettőt. Jó szándékkal szóltam 
ugyan bele, de hát a pokol utja is jó szán-
dékkal van kikövezve. Bántam, sajnáltam a 
dolgot. Attól kezdve nem is figyeltem  sem-
mire. Egyre csak azon törtem a fejemet, 
miként hozzam helyre a hibát? 

A vizsgálat után meggyőződésem és 
szokásom ellenére ezúttal kissé hosszabb di-
csérő beszédet mondottam. Azután négyszem-
közt is beszélni akartam a tanítóval. Hátha 
beszélgetés tárgyává tehetem a dolgot; rá-
mutathatok tanitásmódjának helytelen vol-
tára, s közösen megállapíthatjuk a történet-
tanítás helyesebb módját; ámde lehetetlen 
volt hozzá férnem.  Az én magyarom a szó 
szoros értelmében »mérges« volt és olyan 
magaviseletet tanúsított, hogy engemet is 
maid »méregbe« hozott. Kereken kimondta, 
hogy helyteleníti beleszólásomat s hogy ő 
többé nem engedi ki a kezéből a kérdezés 
jogát. 

Mit tehettem okosabbat, mint hallgat-
tam. Hiszen nem izetlenkedé?, meggyőzés 
lett volna a czélom. Majd jön alkalom, mi-
dőn meggyőzően beszélhetek. 

De a várt alkalom nem érkezett meg. 
A »mérges magyarok« mérges tanítójával 
nem nyilott alkalom szóbaereszkedni, mert 
elpályázott az ország más részébe. Azért ha 
lesz türelmük meghallgatni, itt mondom most 
el, amit neki elmondottam volna az elemi 
iskolai történettanításról. (Szívesen hallgatjuk). 

A történetet nem okolásnak okáért kell 

tanítani, különösen az elemi iskolában, ha-
nem egészen más czélból. Amit az emberi 
művelődés felmutat,  mindennek meg van a 
maga története. A gyermek, ha már egy 
kissé fejlettebb,  érettebb az elméje, könnyen 
megérti, hogy amit napjaink művelődése fel-
mutat, lassú, de folytonos  haladásnak az 
eredménye. A legáltalánosabb foglalkozás  pl. 
a földmivelés  a fejlődésnek  számos fokoza-
tán ment át, míg a mai tökéletességig emel-
kedett. Hasonló fokozatokat  Imitat a házé-
pítés, a ruházat stb. története, hogy a le-
gáltalánosabb érdekű dolgok körében ma-
radjunk. A kulturhistoriai események és em-
lékek iránt élénken érdeklődik a gyermek s 
ezek kapcsán könnyű őt rávezetni, hogy jelen 
és mult között szoros kapcsolat van : a ma 
a tegnapnak gyermeke. A mink van, az 
nemcsak'a magunk, de nemzedékek törek-
vésének, munkájának gyümölcse. A rég mult 
művelődésnek munkásai nem csak a saját 
koruknak dolgoztak, hanem az utánuk kö-
vetkező nemzedékeknek is, mert alapot nyúj-
tottak a nemzetnek továbbhaladásra. 
Hasonlóképen mi sein dolgozunk csupán 
magunknak, hanem az utánunk jövő nem-
zedékeknek is; a továbbhaladás alapjait 
rakosgatjuk a számukra. 

A történettanítás egyik czélja tehát, 
hogy a növekvő ember megértse a műve-
lődés szembeszökőbb tényeit és megérezze 
a kapcsolatot a jelen és letűnt nemzedék 
között. A gyermek értelmi fejlettségéhez  mért 
kulturhistoria ezt a czélt szolgája. 

Folyt köv. 

ség utján juttatnak a földmivelésügyi  minisz-
terhez. E memorandumban, mint részletesen 
megírtuk, erdőbirtokosaink kérelmezik a 
praktikusabb üzemtervek készítését, az erdé-
szeti bizottságban való képviseltetést és a 
mesterséges erdőnevelések mellőzését ott, 
ahol a természet amúgy is gondoskodott; 
végül kérelmezik a folyó  évre előirányzott 
1000 holdnál nagyobb terjedelmű erdősítések 
elhalasztását, míg e kérvény elintézést nyer. 
A 25 tagu bizottság pénteken délután uta-
zott el Ugrón  János főispán  vezetésével 
Budapestre és tisztelgetszombat ton Feilitzsch 
Artúr báró földmivelésügyi  miniszternél. 

Ugrón  János főispán  memorandumot 
nyújtót át a miniszternek, hangoztatva, hogy 
a székelység évről-évre pusztul és mind több 
helyen veszik kezükbe a vándorbotot, mert 
hazájuk nem adhat nekik kenyeret. E súlyos 
bajokat nagyrészt az erdőtörvények okozták. 
Az óriási erdőterületeket legelőkké kellene 
átalakítani, mert a székely nép ma már job-
bára az állatenyésztésből tartja fenn  magát. 
Kéri a minisztert, hogy a helyzeten tehet-
sége szerint mielőbb segítsen. Az erdőtör-
vények megváltoztatása árán is. 

Feilitzsch  Artúr báró válaszában kije-
lentette, hogy minden erejével igyekezni fog 
a kérelemnek eleget tenni, hogy a székely-
ség helyzetén javítson. Az ő politikája min-
dig az volt, hogy a magyar fajt  erőssé tegye, 
hogy az uralkodhassék a nemzetiségek fölött. 
Nem barátja annak a politikának, a mely a 
nemzetiségeknek kedvezményeket ad és ba-
rátságukat akarja megnyerni. Ne jelszavak-
ban keresse a székely nép boldogulását, ha-
nem higyjen a kormánynak, a mely igaz 
szívvel szolgálja érdekeiket. Fölemelt fővel 
hallgatja a hazaárulás vádját azoknak az 
ajakáról, a kik átkos politikájukkal romlásba 
döntötték az országot, a kik a külföld  előtt 
sárbatiporták hírnevét, meggyalázták múltját 
s a kik okai annak, hogy a nép sinylik és 
nyomorog. Czéltudatosan ment a harczba 
Szerbiával is és vitte egészen a vámháboruig, 
mert meggyőződése, hogy ez a magyar 
nemzetnek javára szolgál a marhatenyésztés 
fejlesztését  illetőleg. Felhívta a székelységet, 
hogy ne bizalmatlankodjék azokban is, kik 
csakugyan javát akarják, mert e bizalmat-
lanság egyik oka a nép szegénységének. 
Biztositotta a küldöttséget, hogy kívánságuk 
teljesítésére mindent el fog  követni, mert az 
erdőtörvényt is ugy kívánja, a míg módo-
sulása bekövetkezik, alkalmazni, hogy a 
helyi viszonyoknak megfeleljen  s a nép ér-
dekeit szolgálja. Különösen a székelység 
érdekeit a legnagyobb liberalizmussal támo-
gatja. 

Ugrón  János főispán  válaszolt a mi-
niszter beszédére. A székelyek bizalmatlanok 
már azok iránt is, kik a székelység javát 
akarták és kívánják. Ez a bizalmatlanság 
csakugyan nem mindenben indokolatlan, mert 
azok az idegenek, kik a székelynép javának 
előmozdítása ürügye alatt betolakodtak, csak 
félrevezették,  megcsalták, ez végül is csak 
rossz hírét költötték a székely névnek, s így 
bizalmatlanná tették lassanként a nép zömét. 

Magyarország eddig nem gondolt ke-
leti védőbástyájával ez mostoha gyermeke 
volt minden kormánynak. De ha meggyőző-
dik a nép, hogy a kormány intézkedé 



seivel komolyan előmozdítja javát, akkor ez 
a bizalmatlanság eltűnik. Végül megköszönte 
a miniszter jóindulatát. 

Ugrón  János főispán  ezután az ország-
ház megtekintésére vezette a küldöttség 
tagjait. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Népkönyvtárak adományozása. 

A földmivelésügyi  miniszter a Medesér, 
Tarcsafalva,  Énlaka községeinek 100—100 
kötetből álló könyvtárt adományozott szek-
rénynyel együtt. 

Fikcziók. 
A fegyveres  hatalommal szétkergetett 

országgyűlés, eredendő bűnének következ-
ményeiben mult ki. A bünt, nyomon éri a 
bűnhődés, a végzet vas következetességgel 
halad a maga utján s azt feltartóztatni,  — 
deklarácziókkal, papir és tinta forradalommal 
nem lehet. A munkaképtelen országgyűlés, 
mely taktikázásokkal, szőrszálhasogató köz-
jogi elménczkedésekkel csapta agyon a maga 
rövid tartamú idejét, mely erőszakosan állott 
ellen természetes rendeltetésének és önma-
gát tette törvényalkotásokra képtelenné, — 
erőszakkal oszlattatott fel.  Siralmas dolog 
ez. Európai szégyen. Alkotmányunknak ezer 
esztendős bástyáit látjuk romladozni, mint 
az elhagyott erődítéseket, melyeknek fenn-
tartását megtagadták az erre hivatott harczo-
sok. Hiába állnak majd a romok fölé,  hogy 
jó szándékaikra hivatkozzanak. A történelem 
kegyetlen és sújtó Ítéletet mond azok fölött, 
kik hűtlenül megtagadva kötelességeik telje-
sítését. összetett kezekkel nézték, mint válik 
rommá és gyengeséggé az, aminek erő és 
védelem volt a rendeltetése. 

Talieyrand szerint a politikai bűnök 
soha sem oly végzetesek egy nemzetre, 
mint a hibák és baklövések. Az erőszak, a 
politikai bün nyílt seb az alkotmány testén, 
mely könnyen kezelhető ; a taktikai hiba, a 
baklövés, hasonlatos az alattomos ragályhoz, 
mely titkon férkőzik  áldozatához, hogy sok-
szorozott erővel törjön ki áldozatán, akkor 
és ott, mikor arra legkevésbbé van el-
készülve. 

A nagy diplomatának igaza volt. Poli-
tikai balfogások,  taktikai képtelenségek egész 
sorozata volt a mull országgyűlésnek és a 
többségi pártoknak története. Ez boszulta 
meg magát abban a szomorú aktusban, 
mely a képviselőház fegyveres  feloszlatásá-
ban megnyilvánult. 

Sajnos az ilyen igazságok már mit sem 
változtatnak a tényeken. Tény és pedig 
elég nyomatékos az, hogy a törvényt nem 
hozó 1905—6. évi országgyűlés — kimúlt. 
Sopánkodni nem érdemes e fölött  s ha 
valaki hajlandó a külsőségekből itélni a lé-
nyeg fölött  is, igen tanulságos következtetése-
ket vonhat le abból, hogy :'az országnépe 
sem sopánkodik. Nem borult lángba és vérbe 
a haza, sőt valamelyes rideg nem törődés-
sel vette tudomásul a nemzet a házföloszla-
tást, mely más időkben talán forradalmi  ál-

lapotokat idézett volna elő. Tanulságos ez 
a jelenség, mert megbecsülhetetlen bizonyí-
téka a magyar nemzet politikai érettségének. 
Annak az érett népszellemnek, mely nem 
érzi kötelességének forradalmat  csinálni egy 
olyan országgyűlés kedvéért, melyből semmi 
áldás sem fakadt  a nép számára, mely a 
maga munkaképtelenségével lidércznyomás-
ként nehezedett az ország népére, melytől 
megszabadulni a megkönnyebbülés érzetét 
váltja ki a népiélekből. 

Törvényhozásra hivatott az országgyű-
lés és nem kanapépörök suba alatti elintézé-
sére. Ez a dolog lényege. Hogy nem igy 
történt, az csak a képviselő urakra nézve 
kellemetlen. A népre nézve borzalmasan 
mindegy, hogy egy soha sem ülésezhető 
országgyűlés kibiczeli-e az általános vagyoni 
és társadalmi züllés jelenségeit, vagy nem. 
S ha a király, kinek egyedül van hatalma 
arra, hogy tabula rasat csináljon, felelős 
kormányának előterjesztésére feloszlatja  az 
országgyűlést s ezzel megadja a népnek a 
még egyedül lehetséges alkotmányos meg-
oldást, hogy egy munkaképes országgyűlést 
küldjön majd a parlamentbe, ezzel a tényé-
vel. ütközzék az bármilyen elfogadott  for-
mákba, le nem tagadható megkönnyebbü-
lést okozott annak a népnek, mely lelke 
mélyén mindig érezte, hogy nem az üdvére 
és javára folynak  az apró politikai baklövé-
sek és taktikai csatározások. 

Végre is minden alkunak vége szakad 
egyszer. A király nem tölthetett esztendőket 
azzal, hogy olyan pártokkal folytasson  soha 
véget nem szakadó alkut, melyek vissza 
szivták azt a mit határoztak, ujabb és ujabb 
köntör falazásokkal  kerestek arany hidakat 
a jobb kézzel, mialatt a hátsó ajtók kilin-
cseit szorongatta a bal. 

A magyar politika csinálás százados 
bűne volt mindig, • hogy papiros jogokkal, 
formákhoz  való kinai ragaszkodással zárkó-
zott el a való élet jelenségei elől. Papiros 
politikát és kinai falakat  a XX-ik században 
sikerrel fenntartani  már nem lehet. 

Ez az országgyűlés elzárkozott a nép-
jogoktól, gyökere nem a népben, hanem 
egy szükkörü választókból alkotott kivá-
lasztottakban volt. Nem volt meg benne a 
nép ereje, tehát az az igazi hatalom sem, 
mely elől visszariad a próbálkozó .abszolút 
akarat. A papir jog és formai  szőrszálha-
sogatás pedig mindig gyenge argumentum, 
az élet könyörtelen igazságaival szemben. 
Ezért kellett megbuknia ennek az ország-
gyűlésnek és ezért marad erőtlen a parla-
ment mind addig, mig a nép, a dolgos mil-
liók diadalmas ereje be nem vonul falai  közé. 

Eljön e nap előbb vagy utóbb. Minél-
hamarább, annál nagyobb lesz az áldás rajta, 
mert nép és parlament egymás megtermé-
kenyítésével fogják  virágzóvá és hatalmassá 
tenni a magyar nemzeti államot. Minél ké-
sőbb, annál nagyobb veszedelem, mert nem 
várhatunk egyebet puszta viaskodásnál olyan 
hatalmak között, melyek egymást csak a 
nép jóléte árán győzhetik le. 

A lezárt országgyűlés aktáiból íme ez 
a tanulság, ezek megszivlelése nélkül min-
den csak — fikczió  marad. 

Dr. Válentsik Ferencz inter-
pellácziója. 

Udvarhelyvármegye közig, bizottságá-
nak febr.  hó 14-ikén tartott rendes havi ülé-
sében Dr. Válentsik  Ferencz, aki mint vár-
megyei tiszti főügyész  az 1876. évi VI. t.-cikk 
1. §-a értelmében a közig, bizottságnak hi-
vatalból tagja, szóbeli interpellácziót intézett 
Ember  János kir. tanfelügyelő,  a közig, bi-
zottságnak az 1876. évi XXVIII. t.-czikk 5. 
§-a értelmében szintén hivatalból való tagjához, 
azért, mert a kir. tanfelügyelő  a székely-
udvarhelyi tanítói járáskörnek 1905. évi decz. 
hó 28-ikán Székelyudvarhelyen tartott köri 
ülésén György  Sándor, agyagfalvi  áll. tanitó, 
»Jellemképzés« czimü felolvasása  és az uj 
miniszteri tanterv ismertetése kapcsán a mo-
dern történettanítás jellemképző módszerére 
vonatkozólag néhány instruktiv észrevételt 
tett, mely észrevételeket a »Székelyudvarhely« 
jelen volt laikus riportere lapjában pártpoli-
tikai czélzatossággal megcsonkított, elferdített, 
vagy pedig azért nem adta vissza híven, 
helyesen, mert azokat egyáltalában meg sem 
is értette. 

Olvasóink előtt az ügy tárgyi tényálla-
déka mult lapszámunkból eléggé ismeretes 
és én nem bolygatnám meg újból a közig, 
bizottságban a kir. tanfelügyelő  javára tel-
jesen befejezést  nyert inczidenst, ha a vár-
megyei tiszti főügyésznek  interpellácziója vélt 
jogosságához  »törvényes« szempontokból 
némi megjegyzéseim nem volnának. És itt 
előre is kijelentem, hogy engem ezen meg-
jegyzések megtételére egyedül az igaz ügy 
törvényes ereje indit s azon köziudomásu 
körülmény bátorít, hogy a közig, bizottság 
ülései az 1876 évi VI. t.-czikk U. '§-a ér-
telmében nyilvánosak lévén, azok anyagához 
nyilvánosan hozzászólani bárkinek is jogá-
ban áll. 

A közig, bizottságok hatáskörét a nép-
iskolai ügyekre nézve az 1876. évi VI. t.-
czik 30—32. §§-ai, az 1876. évi XXVIII. 
t.-czikk 6. és 7. §§-ai és az 1891. évi XV. 
t.-czikk 22—30. §§-ai részletesen megállapít-
ván, ezekből kétségtelen, hogy miután a 
kir. tanfelügyelő  működési és érdeklődési 
körébe tartoznak a tanítóegyesületek is, (Tan-
felügy.  Utasit. 2. §.) tehát a közig, bizottság 
gyűlésein akár az elnök (főispán),  akár pe-
dig bármely bizottsági tag részéről a kir. 
tanfelügyelő  az e tanitógyüléseken kifejtett 
ténykedésére nézve meg is interpellálható. 

A főispán  (elnök), interpellácziós jogát 
az 1886. évi XXI. t.-czikk. 57. §-a szabályozza. 
E tételes törvény értelmében a főispán  ille-
tékes törvényhatósága területén, a törvény-
kezési közegeket kivéve, bármely állami kö-
zegtől (s igy a kir. tanfelügyelőtől  is) egyes 
konkrét esetekre vonatkozólag felvilágosítá-
sokat kívánni jogosítva van s ehhez képest 
a Tanfel.  Utasit. 10. §-a expressis verbis 
kötelezi is a kir. tanfelügyelőt  arra, hogy a 
népiskolai igazgatás összes ágaira, valamint 
saját tevékenységére, vagy a tanfelügyelői 
személyzet bármely ügyére nézve (az 1878. 
évi VI. t.-cz. 42. §-a alapján ideértve a fe-
gyelmi természetű ügyeket is) a főispán  kí-
vánságára felvilágosítást  adjon. A főispán 

! tehát, ugy is mint a végrehajtó hatalom kép-



viselője és ugy is mint a közig, bizottság 
elnöke, függetlenül  minden személyi vagy 
tárgyi momentumtól, a közig, bizottság ülé-
sében vagy azon kivül, jogos felvilágosítást 
kérni minden állami közegtől a fentebbi  57. 
§. értelmében. 

Nem igy áll a dolog a közig, bizottsági 
tagok interpellácziós jogára nézve, melyet az 
1902-ben 127.000 belügyminiszteri rendelet-
tel kiadott Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 
a közig, bizottságok részére «4. és 65. §§-ai 
precziziroznak. Szószerint ideigtatom e két §-t. 

64. §. »Önálló  indítványok.  Az önálló 
• indítványokat és interpellácziókat az elnök-
nél az ülés megnyitása előtt kell beterjesz-
teni. Az ilyen indítványok és interpellácziók 
rendszerint csak a rendes üléseken és pedig 
azon előadó havi jelentésének előadása után 
vétetnek tárgyalás alá, a kinek hatásköréhez 
tartozik az az ügy, melyre az indítvány, ille-
tőleg interpelláczió vonatkozik.« 

65. §. Az előadók a rendes üléseken 
első sorban időszaki jelentéseiket terjesztik 
elő. Ezekkel az időszaki jelentésekkel kap-
csolatosan, az  azokban  előadottakból  kifo-
lyólag  — tehát  nem  önállólag  (64. §.) — a 
bizottsági tagok előzetes bejelentés nélkül is 
tehetnek indítványokat, felvilágosításokat  kér-
hetnek s ezekre — ha a bizottság kívánja 
— az előadó azonnal, vagy ha a megfelelő 
adatok rendelkezésére nem állanak, a legkö-
zelebbi rendes ülésen válaszolni köteles.« 

Lássuk most már e két §. szempont-
jából Dr. Válentsik  Ferencz, vármegyei tiszti 
főügyész,  megejtett interpelláczióját. 

Határozott tudomásom ván arról, hogy 
. a főügyész  ezen interpelláczióját elnöklő fő-
ispánhoz az  ülés  előtt  nem  terjesztette  be. 
Ennélfogva  önálló  interpellácziónak az a 
Várm. Ügyv. Szab. idézett 64. §-a értelmé-
ben vem  minősíthető s ehhez képest e §. 
szempontjából maga az interpelláczió jogta-
lan  s igy egyúttal illetéktelen  is volt. 

De  jogtalan  és illetéktelen  volt  a 65. 
§. szempontjából  is.  Feltétlenül jogtalan és 
illetéktelen volt azért, mert Ember  János, 
kir. tanfelügyelő,  január havi jelentése, me-
lyet a febr.  hó 14-iki közig, bizottsági ülés-
ben felolvasott,  mindössze egy áll. elemi 
tanítónőnek szabadságolásáról, a kir. tanfe-
lügyelőség irodai munkásságáról és néhány 
vidéki iskolalátogatásról számolván be, ab-
szolúte  semmi  olyat  nem  tartalmazott,  mely-
ből  kifolyólag  a tárgyi  összefüggés  ezen  fe-
lolvasott  időközi  jelentés  tartalma  és Dr. 
Válentsik  Ferencz  interpellácziójának  tárgya 
között  megállapítható,  sőt  még  a legnagyobb 
jóakarattal  csak  érintőleg  is  kihüvelyezhető 
lett  volna. 

Hát igenis, Dr. Válentsik  Ferencz, kö-
zig. bizottsági tag  élt a közig, bizottság 

.elnökének  az 1836. évi XXI. t.-czikk 57. §-
ában gyökeredző, alakilag és tárgyilag füg-
geüen, fentebb  kifejtett  hatáskörével s igy 
az 1886. évi XXI. t.-czikk 70. §-a szerint 
»a törvényhatóság jogtanácsosa, a törvények, 
a törvény erejével bíró szokások, a törvény-
hatóság szabályrendeleteinek az önkormány-
zatban és a közgyűlésekben őre  »tudatosan 
és önkényiileg  kivonta  magát  a törvény  és 

. a Várm.  Ügyv.  Szab.  kötelező  ereje  alól! 

Tehát a jogi elv, melyet a főügyész  e tényke-
. désével beváltott, az, hogy : ego supra le-

gem és nem lex super me ! Utóbbit értem. 
Ertjük mindnyájan. Az elnöki hatáskörrel 
való kaczérkodást azonban épenséggel nem 
értem. Nem értem, mert a főispán  ezen  joga 
ekszkluziv  s tudtommal és mások tudtával 
Dr. Válentsik  Ferencz ezidőszerint még itt 
nálunk nem  főispán  ! 

Mindezek után pedig én igazán csak 
az elnöklő Ugrón  János, főispán,  közismert 
gavalléros előzékenységének tudom be, hogy 
az ekként jogtalanul és illetéktelenül inter-
pellálót annak rendje és módja szerint nem 
ültette le s Ember  János kir. tanfelügyelő-
nek a közig, bizottság irányában tápláló 
figyelmességének  tulajdonítom, hogy ezen 
jogtalan és illetéktelen interpellácziót, melyre 
felelni  a Várm.  Ügyv.  Szab.  64.  és 65.  §§-
ai  alapján  és a Tanfeliigy.  Utasít.  35.  §-a 
értelmében  egyáltalában  kötelezve  nem  volt, 
mégis válaszával honorálta. 

Chalupka Rezső. 

Ügyvéd és prókátor. 
Az ügyvéd is más, a prókátor *s más. 

Mert más az ügyvéd foglalkozása  és más a 
prókátor foglalkozása.  Csak annyiban egyez-
nek, hogy egyforma  a diplomájuk, mely 
őket a foglalkozás  gyakorlására jogosítja. 

Az ügyvéd a független  értelmiség dísze. 
Az egyik legfőbb  állami feladatnak,  a jog-
szolgáltatásnak egyik legfőbb  tényezője. Tár-
sadalmi téren a haladásnak, a szabadság-
jogoknak harczosa, erőseknek félelmetes  ellen-
fele,  gyengéknek bátor védelmezője. 

Az ügyvéd hivatásának tudatában 
mindig megőrzi állása méltóságát. Mint az 
igazságszolgáltatásnak faktora  nemcsak hir-
deti, de szereti is az igazságot. 

Halad a szakmájában, igyekszik előbbre 
vinni a tudomány-szakot, mely őt hivatásá-
nak gyakorlására tényleg képesiti; színvo-
nalon marad a többi ismeretágakban is, 
melyek szaktudományának biztos alapot 
vetnek. Nemcsak elméletben, de tényleg is 
megveti a hazugságot s a hazugság palás-
tolására szükséges furfangot.  Fegyverei egy-
szerűek, mint a czimezése; egyszerű tekin-
tetes  ur ő mindenben. 

Az ügyvéd, ha csak nem igen kiváló 
tehetség, nehezen tud megerősödni; mert igen 
nagy konkurencziával kell megküzdenie : a 
prókátorok versenyével. Ez az oka, hogy az 
ügyvédek közül igen sokan elhagyják szép pá-
lyájukat és a hivatalokban s elméleti jogtudo-
mány müvelése terén, kevesebben a törvény-
hozó testületben érvényesitik tehetségüket. A 
magyar törvényhozás, jog- és államtudomány, 
végrehajtó hatalom sokat köszön ezeknek 
az ügyvédeknek. 

íme ez  az ügyvéfi. 
Egészen más a prókátor. 
Ő hivatásának gyakorlásában (ami nála 

nem hivatás, hanem foglalkozás)  nem az 
igazságot keresi, hanem a sikert. A törvény-
szakaszok az ő szemében főleg  arra valók, 
hogy hiányosságukat kifürkéssze  és azokból 
a maga látszólagos igazának alapot teremtsen. 

Az ügyvéd fegyvere  az igazság,  a pró-
kátoré a furfang,  melynek segítségével oly 
ügyesen csűr és csavar, hogy a ki nem elég 

éles-szemü, azt hiszi róla, hogy az egyenes 
uton jár. Védelmének egész terve tele van 
rókalyukkal. Támadásában is a furfang  ve-
zeti. Nem a maga igazát igyekszik kidom-
borítani, hanem az ellenfél  gyengéit lesi, 
hogy ellene hangulatot keltsen és a figyel-
met a dolog lényegéről elterelje. 

Az ügyvéd végez,  a prókátor huz-
halaszt. 

A prókátor keveset tanul. A furfang-
jában bízik, mely őt minden csapdából ki-
segíti. A szük körben való mozgás miatt 
képességei, még ha vannak is, elcsenevé-
szednek, produktiv munkára tehát képtele-
nekké válnak. Szőrszálhasogatásai minden 
igazságot kiforgatnak  a mivoltából. 

A prókátor a társadalmi életben is — 
prókátor. Kilesi a közhangulatot, aztán az 
élére áll: 

— Utánam atyafiak!  Nálam a szín-
igazság. Az én kedvemért jön fel  a nap, 
tündökölnek a csillagok 

A prókátor éppen ezért prókátor, hogy 
társadalmi szereplésépől is hasznot húzzon. 
Mint a »közbizalom« férfia  a parlamentbe 
törekszik, hogy a törvényhozó czim nim-
busza reklámul szolgáljon számára s még 
jobban föllenditse  az irodát, egyben kelle-
mesebbé tegye az összeharácsolt vagyon 
élvezését. 

A prókátor, mint törvényhozó is csak 
prókátor: hajszálat hasogat, furfangoskodik, 
csür-csavar, ármánykodik, a dolgokat a 
magu'í eredetiségéből kiforgatja,  tehát lehe-
tetlené teszi az igazságon és megbizhatató-
ságon nyugvó produktivitást. 

A franczia  parlamentet a prókátorok 
járatták^ le. A mi parlamentárízmusunk is 
más volna száztizennégy  ügyvédi diplomás 
képviselő nélkül, kiknek nagy része — pró-
kátor. 

Miért szólunk mi most ezekről a dol-
gokról ? Semmi esetre sem azért, hogy egy 
a maga egészében igen tiszteletre méltó 
osztályt, (melyre a reánk váró szomorú 
napokban függetlenségénél  fogva  nagy hi-
vatás vár) kisebbítsünk; sőt éppen ezért 
szólunk, mert dokumentálni akarjuk, hogy 
ha meg is rójjuk néha a prókátor fogásokat, 
mint kultúraellenes defektusoknak  nyilvánu-
lásait, az ügyvédség iránt igaz tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel vagyunk. E. J. 

TANÜGY. 
314—1906. sz. 
Udvarhely  vármegye  valamennyi  állami 

el.  iskolai  tauitóinak. 

Tudomás és ahhoz leendő alkal-
mazkodás végett közlöm a nagyméltó-
ságú vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur alábbi rendeletét. 

Székelyudvarhely, 1906. feb.  18-
Ember  János, kir. tanfelügyelő. 

Másolat. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi Minisztertől, 3241—1905. ein. 
szám. A hazai automobilisták és a külföldi 
automobilturisták részéről is úgyszólván 
naponkint merül fel  panasz, hogy az automo-



bilvezetőket és azok utasait, valamint magát 
a kocsit kövekkel, sárral és egyéb káros be-
hatásu anyagokkal megdobálják, az utakat 
üvegcserepekkel, szögekkel és nagy kövekkel 
lepik el, ugy, hogv nemcsak az utasok va-
gyonbiztonsága, de személybiztonságuk is 
veszélyeztetve van. E visszás állapotokon 
segítendő, felhívom  Tanfelügyelő  Urat, uta-
sítsa a vezetése alatt álló tankerület elemi 
népiskolák tanítóit, hogy iskoláikban és azon 
kivül is tanítsák ki a köznépet, hogy az 
automobil a közel jövő nagyrahivatott köz-
lekedési eszköze, azok utasai a közgazdaság 
előmozdítói, kik nemhogy kárára, hanem 
inkább hasznára vannak a köznépnek, mert 
oly vidékekre is kiterjesztik az idegenforgal-
mat, a hol azelőtt hasznot hajtó utasok nem 
fordultak  meg és hogy mindebből, meg abból, 
hogy az automobilis ákat ellenséges maga-
viselet helyett szükségesetében még segítség-
ben is részesitik, nemcsak a köznek, hanem 
minden egyesnek is haszna lehet. Budapest, 
1906. évi január hó 26-án. Lukács,  s. k. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek  és tan-
felügyelői  kirendeltségnek. 

A másolat hiteléül: 
Chahipka  Rezső, 

kir. tanfelügy.  tollnok. 

'349 szám. 
1906. 

Valamennyi  állami  elemi  iskola  gondnok-
ságának. 

Az állami elemi népiskolák ifjúsági  és 
tanítói könyvtárának gyarapítására költség-
vetésileg előirányzott összegek mikénti fel-
használását Lletőleg a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák f. 
évi január hó 26-án 2356 szám alatt kelt 
magas rendelete értelmében felhívom  a 
gondnokságot, ügyeljen szigorúan arra, hogy 
a mennyiben a beiratási dijak nem az e 
czimen előirányzott összegnek megfelelő, 
hanem annál kisebb mértékben folynának 
be, ily esetekben a népiskolai ifjúsági  és 
tanítói könyvtárra előirányzott javadalom 
nem teljes összegében, hanem csak a tény-
leg  befolyt  beiratási dijak összegének erejéig 
használtassák fel.  Vagyis ifjúsági  és tanítói 
könyvtári czélokra a beiratási dijakon kivül 
a költségvetésben megállapított más czimü 
bevétel semmi szin alatt nem fordítható.  A 
könyvtár gyarapítására szolgáló' ezen összeg-
nek a nagymélt. vallás és közokt. m. kir. 
miniszter úr ezen rendelkezéstől eltérő fel-
használásáért a gondnokságot egyetemlege-
sen és anyagilag felelőssé  teszem. 

Székelyudvarhely, 1906. február  17. 
Ember János, 

kir. tanfel. 

Tananyagbeosztási  Naplókés  Órarend-lapok. 

A Gyerkes  Mihály, helybeli közs. elemi 
iskolai igazgató által az uj miniszteri Tan-
terv és Utasítás alapján összeállított »Tana-
nyagbeosztási Naplók és Órarend-lapok« 
czimü füzetes  munkát, melyre vonatkozólag 
Ember  János, kir. tanfelügyelő  és Chahipka 
Rezső, kir. tanfelügy.  tollnok, kedvező bírá-
latát annak idején lapunkban is közöltük, 
most a vall. és közokt. ügyi m. kir. minisz-

ter is elfogadta  és az  összes  magyarországi 
áll.  és közs.  elemi  iskolák  használatára  en-
gedélyezte.  Az engedélyező miniszteri rende-
let megjelent a kultuszminisztérium hivata-
talos lapjában, a »Hivatalos Közlöny«-beni 
és szövege a következő : 

»A m. kir. vall. és közokt. ügyi miniszter. 

3818 szám. 
A vallás és közoktatásügyi m. kir. mi-

niszter Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi 
közs. elemi iskolai igazgató-tanító által szer-
kesztett tananyag beosztási és órarend nyom-
tatványokat az elemi népiskolák használa-
tára engedélyezte. 

Budapesten, 1906. évi február  hó 7. 
A miniszter helyett: 

Molnár Viktor, 
államtitkár. 

A 15 füzetből  álló munka, melyet 
Becsek D. Fia székelyudvarhelyi könyvnyom-
dája állított ki Ízléses kivitelben, Z. Székely 
Dénes helybeli könyvkereskedőnél kapható, 
ki a füzetek  használatára és árjelzésre vo-
natkozó tájékoztatót bárkinek is díjmentesen 
küldi jneg. __ 

TOLLHEGYGYEL. 
Rut  hálátlanság.  A hazaffyak  leiedze-

nek ebben a bűnben. Ellenünk vétkeznek a 
hálátlanság bűnével. Ha mi nem volnánk, 
ugyan kit  szidnának, kit  gyaláznának ? A lap-
jukban egy betű sincs soha, a mit elolvas-
nának az emberek, ha nem szitkozódnának. 
Nekik soha semmi mondani valójuk nincs. 
Rajtunk élősködnek. És még panaszkodnak, 
a helyett, hogy hálásak lennének. Ha mi 
megszűnnénk, vagy a szent szövetség kor-
mányra találna jutni, menten be kellene zár-
niok a boltot. 

* 

Csik és Marostordavármegye koalicziós 
közönsége biztosította tisztviselőit teljes 
anyagi és erkölcsi támogatásról. Az erkölcsi 
támogatásból olyan bőven kijutott, hogy 
most a tisztviselők a legnagyobb nyomorba 
jutottak. 

Arra vagyunk kíváncsiak, vájjon ez 
az erkölcsi  támogatás mennyire erkölcsös, 
mikor az anyagi támogatás szellemivé  ved-
lett át? 

Mióta Orbán Ottót az U.-Hiradó ki-
nyiltterezte, azóta nyoma veszett. Most hall-
juk, hogy a budapesti ereklyemuzeumba 
került. Lendl Adolf,  a legkitűnőbb tömő, 
praeparálja a nemzeti hőst. 

* 

Tungilogia.  E czim alatt a »Székely-
udvarhely« tudvalevőleg rovatot tart, mely 
természetrajzilag a »virágtalan növények« 
fajához  tartozik, a hová valók gombák, zuz-
mók és mosszatok. E rovatba tartozik a 
következő idézet is, melyet nevezett székely 
anyalap a hétfői  két fillér  értékű renkivüli 
kiadásában izzadott ki: 

•»Nem  színezzük,  nem  nagyítjuk  a dol-
got, hanem vissza adjuk az eseményeket a 
maguk száraz mivoltában, a maguk mezte-
lenségében, mert jól tudjuk, hogy ilyenkor 
már maga az egyszerű tény is annyira fel-

háborító, hogy annak  tendencziózus  kiszine-
zése  az amúgy is izgatott kedélyeket csak 
ok  nélkül  még jobban felizgatná.« 

Ez a hatalmas bombaszt tehát elismeri, 
hogy az eseményeket eddig színezte,  nagyí-
totta  és az egyszerű tényeket is tendenczió-
zus  kiszinezéssel  látta el. Szép önbeismerés! 
Másrészt pedig kijelenti, hogy ezt most nem 
teszi, mert nem akarja a kedélyeket ok  nél-
kül  felizgatni.  No lám, hát a febr.  hó 19-iki 
események nem  képeznek  okot  arra 
nézve, hogy a kedélyek igazán felizgulja-
nak. Igazán ezért a koloszális önvallomás-
ért és (csizmadia-) politikai zengedezésért a 
bibliai Sámuellel óvakodjék attól nehogy : 
»Megfizessen  az Ur néki az ő igazsága 
szerint és az ő kezeinek tisztasága szerint 
fizesen  meg neki«, »mert az ő szája beszé-
dinek kezdete bolondság és az ő szája be-
szédinek vége is balgatagság.« (Sám. és-
prédik. könyve.) 

* 

Párhuzamos  helyek.  A »Székelyud-
varhely« f.  hó 19-iki második rendkívüli ki-
adása ezeket irja: »Az ülés berekesztése 
után bement a terembe Fabricius honvéd-
ezredes . . . és üres  padok  előtt  felolvasta 
a királyi kéziratot.« 

A kolozsvári »Ellenzék« pedig ezeket 
irja: »Megjelent Fabricius ezredes s az el-
nöki emelvényről felolvasta  néhány  még  ott 
volt  képviselő  és újságíró  előtt  a kir. kézira-
tot, mely az országgyűlés feloszlatására 
vonatkozik.« Ezen értelemben referálnak-
a budapesti ellenzéki lapok is. 

No lám, lám, de azért a »Sz.-Udv.« 
azt írja, hogy : ez alkalommal nem színe-
zünk és nem nagyítunk . . . És mindjárt 
igy be is váltja szavát! 

HÍREK. 
Kinevezés. Az igazságyiigyminiszter 

1 Gyertyánosy  Károly telekkönyvvezetőt a IX.'-
fiz.  oszt. 3-ik fokozatába  nevezte ki. 

| Uj körorvos. A szentegyházasfalvi 
' körbe orvosnak Dr. Bttrnáz  Imrét válász-
1 tották meg. 

Uj plébános. Amint értesülünk, az 
erdélyi r. kath. Status igazgatótanácsa a 
Jung-Cseke  Lajos apát plébános nyugalomba 
menése alkalmából megüresedő helybeli r. 
kath. főesperes  plebánosi állásra a püspök 
által kandidált három jelölt közül Gróf  Mikes 
János gyergyóalfalvi  plébánost választotta 
meg a f.  hó 14-én tartott rendes közgyűlé-
sén Kolozsvárott. Az uj plébános Innsbruck-
ban végezte tanulmányait s ezek befejezté-
vel Gyergyóalfaluba  s. lelkésznek küldetett 
s nemsokára a hivek egyhangú lelkesedésé-
vel választották lelkipásztoruknak. 

Borszék fürdő  általános elren-
dező terve. Borszék fürdővállalat  részv. 
társ. igazgatósága nagyobbszabásu építke-
zéseket óhajt létesíteni. Egy uj hatalmas 
központot tervez, melynek egyes, bár külön-
böző időben emelendő épületei, épületcso-
portjai egymással okszerű s harmonikus 
összeköttetésben álljanak. E czélból pályá-
zatot hirdet a fürdőhely  általános elrendező 
tervére, mely terv a meglévő építmények 
figyelembe  vételével ezeknek, valamint az. 



utaknak, stb. szabályozására és a programm-
ban jelzett s ezután létesítendő épületek 
elhelyezésére vonatkozólag. — Pályadíjul az 
igazgatóság az első helyen érdemesített 
tervre 2000 koronát, a másodikra 1000 ko-
ronát állapított meg, de ezeket csak abzolut 
becsű müveknek adja ki. A jeligés levéllel 
ellátott pályázatokat május 15 én déli 12 
óráig a fürdővállalat  budapesti irodájába 
(V., Nádor-utcza 17.) kell beadni s ugyan-
ott lehet a pályázati programmot, helyszín-
rajzot és a távlati képeket megszerezni. A 
pályázat a M. É. Sz. a M. M. és E. E. 
egy-egy tagjából, a fürdővállalat  egyik igaz-
gatójából, a fürdőorvosból,  és az igazgató 
által felkérendő  építészetből alakult pálya-
bíróság fogja  elbírálni. 

A székelykereszturi állami tanító-
képző ifjúsága,  a tanárkar vezetése mellett 
és Dr. Szabó  Emil tanár elnökségével, már-
czius hó 3-ikán Bálint Dániel nagytermében 
segitő pénztára javára, zene és tánczestélyt 
rendez. Az estély műsora: 1. Székely dal-
egyveleg Deák Gerőtől. Előadja az ifj.  dal-
kar. 2. Szerenád. Előadják a zenekar tagjai 
közül: Dobay István, ifj.  Gálffy  Ferencz, 
Kádár Balázs, Mezey Imre, Sándor Lajos, 
Simó Béla, Szenty Jenő, Telmán Gyula IV. 
éves növ., Sándor Albert, Seiler János 1*1. 
éves növ., József  Dezső II. éves növ.. 3. 
Melodráma. Arany János: »Tetemre hívás.« 
Zenéjét szerzette Révfy  Géza. Szavalja Pál 
Jenő IV. éves növ. Zongorán kiséri Dobay 
István IV. éves növ. 4. Itália. Duett. Zon-
gorakísérettel ellátta Végler Gyula. Éneklik 
Sándor Albert és Márton Lajos III. éves növ. 
5. Népdalok. Zenekarra összeállította Becht 
Ferencz. Előadja az ifj.  zenekar. 6. Béka-
kántáté. Szerzette Hennig C. Előadja az ifj. 
dalkar. 7. Monológot szaval Simó Béla IV. 
éves növ. 8. Induló. Petőfi  : »Föl a szent 
háborúra!« Dallamát és zenekiséretét irta 
Végler Gyula. Énekli az ifj.  dalkar, az ifj. 
zenekar kiséretével. Az estély 7 órakor 
kezdődik. 

Egyházkerületi közgyűlés. Az 
erdélyi ev. ref.  egyházkerület a jövő hó ele-
jén rendkívüli közgyűlést tart Kolozsvárit. A 
közgyűlésnek ily szokatlan időben való ösz-
szehivása a magyarországi reformátusok 
egyetemes zsinatának munkálataival függ 
össze. A zsinat jegyzőkönyvének egyik ha-
tározata ugyanis ugy szól, hogy az erdélyi 
egyházkerületek a többi kerületek egyházi 
törvényeitől eltérő joga és alkotmányos szer-
vezete a törvények hivatalos kiadásában — 
annak idején — függelékül  fognak  közzété-
tetni. Minthogy pedig a konvent ülései április 
hó 24-ére vannak Budapestre összehiva, 
szükséges, hogy a kerület konventi képvi-
selői e kérdésben valő állásfoglalásukra 
vonatkozólag direktívákat nyerjenek. Ebből 
kifolyólag  hívta össze báró Bánffy  Dezső 
egyházkerületi főgondnok  a kerület közgyű-
lését márczius hó 7-én délelőtt 10 órára 
Kolozsvárra. 

A robbanó ásványolajok hatá-
sáról szóló miniszteri rendelet dolgában ez 
a hét fontos  újságot hozott: a kereskedői kar 
győzelmét. — Arról értesülünk ugyanis, 
hogy a kereskedő testületek egyértelmű ál-
lásfoglalása  folytán  és a kereskedelmi mi-
niszter közbenjárására a belügyminiszter leg-

közelebb ujabb rendeletet fog  kiadni, mely-
ben a Hencz-féle  edények kötelező haszná-
latát elrendelő rendelet életbeléptetését bi-
zonytalan időre elhalasztja. Így szól a mi 
értesülésünk, melyet illetékes oldalról nyer-
tünk s melynek alapján a kereskedők már 
most a rendeletben előirt biztonsági edények 
beszerzését egyelőre — amig a miniszter 
tényleg nem intézkedik — elhalasztják. 

Minden lében kanál. A »Székely-
Udvarhely« helybeli »felelőtlen«  újság f.  hó 
18-iki száma »Éhező tanítók« czim alatt 
egy Jeremiádot közöl, melyben ezúttal a 
tanítókért potyogtat ökölnyi könyüket, (kiket 
egyébként egyenként és testületileg le szo-
kott kicsinyelni és pocskolni holmi beteghes 
szempontból,) azon tanítókért, kik az állam-
segélyeknek késedelmes folyósítása  miatt 
állítólag éheznek. E késedelemért nevezett 
»felelőtlen«  ismert rosszindulatú személyes-
kedésével a kir. tanfelügyelőt  okolja. — Il-
letékes helyről vett positiv tényekre támasz-
kodó informátiónk  szerint ez a közlemény 
ugy, a mint van, sokkal messzebb van az 
igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől s e 
közlemény íróját csúfondárosan  felültette  az 
a bizonyos tanító, kit mulasztásából illetékes 
helyen is ismerik. Az államsegélyek megál-
lapítását és utalványozását a minisztérium 
eszközli és nem a kir. tanfelügyelő  s ennél-
fogva  ha valamely iskola államsegélyének 
folyósítása  késik, ezért nem lehet felelőssé 
tenni a kir. tanfelügyelőt.  A kir. tanfelügyelő 
felterjeszti  az iskolai költségvetéseket a szak-
minisztériumhoz s ezzel befolyása  azok ak-
taszerü elintézésére és igy az elintézés ide-
jére nézve is természetesen megszűnt. Az 
Utasítás szerint az iskolák minden év au-
gusztus havában elkészíteni tartoznak követ-
kező évi költségvetésüket, melyet legkésőbb 
minden  év  szeptember  hó  l-ig  jóváhagyás, 
illetve további eljárás végett a kir. tanfel-
ügyelőséghez beküldeni kötelesek. A kir. 
tanfelügyelő  eleget is tett azon költségve-
tésekre nézve, melyek hozzá a rendeletileg 
megállapított határidőben beérkeztek s ezen 
iskolák már régen, még a mult év folyamán, 
megkapták államsegélyük folyósítását  a mi-
nisztériumtól. Ha mégis ezen szabályszerű-
i g felterjesztetett  költségvetésekből is egyik-
másik mindezideig még nem érkezett le, 
azért bizony a kir. tanfelügyelő  nem lehet 
felelős.  És most mit mondjunk azon isko-
lákról, a melyek jól tudva az Utasítás ide-
vonatkozó rendelkezéseit és ismételve figyel-
meztetve is lévén azokra a kir. tanfelügye-
lőség által, mégis költségvetéseiket nemcsak 
hogy a rendeleti határidőig be nem terjesz-
tették, de sőt azokat csak folytonos  sürge-
tésekkel, úgyszólván erőszakkal, szinte ki-
csikarni kellett az egyes tanítóktól, illetőleg 
iskolaszékektől, úgy, hogy azok csak most, 
alig 18—20 nappal ezelőtt érkeztek be a kir. 
tanfelügyelőséghez,  tehát  a rendeleti  határ-
idő  eltelte  után  egy  negyedesztendővel!  Es 
most ezen iskolák kötelességeiket e tekintet-
ben hanyagul teljesített tanítóinak egyike — 
a »Székelyudvarhely« utján — azt kívánja, 
hogy a biblia szerint: az utolsó legyen az 
első s a minisztérium vele szemben kivételes 
álláspontra helyezkedjék és dolgát soron 
kivül intézze el minden más előbb érkezett 
rokontárgyu felterjesztést  félre  téve! Hát 

jogos-e ez a kívánság, de sőt csak méltá-
nyos is?! Nevezze meg a »Székelyudvarhely« 
azt a bizonyos állítólag éhező tanítót (ne 
intrikáljon általánosító névtelenséggel) s bi-
zony evidens leszen, hogy az illető abból a 
fajtából  való, kit saját érdekében hónapokon 
át zaklatni kellett a kötelességteljesitésre s 
ki most is ügye orvoslását, esetleg sürge-
tését, nem az illetékes hatóságnál eszközli, 
hanem a »Székelyudvarhely« lapjain keresi. 
Épen jó helyen. Igy már nem fog  éhezni. 
A »Székelyudvarhely« megmenti. 

Tűzoltó-mulatság. Fiatfalva  község 
Tűzoltó Testülete Murvai  Lajos főparancs-
nok indítványára f.  évi február  3-án az 
állami iskola helyiségében egy igen jól sike-
rült mulatságot rendezett. Geréb  Zsigmond 
unitárius lelkész megnyitó beszédében a 
tűzoltóság feladatát  ügyesen vázolta. Talpra-
esett megnyitójáért megéljeneztetett. Ezután 
György  Károly ig. tanitó felolvasott  »Imád-
kozzál és dolgozzál« czimü tételről, rámu-
tatván arra, hogy a pátriárkális világban, 
egyszerűségük daczára talán jobbak voltak 
az emberek, mert a vallásosság és munka 
szorgalmas gyakorlói régen is, most is meg-
elégedettségnek örvendenek, ha egyúttal ta-
karékosok is. Felolvasását zajos helyeslés és 
taps jutalmazta. Ezután Fazakas  Miklós jog-
hallgató előadta, hogy milyen az ideges em-
ber — a közönség nagy mulatságára. Lőrinczi 
Rebi és Gagyi  Lidi szavalatai is jól sikerül-
tek. Az egyes darabok közét az ifjúságnak 
két hangra betanított éneke tölötte ki. Bevétel 
volt: 136 k., kiadás: 52 k. 54 fill.,  s igy 
tisztajövedelem : 83 k. 46 fill.  Felül fizettek: 
Burszán János 1 kor., Szakaró Miklós 1, 
Jakab István 1, Gyarmati Lajos 1 kor., Fa-
zakas Dénes 40 fill.,  Varga Zsigmondné 1 
k., Burszán Lajos 80 fill.,  N. N. 10 fillér, 
Fodor József  50 fill.,  Keresdi Lina 10 fillér, 
Mester János 50 fill.,  Vári Zsigmondné 20, 
Lőrinczi Zsiga 50, Mester Lajos, Horváth 
Domokos 10—10, Balázs Dénes 30, Kis 
József  10, Farkas Béla 50 fillért.  Fogadják 
e helyen is felülfizetésükért  a rendezőség 
hálás köszönetét. (Egy jelenvolt.) 

Az „Agrár" közgyűlése. A maros-
vásárhelyi »Agrár Takarékpénztár Részvény-
társ.« dr. Kemény Ákos báró elnöklete alatt 
február  4-én tartotta IX-ik rendes közgyű-
lését, melyben az igazgatóság és felügyelő-
bizottság évi jelentése örvendetes tadomásul 
vétetvén, az 1905-ik évi zárszámadás, vala-
mint a nyereség felosztására  vonatkozó in-
dítvány egyhangúlag elfogadtatott,  melynél 
fogva  az összes 121148 kor. 86 fill.  nyere-
ségbői tartalék és nyugdíj alapokra 31490 
86 fill,  az igazgatóság, felügyelőbizottság, 
vezérigazgató és tisztviselők részére 14135 
kor. 48 fill.,  és jótékonyczélokra 1500 korona 
kiutaltatván, osztalékul 67g70, azaz részvé-
nyenként 13 kor. s igy összesen 6500 kor. 
határozatatott kiosztani. Az igazgatóságba 
megválasztattak : báró Kemény Kálmán, báró 
dr. Kemény Ákos, dr. Bernádi György, Fábri 
Samu és Sándor János; a felügyelőbizott-
ságba : dr. Kabdebó Ferencz, Deák Lajos, 
Kelemen Ádám, Dániel Ferencz és Szatmáry 
Gyula. 

Estély Parajdon. A parajdi állami 
iskola tanitó testülete által folyó  év február 
10-én rendezett bálnak — mely ugy erköl-



csileg, mint anyagilag a lehető legfényeseb-
ben sikerült — bevétele 213 korona volt. A 
tanitó testület a tiszta jövedelmet természet-
tani szertár létesítésére fogja  felhasználni.  A 
fenti  bálon felül  fizettek:  Ugrón János főis-
pán 10 kor, Rösler Károly, A magyar ke-
reskedelmi részv. társaság 5—5, Stein Izsák 
4, Pallós Jenő, Görög Gyula, Szűcs István, 
Török Zsigmond 3 40—3.40, Bartos Dénes, 
Mekkey Péter, Czodik Mór 2—2, Klör Vil-
mos 1.20, Stein Dávid, Fellicsetti Henrikné, 
Benedek Kálmán és Gyárfás  Sándor 1—1 
kort. Demeter Ákos, Horvát Zsigmond, Keul 
Lukács 80—80 fill.,  Sárközi József,  Horovitz 
Mór, Kendof  Béla, Zárug János, Kerekes 
György, Fülöp Árpád, Moldován Ödön, 
Patakfalvi  Zsigmond, Kis Antal, Jeremiás 
Antal, Kaffka  Miklós, Fridrich János, Zárug 
Géza, Ludwig Náthán, Czehe Aladár 40—40 
fillért.  Fogadják a nemes szivü felülfizetők 
a tanitó testület hálás köszönetét. 

(Jelenvolt.) 
Vidéki mulatságok. A kisgalamb-

falvi  »E. M. K. E.« olvasókör és ifjúsági 
egyesület, a vasúti megállóhely alapja javára, 
f.  évi febr.  hó 25-ikén (vasárnap) az áll. 
elemi iskola helyiségében szinielőadással 
egybekötött »Kosaras Tánczvigalmat« ren-
dez, mely alkalommal ottani műkedvelők 
előadásában szinre kerül Tóth Ede kitűnő 
népszínműve a »Falu rossza.« Hasonló prog-
rammal rendez a nagygalambfalvi  áll. elemi 
iskola tantestülete is szintén f.  évi febr.  hó 
25-ikén tánczvigalmat. 

Gyermekfogakról.  A legtöbb csont-
hártyagyuladás, különösen gyerekeknél a 
tavaszi szelesz időben lép föl.  Ennek elejét 
lehet venni a rosz fogaknak  rendes gyógyí-
tásával. Mert a legtöbbször a csonthártya-
gyuladásának oka valamely rosz fog,  amely 
»megered.« Az ilyen fogakat  legjobb, amig 
nem fájt  tömetni, ha pedig már fájt,  akkor 
kihúzatni. Ezáltal a gyereket sok szenvedés-
től mentjük meg. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 
A kivándorlás. 

Hétről-hétre mind nagyobb tömegben 
vándorolnak ki Amerikába e vármegyéből 
is székely testvéreink. Mintha ingyen  oszto-
gatnák a pénzt ama boldog országban oly 
lázas készülődéssel utaznak oda. Jól érzik 
ők magukat, ha valahogy hajóra szállhatnak. 
Minket pedig elrémit az a sötét kép, mi 
utánnok lelki szemeink előtt föltárul.  Sze-
rencsétlen közgazdasági állapotunk elijesztő 
képe ez! 

Mily bántó tudni, hogy a mig székely 
véreink egy idegen  ország területén pazarol-
ják el legjobb erőiket — bár bő napdij fe-
jében — az alatt ithon beáll a teljes gazda-
sági pangás. Mert sem a hátra hagyott 
gyenge asszonyok sem a kihasznált erejű 
öreg emberek nem képesek megmivelni a 
kis hazai földbirtokot  ugy a mint ők tehetnék. 

Vájjon számot vetettek-e ezzel is a 
távozók ? Vájjon jó nagy részének lelkét 
nem kerítette-e annyira hatalmába a nagyra-
vágyás láza, hogy időt sem engedett komoly 
megfontolásokra  ? 

Sokféle  inditó oka lehet a kivándor-

lásnak. Vitatkozni eleget lehet igy is, ugy is 
róla. Te azt hiszed-e, honn maradt székely 
testvérem,- a mit én hiszek a kivándorlók 
nagy részéről ? Elmentek, mert kiveszett lel-
kökből a honi  föld  szeretete.  Nem tudtak 
kibékülni szegényes helyzetökkel. Nem va-
lának képesek megküzdeni a sok gonddal, 
a melyekkel megterhelték magukat. Azt az 
Istentől nyert testi ép erőt, melynek a kis 
hazai földbirtok  egy-két év alatt is sok 
hasznát vehette volna — elvitték az ango-
loknak.  Ezek aztán nemzeti  vagyonuk gya-
rapítására jól  kifogják  ezt használni. 

Mire majd a kivándorolt székely hazá-
jába ismét visszatérhet • testben lélekben 
meglesz törve és még elkeseredetebb  lélekkel 
hordozza itthon a ránehezedő életgondok 
súlyát. Vesztett erővel és kedélylyel ugyan 
használhatnak sokat a családnak. Hallom 
minduntalan a panaszt: »nagyon megszapo-
rodtunk s e honi föld  nem képes már tisz-
tességesen eltartani«. Oh, dehogy nem ! 

El tudna, ha helyesebben és czéltuda-
tosabban  gondoznák birtokosaik. El tudna, 
ha a minden oldalról jöhető szives útmuta-
tást, felvilágosítást  sőt a fokozatos  segély-
nyújtást  nem utasítanák vissza a székely 
gazdák oly bámulatos csökönyösséggel. 

Mily balga észjárásra mutat, midőn 
annyira lekicsinyelik a székely kisbirtokosok 
azt az állami  segitö  erőt  is,  mely válságos 
helyzetüknek javítását czélozza. Pedig ezt 
teszik a legtöbb községben. Alig lobog fel 
az első lelkesedés lángja valamely közhasznú 
és czélu egyesülésre, tömörülésre : már nyo-
mon követi azt az oktalan  kételkedés,  a gya-
nakodás.  Ez az oka, hogy olyan nehezen 
ölthet testet a székely kisbirtokosok között 
a mai kor jelszava : »egyesült  erővel  /« Itt 
még oly sokan a mesebeli ludak elvét vall-
ják : »kiki magának, kiki magának!« Sze-
rencsétlen elv. Méltó, hogy elvegye bünte-
tését az a nép, mely érte élő s érte aggódó 
vezérei intő szavaira nem hallgat. 

Nekem ugy rémlik: szomorú jövendő 
vár a székely népre. Békés politikai viszo-
nyokra várunk kik még itthon maradtunk. 
Újult erővel vetnők kezünket az eke szar-
vará ha ezt valahára megérhetnők. Ám de, 
igy sem lesz sok örömünk. Tavasz nyílás-
kor ha kimegyünk mezeinkre kétségbe esve 
keressük azt az értékes  munkaerőt,  mit az 
amerikai csábító arany tőlünk pár év alatt 
elrabolt. 

A kik most még semmi egyébnek nem 
örvendeznek csak a tengeren túlról küldött 
»sok pénznek«, majd késő bánattal ismerik 
be a nagymérvű munkás hiányt. De sok 
»szalma özvegy« vissza sirná a távolból 
munkabíró férjét;  de sok éltes korú édesapa 
vissza hozná kicsiny munkakörébe a zaka-
toló gyárakban izzadó fiát!  Nem tehetik. 
Uzsorás kamatra felvett  kölcsön összeggel 
utaztak el és legalább ezt  ki kell ott sze-
rezniük. 

Istenem! adj józan belátást azoknak, 
kik még egészséget, vagyont s életet nem 
koczkáztattak. — Tartsd vissza a további 
vagyoni és erkölcsi romlástól jobb sorsra 
érdemes népedet. M. J. 

KÖZGAZDASÁG. 
Bikakiállitás. 

Az  Udvarhely  vármegyei  Gazdasági 
Egyesület  Székelykereszturott, f.  hó 28 án 
és márcz. 1-én bika- és üsző-kiállítást és 
vásárt rendez. 

A kiállítás díjmentes, de az eladott 
állatok után 2 százalék az egyesület javára 
fizetendő.  E kiállításon az ország összes 
tenyésztői versenyezhetnek magyar-erdélyi 
fajta  saját nevelésű 2 évet betöltött tenyész-
bikáikkal és 1—3 éves tenyészüszőikkel, 
udvarhely megyei községek községi bikáikkal. 
Pénzdijakra a bikák osztályánál minden ki-
állító, illetve udvarhelymegyei község, az 
üsző- és tehéndijakra csak udvarhelymegyei 
kistenyésztők pályázhatnak. 

Ezen országos jellegű tenyészbika vá-
sárt Udvarhely, Nagyküküilő, Marostorda stb. 
vármegyék, sőt a Királyhágón tul lakó első-
rendű tenyésztők is fe  keresik tenyészbikáik-
kal, e szerint ugy egyesek, mint községek-
nek a legkiválóbb alkalmuk van arra, hogy 
ott tenyészbika szükségleteiket beszerezhessék. 

Az erdélyi-magyar fajta  szarvasmarha 
munkabírása, járványos betegségekkel szem-
ben való ellentálló képessége nagyobb, mint 
bármely más fajtáé.  E jeles tulajdonságai, 
Gazdasági Egyesületünk kezdeményezésére, 
megyénk területén lakó szaktenyésztőknek 
mintegy 3 évtized óta folytatott  czéltudatos 
tenyésztése mellett a legmagasabb fokra 
emeltettek, a minélfogva  az a világ legelső-
rendü igás marhájának tekintendő, melyért 
a nyugati államok nagy gazdái évről-évre 
felkeresik  vásárainkat, igás marha szükség-
leteiket kielégítendő. Épen azért felhívjuk  a 
keleti államok s hazánk azon vármegyéi-, 
községeinek figyelmét  kiállításunkra, melyek-
nek ily marhára van szükségük, melyek 
jutányos árban akarnak elsőrangú magyar-
erdélyi fajta  tenyészállatokhoz jutni, hogy 
ebbeli szükségleteik kielégítése végett vásárun-
kat felkeresni  saját érdekükben is el ne 
mulasszák. 

A bejelentések Gálffy  Kálmán székely-
keresztúri főszolgabírónál  eszközlendők, ki 
mint a helyi rendező bizottság elnöke, ugy 
a kiállításra jövő vendégek elszállásolásáról,, 
mint a felhajtott  tenyészállatok elhelyezésé-
ről és ellátásáról gondoskodik s aki mindent 
tudakozódásra készséggel szolgál felvilágosí-
tással. 

A szőlő. 
Nincs kellemesebb ízű és jobb gyü-

mölcs, mint a jófajta  szőlő. Ezt pedig min-
denki termeszthet egy kis utánjárással, laká-
sának olyan helyén, a hol nap éri és egy 
kissé az éjszaki hideg széltől védve van. 
Hogy mely fajokat  és hogyan termeszszük,, 
arra ad népszerű utmutatást, a szőlőmivelés-
nek minden mozzanatát •rajzokkal bemutatva, 
a Vaday  József  nagyváradi igazgató most 
megjelent »Vinczellérkönyv«  czimü kiváló 
munkája. E könyv rövid, kis mondatokban 
a szőlő munkások és kisgazdák számára 
készült, megismertetve az érdeklődőket a 
szöllőtő termesztésével, annak beszerzési 
forrásaival.  A ki csak egy tőt is szeretne 
ültetni kertjébe, vagy udvarának napos ré-
szére, szerezze meg 90 fillérért  ezen hasz-
nos könyvet a szerzőtől, vagy Z. Székely 
Dénes könyvkereskedéséből. Gazdakörök 
tagjai, vagy néptanítók, ha tömegesebben 
rendelik kedvezményes áron kapják ezen 
részletes utmutatót, mely a szőlő termesz-
tés valósággal népszerű kiskátéja. Ha e 
könyvecskéből vármegyénkben, nem mint 
Temesmegyében ezrek, de csak százak fogy-
nak el, akkor néhány év alatt minden falu-
ban csemege szőlővel fognak  dicsekedni 
gazdáink s mindenhol elmondhatjuk épen, 
mint Bethlenfalván,  hogy lesz még szőlő! 
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