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Örök becsülése jeíéüí. 

Ajánlja az Egyesület fáradhatatlan  alakító Választ-
mányi Tisztviselői és minden egygyes Tagjának. 

A SZERZŐ. 



J l l 
MfiiiiifUMiiis  s i • l]l̂̂ :!,•1íN N i 11 ijíi'iitiiiiiiiiiiíiiHWffliiiiriffliprrri'UJiiiííiiriri  11 ifu'ii;»íririri]  i niijiiiiíííirríi 11 ii 11 m 11 n̂ ni'UNflWjidUírüKWiHW** 

Nagym. és Főtisztelendő 
H o r n s t e i n • í X á v e r i u s 

Jjwlcaresti  roin. kath.  érsek. 

-



E L Ó-SZÓ. 
jóidon itt a külföldön  hosszas gondolkodás után ez „ Emlék-Lapok*  meg-

írásához; fogok  czélom, egy maradandó emléket adni a külföldi  magyar testvérek 
kezébe a Magyar  nemzet keresztény  vallásra  térésének  9 százados  év fordulója 
alkalmából, s egyszersmind e magasztos magyar nemzeti ünnep emlékére itt Buku-
restben 1900 Mart. 3L — én alapult „Szent  István  Király  egyesület"  alakulása 
történetét; a fáradhatatlan  alakítók neveivel mint igaz történelmi leírást át-adni 
az utókornak. 

Hogy ez „Emlék-lapok"  mennyiben bírnak létjogosultsággal azt csak az érzi 
és tudja ki itt él távól az édes hazától, kitéve kelet tévelyeinek, — ki átlatja 
hogy népünk az elnemzetietlenedés veszélyének már csak azért is ki van téve, 
mert nem bír a múltból példa-képeket,  kiknek példáján lelkesedve munkálni 
sietnének nemzetiségek megtartásán. Pedig voltak itt is, éltek magyar ősök, 
kik tokát áldoztak s fáradtak  nemzetiségünk fenntartásáért  — csakhogy ezeknek 
emléke fájdalom  elenyészett — s az általok létre hozott alkotások, az időnkint 
át át alakolt társulotok  ma már csak néma hirdetői a névtelen ösök  emlékének, 
mert irott emlék hiányában neveiket müködésőkkel együtt beborította a feledés  köde. 

Hogy a magyar nemzett — legszentebb ünnepe emlékére alakult „ Szent 
István  Király  egyletet"  e soss ne érhesse — hogy alakulását ismerhesse a késő 
utokor — ki jótékonyságát fokozottabb  mértékben fogja  majd érezni, azért látnak 
e lapok  első  sorban világot. 

Másod sorban pedig azért is, hogy bár igy maradjon fel  történelmi irott 
emlék arra nézve hogy a Romániába került honfitársak,  kik még a 18-ik szárad' 



ban is feltalálhatok  voltak s különösen 1815-től midőn Magyarországon a papír 
pénz létesítése '/5 értéket ejtett a pénz-értéken; főkép  az erdélyi iparosok szedték 
a sátorfát  s jöttek tömegesen a még akkor kincses Rómániába kenyeret szerezni 
s nj othont teremteni maguknak, nem voltak valamenyien a nép söpredékei. 

Nem mert ok lettek itt aztán az ipar tanító mesterei, s nagyon sokan biztó. 
sitották is maguk és családjuk jövőjét. Tény tehát hogy nem áll a különösön 
ujabb időben annyiszor hangoztatott ráfogás,  a röpiratokban a magyar név gyalá-
zatára  híresztelt rágalmazás; mintha Romániába csak söpredéke élne a magyarságnak 
a kik ezt állítják annyi bizonyos hogy nem állanak sem a műveltség, som az em-
beries gondolkozás valami magas fokán  s szinte hinnünk kell, hogy az illetők itt 
létök alatt csak magokkal hasonlókkal ézintkeztek.*) 

Szolgáljon állításom igazolásául majd ez „Emlék lap" melyben bár rövid 
vázlatban látható hogy a bevándorlás kezdetétől mindig voltak Romániába törekvő, 
nemzetiségekhez ragaszkadó iparosok ; kik időről időre ; mint iskolába tömörültek 
anyanyelvük meg óvása s nemzetiségek fenntartása  czéljából az általok nagy 
áldozatok árán létesített egyesületekbe. Ily egyesületek pedig mindig léteztek ; 
bár sokak meg szűntek belölök s neveiket is eltemette a feledés  köde alapitóik 
emlékeivel együtt. Még hallom emlegetni a Hunniát  mikor volt — kik létesí-
tették ? Isten tudja. Félszázad óta csak nem áll a „Magyar  társulat*  ennek 
alapítói már nem ismeretlenek legelább az öregebbek előtt — de el van emlékük 
temetve az egylet első sárgult jegzükönveibe. Hisz ki olvashatja ezt ? 

Jegyzőkönyvi lapok őrzik a többi társulatok keletkezési történetét is alapi-
tóikkal együtt. Ilyenek a „Jcath.  gyermek  segély  egylet",  a tíz év óta fennálló 
magyar-kath nők „Mária" egylete, (a Beteg, s — temetkezési és közművelődési Egylet 
— (a Dal—• és műkedvelő kör)—szóval minden egylet történetét elzárja a szek-
rény ajtaja s azért nem és csoda ha félre  értenek otthonni testvéreink — a miről 
tudnak az egyetlen protestáns missióról; ezt nem értik félre  sőt gyámolítani 
sietnek. 

Lebentsüic fel  tehát ezekről is a feledés  fátyolát  — tegyünk valamit közé 
a sárgult lapok hasábjairól, hadd lássák át elfogult  itélö bíráink, szemtelen 
hazudozásaikat mikkel alá ásni iparkodnak itt élő testvéreik jó hir nevét, becsületét. 
Ugy ám zúg irkászok — voltak itt az idegenben is őseik  a hontalan magyar 
testvéreknek. Igaz nem nagy-tudosok, nem állam férfiak,  nem gazdag töke pén-
zesek, hanem szorgalmas munkás, egyszerű iparosok ; kik szorgalmuk ügyességekkel 
tiszteletet szereztek a magyar névnek: kik nemzetiségeket, honi nyelveket nem 
feledték  el, hanem elhagyatottságok tudatában véres verétékkel alapitoft  egyesüle» 

*) Egy Tornyai röpirata — a Székely — asztal társaság félre  magyarázott értesítése 
s igy továb. 



teikbe menekültek nemzetiségek megmentésére. Ilyenek pedig miudig voltak mióta a 
magyar Fercncz  rendű  barátok  — a 17-ik században át—lépték Románia határát-, 
ha pedig a tisztes iparos disze a társadalomnak, kimondhatja hogy csak a magyar 
nép alja él Romániába ? Vagy nem tisztes iparosok voltak e azok kik a Bukurest-
ben létező egyleteket megalapitották. Igen azok voltak ők a dicső ősök kiknek 
emlékük méltó hogy fenmaradjon. 

Hogy nem csak a múltban voltak Romániában ősi kincseiket, vallás és 
hazájokat szerető tisztes iparosok, hanem vannak a jelenben is — ezt bebizonyítja 
a magyar nemzet keresztény vallásra térése emlékére 1900-ban alakult „Szt. 
István Király egyesület" mely rövid fél  év alatt 1500 tagot számlál — ezt a 
felébredt  „Magyar kath. nők Mária egylete" mintegy 500 taggal. Vannak tehát 
most is lelkesedni tudó és akaró magyar férfiak  és magyar nők egyaránt. 

Ep azért midőn ez Emlék-Könyvét a „szent István  Király  egyletnek" 
közre bocsátom czélom csak az hogy a nemes irányú egylet alakulása története 
is ne záruljon el a jegyző könyv sárgult lapjain az utókor előtt s hogy a többi 
egyletek elzárt adataiból is a mi lehet nap fényre,  világosságra kerüljön ; hogy 
igy a világosság fényénél  ismerjék meg rágalmazóink azoknak bár neveit kik 
tettek a múltban s tesznek a jelenben is, az itt élő Magyarság legszentebb ügye 
— Nemzetiségéért —. 

Czélom hogy e lapok emlék-világot gyújtsanak az elhunyt ősöknek — hogy 
mi törekvéseik emlék világánál nemes törekvésre buzduljunk s végül hogy a 
bukuresti legújabb — Magyar társulatnak; Melynek jelszava Szent István-tói 
nyert örökségéért- Vallás  s Hazájáért  lelkesedni; alakulása történelmét át adjam az 
utókornak — hogy a mi eddig nem volt legyen az utókor előtt bár halvány fáklya 
fény  mely után tapogatozva haladhassanak a hit s hón szeretet szentelt ösvényein 

Végül, miután c lapok csak események leirásával foglalkoznak  a melyek 
lehetőleg az ittenni nép értelmi felfogására  szátnitva lesznek elbeszélőleg leírva • 
bocsánat előre is azok-részéről kiknek értelmi képességük felül  szárnyalja a mun-
kás iparosét, hogy ha ne tán e füzet  kezeikbe akadva nem fogja  kielégiteni ; ezt a 
bünt azonban ne e füzet  Írójának ; hanem azoknak a romániai s főkép  a buka-
resti Magyarok sorsát intéző tényezőknek tudják be ; kik mindent adnak népünk-
nek csak azt nem a mi égető szükség hasznos olvasni valót. S vájjon mi volna 
az ? 

Minden esetre az a mi minden nemzet gyermekeinek van itt Bukarestben ; 
egy a mi iparos népünk felfogása  és igényeinek megfelelő  „Magyar újság". Hiszen 
ha van a Bulgároknak, egy maroknyi colouia, van a Zsidóknak, Törököknek, 
Franciáknak, Olaszoknak, Németeknek napi lapjok ; sőt az utóbbinak kettő is miért 
ne lehetne a negyvenezer magyarnak is bár egy „heti lapja ? 



Bizony lehetne ; csak rá kellene szoktatni népünket az olvasásra ; azt pedig 
csak ugy érhetnék el ha az íj igényei — kíváncsiságának megfelelő  — az öt 
érdeklő napi dolgok és események — társadalmi élete stb. köréből merített ol-
vasmányokat tárgyaló lappal látnák el ólcsó áron hogy a fizetéstől  se rettenjen 
vissza; majd ha megszokott házi-barát lenne egy ily lapocska  idővel már nem 
kellene ösztönözni máskép természeténél fogva  tanulni vágyó népünk az olvas-
gatásra. 

Ezt bizonyítja az 1900-ik évben kiadott néplap melynek első évben 500 
előfizetője  volt s melyet egyenesen az „intriga" ütött ki a nép kezéből. 

Vajha! adná Isten; hogy isaiét lenne válalkózó szellem s azt gyámolítani 
siető nemes szivek, hogy népünk ez éltető szellemi tápot ismét élvezhesse. 

Bukarest, 1901 Május 12-én. 

Szerző. 



I Rész. 

h magyar nemzet keresztény vallásra térésének mi ismertetése, 
magyar nemzet a keresztény vallás befogadására  már Géjza 

fejedelem  kormányra lépése első éveiben látszik feltárni  kebelét. 
Lcgclösszőr az 6 uralkodása alatt egy lángszavú Szerzetes  jelent 
meg a Kárpátok ölén a kereszt-tanával, ki midőn fáradalmai  kevés 
gyümölcsét szemlélte csüggedten tért vissza Germániába. Hanem 
ezért ő mégis ut-törö volt ama fegyvertelen  lelki tábor előtt kiknek később 
nem a fegyver,  nem a gyilkoló golyók hanem a szeretet szavaival 
sikerűit a harczias Magyar nemzetet, a kereszt édes igája alá szorítani. 

Csak hamar e szerény szerzetes távozta után egy Püspök tűnt 
fel  a pogányság ez országába s óvatosan közelített a pogány 
Magyar fejedelem  Udvarához. S mi lett ennek eredménye? A z . . . 
hogy a szervezet hittéritők nem sókára egész szabadon hirdették a 
kereszt tanát s Magyarország meg nyílt a nyugoti eszmék befolyása 
alatt a kereszténységnek. 

Géjza fejedelem  a mily szigorú és kegyetlen volt övéihez — ép 
oly sok irgalmat s bőkezűséget gyakorolt az idegenek s főkép  a, 
keresztények iránt, még azt is parancsolatba tette, hogy az orszá-
gába jövő idegenek illő szeretettel fogadtassanak  s szabadságot 
adott főkép  a hittéritöknek bármikor eléje járulni. 

Ennek természetes következménye lett — hogy gyakran kezdett 
foglalkozni  a kereszténység behozatalával — bár mindig fájlalta 
az ös pogány vallást s e volt óka hogy majd az egyiket, majd a 
mást gyakorolta. — Ez a habozása nem engedte meg aztán hogy 
ö legyen az eszköz Isten-kezében a magyar nemzet keresztény val-
lásra terítése nagy munkájában. 
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Egy Géjza fejedelemről  fennmaradt  legenda i.s igazolja ez 
állítás valodiságát. 

Midőn óda fordította  minden figyelmét  mi kép irthatná ki a 
bálványozok szertartásait behozva helyette a kereszt szent tanát, 
álmában egy gyönyörű tekintetű ifjú  jelent meg előtte s igy szólt 
hozzá: „Békeség neked Krisztus választottja! bizzál, telyesülni fog 
kívánságod, de nem rád bízatott, mert cmbervérrel fertözvék  ke-
zeid ; hanem a tölled származandó fiu  van ezek elvégzésére ren-
delve — ő lessz az Ur választott Királyainak egyike, ki nem csak 
a földön  de az égben is koronát viseletül". 

Ez állom valósult is, mert Géjza fejedelem  rövid időn elha-
lilozván fiának  Vajknak,  ki a keresztségben István  nevet nyert vállaira 
szállott a nagy feladat;  a magyar nemzetet Krisztus egyedül üdvözítő 
aklába vezetni ; mire már ekkor apjának törekvései következtében, — 
ilgy az órszág viszonyaiban a kül országokkal szembe ; mint a 
nép gondolkodás módja és műveltségében elő volt készítve a talaj. 

A ktilórszágokkáli viszony változását elég világosan feltünteti 
ama körülmény hogy eddig Árpád  véréből való vezéreink, nőül 
csak a rokon fajból  származott leányokat vették : igy Zsolt neje 
Maroth Kazár fejedelem  leánya volt; Taks  a Besenyők földéről 
vett feleséget;  (iéjza a szépségéről magasztalt Saroltának Gyula 
erdélyi vezér leányának volt első férje;  de már ennek kora halála 
után nem pogány nőt, hanem a keresztény Micislav Lengyel feje-
delem bugát Adelhájdát vette nőül. Ez volt az első lépés mi a 
pogány magyar nemzetet a ker. Európa felé  indította. 

A közeledést aztán tetőpontra jutatta Istvánnak  házassága I t-ik 
Henrik hajor-herczeg leányával Gizellával. 

Ekkor már a magyarok vallási és műveltségi állapota is oly 
pontra jutott, hogy nem találtak már elég lelki tápot a természeti 
erők tisztelete és imádásában; ennek bizonyítéka hogy a nyugoíi 
tartományokba kalandozó magyar csapatok a fogságba  jutott papok 
és szerzeteseket nem csak örömmel hallgatták, hanem nagyon sokan 
fel  is vették a keresztséget. 

István látva a viszonyok kedvező voltát egész erejével a 
kereszt, vallás terjesztéséhez fogott.  Rendeletet bocsátott ki hogv 
ne zsákmányoljanak, mindenki bocsássa szabadon rabszóigáit s 



mondjon le pogány szokásairól. Hogy ezé Íját könyebben elérje, 
hő les belátással előszűr is a katonaságot hóditta a ker. vallás zász-
lója alá, a néptől pedig nem kivánt egyebet minthogy ne bántal-
mazza a téri tő szerzeteseket. Ily módon gyorsan terjedt a kereszt 
szent tana s meg lett vetve alapja a kereszténységnek. Ekkor a 
bölcs fejedelem  át-látta hogy a pogány szellemen épült kormány-
rendszer nem állhat a szelid erkölcsök iskolája mellett fenn, 
hozzá fogott  a Kormány rendszer át-alakitásához is. Minthogy pedig 
ezt csak mint elismert európai uralkodó tehette első gondja volt — 
a római szent szék által helybe hagyatni eddigi intézkedéseit, hogy 
a kormány rendszert megkoronáztatás által szentesítse. 

Azt kérdik talán, miért fordult  szent István Romához hogy ural-
kodói jóga szentesitessék? Azért mert akkor Róma Európa népei előtt 
az egyetlen erkölcsi Nagyhatalom volt, mely előtt a nemzetek 
önkényt hajoltak meg hogy állami jogaikat megszentelje és biztosítsa. 

Erezte tízt.  István  e hatalom befolyását  Európa népeire, azért 
mihelyt a kereszténység és ujtársadalmi rend alapját letette intéz-
ményeinek megerősítéséért és királyi koronáért sietett Asztrik szent 
benedek rendit szerzetest küldeni. 

A római pápai széken ekkor II Silveszter  néven a francia 
eredetű „Gerbert"  élt; kit élet ivói nem győznek eléggé méltatni 
mint egyik páratlan, utódját az Apóstól fejedelemnek  „Péternek". 

E na<jry pápához küldötte István fényes  követségét. Mint fennebb 
említve van a követség feje  Asztrik - ki máskép Athanáz néven 
hivatott. Asztrik ékes szavakban adta elő küldetése czélját — 
először áldást kért a Panonia vidékein fejledezö  zsenge keresztény-
ségre, aztán hogy emelje a már megalapított püspökségekből első-
ségre az esztergomit s adná áldását valamenyire és végre hogy 
küldőjét koronával  méltóztatnék felékesíteni,  hogy ennek oltalma 
alatt megkezdett munkáját annál sikeresebben folytathassa. 

E követség sikerét élénken írja le egyik történet író — 
(llártvik) — Asztrik íopap eljutván a pápához, bölcsen eljárt 
abban a mi tisztévé tétetett; a szent vezér tetteit rendre kimutat-
ván, a felebb  említett czimerek iránt kérte meg az apostoli széket, 
jelentvén hogy érdemes volna ezen tiszteletre és méltóságra, ki 
Isten segítségével több nemzetet meghódított, hatalmával pedig sok 



hitetlent Istenhez téritett. Ezeket halva a Szent Atya mindent 
telyesitett sőt. azon télül kettős keresztet is küldött neki mely a 
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király előtt hordoztatnék Apostolkodása jeléül. „En — úgymond — 
apostoli vágyok, de ö valóban Krisztus Apostola". Hogy a pápa 
nem puszta elragadtatásból mondotta e magasztaló szavakat, ki-
tűnik onnan is hogy később a Nemzethez küldött bulla  is azon 
tényből indul ki hogy István nemzetének apostola. 

Szilveszter pápa bullájában örömmel erősítette meg az István 
által alapított püspökségeket köztök az esztergomi érsekséget. 
Asztrik mint kijelölt érsek, ekkor nyerte az érseki palástot. — Át-
vette a szent koronát és apostoli kettős keresztet Szentistván szá-
mára, vissza tért hazájába magával hozván a megerősített  pápai 
hullát  mely Istvánt páratlan kitüntetés és kiváltságokkal halmozta el. 

Nagy örömmel fogadta  István és a magyar nép Asztrikot. 
A ezeredik év Aug. 15-én az István által különösön tisztelt Sziiz 

Mária menybe menetele ünnepén a nép öröm-rivalgása között Asztrik 
a Szilveszter pápa által előirt koronázási szertartás szerint Istvánnak 
fejére  tette a koronát, — ki e pereztől Magyarország első királya lett 

A koronázás ünnepélyes ténye bezárta az ős magyarok feje-
delmi korát s felvette  az ifja  keresztény Magyarországot a mii-
veit európai nemzetek sorába. A pillanattól irja egy protestáns 
író*) midőn a kereszténység közös Atyjának áldásával a Szt. 
korona István fejére  tétetett, új világ, áj pálya nyilt meg nemze-
tünk előtt" a keresztény műveltség és polgáriasultság pályája. 
Hogy nemzetünk e rögös utakon mily kitartással haladt előre fé-
nyesen igazolja az a nemzeti nagyság, melynek tetőpontját érte el 
első nagy királyai allatt; mikor a szt. Kereszt árnya alatt egy 
hitben olvadt magyarok hazájának három Tenger mosta határait, 
mikor lelkesülve viszhangzott a költő dala: 

„Ez a nemzet Isten szeme fénye 
Duna, Tisza gazdag partinál 
Melynek még a koronája is szent 
Es Apostol Trónján a Király." 

^ J I X ^ ' 1 

*) Szabó K, 



Szent István Király 
(rövid életrajza.) 

U 
\ Vogy fokozottabb  legyen a tiszteletmellyel 

a szent Király védnöksége alatt álló „Egye-
sület fiai  adózni tartoznak" égi pátronusok-
nak" nem tartom feleslegesnek  ide iktatni a 
szent Király rövid életrajzi ismertetését és 
pedig azért: mert itt született honfitársaink 
ha hallottak is a szentről, a királyról de igaz 
történelmét nem tanulhatták meg; s azon 
kivül nem is ünnepelve ünnepét nem sokat 
halhattak rólla. Talán sokan találtatnának itt 
kik még ma is megkérdeznék — ki is volt, 
hol született, s miért oly nagy tisztelet tárgya ? 
E kérdésekre megadja a feleletet  az alábbi 
rövid életrajzi adat. 

Szent István 979 ben született Esztergom-
ban; hol még talán láthatok a kápolnának 
romjai melynek helyén Szent István Király 
először napvilágot látott. István a keresztség 
felvétele  előtt Vajk nevet viselt midőn 994-ben 

Adalbert által megkereszteltetett, nyerte az 
István  nevet mely néven az 1000-dik eszten-
dőben a magyar nemzet első királya lett. 



István fiatal  eveit szorgalmas, királyi nevelés alatt töltötte 
tokéj) a nyelv-tudomány volt, mit már mint gyermek telyesen el-
sajátított az olasz „Deodatus"  bölcs és szakszerű vezetése alatt. 
Már kóra fiatal  éveiben Atyának oldalán a rendek beleegyezésével 
kormányzott míg végre Grejzának 997-ben történt halálával egye-
dül István kezébe maradt az ország kormánya, melyet 1038-ig tehát 
46 éven át tartott kezében a legnagyob bolcseség és dicsőséggel. 

A mi szent István Királyt Örök tisztelet tárgyáva tette nem 
csak saját népe hanem az egész ker. világ előtt a jellemének 
nagysága, ép azért álljon itt is röviden a mi pátronusunk halhatat-
lana tette. 

Azon jótétemények közt, melyekkel az isteni gondviselés 
nemzetünket élete ezredéves folyamán  elhalmozta, kétségtetenül első 
hogy a nemzet életének legváltságosabb napjaiban Szt. István 
Királyt adta nemzetünknek. 

E válságos pillanat az volt midőn a nemzet ősi szokásai -
hitfogalmai  s szertartásaival szakított, melyet Ázsiából hozott 
magával. 

Hogy e rázkódás nem temette el a nemzetet csak Szt. Ist-
vánnak köszönhetjük. S vájjon miért V Azért, mert benne egyesült 
az apostol láng buzgalmával az állam-férfi  ni bolcseség • a nyugoti 
műveltség tisztelete az ősi hagyományok iránti kegyelettel, a feje-
delmi erély és határozottság a ker. alázat és szeretettel. 

Azonban ha összes cselekvéseinek irányát vizsgáljuk, azon ered-
ményre jutunk, hogy az ő fő  czélja „a Lvath. hit" terjesztése és 
megvédése volt. 

Apostoli lángbuzgalommal sictett befejezni  mit Atya üéjza 
megkezdett. Hív védője, terjesztője volt az egyháznak mert mind 
mondani szokta „a mennyivel nagyobb Isten az embernél, any-
nyival drágábbak a vallás birtokai, a halandókénál. 

11a Szent Királyunk személyét tekintjük mély bámulattal kell 
megállanunk nagysága előtt. O a kemény apának fia  — kitűnt 
szelídsége által; neki mindig csak a vallás és haza lebegett 
szemei előt. 

Szigorú volt hozzátartozóihoz, vendégszerető, barátságos az ide-
genek iránt; a legyőzöttekkel pedig nálánál soha, senki sem bánt 
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kegyelmesebben. Ép azért annyi lélek-jóság mellett méltán bá-
mulni lehet hogy, soha sem látták őt nevetni. 

Még is harezias, — vitéz volt e nagy Király ; ha háborúba 
ment -— bizton legyőzte elleneit, de a zsákmány nem kellet neki. 
A zsákmány Istené volt, mindig, (az egyházé). 

Tisztelete  határtalan volt Mária iránt, azért, ajánlotta neki 
népét s koronáját, — kit folyton  „Nagyasszonyának" nevezett • 
annyira tisztelte ő a menyei Nagyasszony Máriát hogy nevének 
említésére még büntetéseket is engedett el. 

O apostol volt az evángelium szellemébe, <"> bátran mondhatta 
,, Uram  a te cjirád  tíz  cjirát nyert* hisz <> a szegényeket s azokban 
Krisztus szegényeit oly irgalmas és kegyes karakkal ápolta, hogy 
egy sem távozhatott tőlle vigasztalás nélkül. Rólla van írva hogy 
„Övében kettős erszényt hord" lám ebből saját kezűleg látta cl a 
szűkölködőket, azzal a jóbb kézzel mely ma is őriztetik Budavárába 
mint az irgalmasság Isten előtti kedves voltának bizonyítéka. 

Ily szent élet előtt hogy ne hajolnánk meg ; hogy ne siet-
nénk követni erényeit annak; kit Isten már a földön  i<íy kitünte-
tett; kit még életében Krisztus helytartója apostolnak nevezett : 
kit nem sokára halála után a szentek sorába iktatott az anya-
szentegyház; s ki most kétségtelen a királyok királya szolgálatába 
udvarol s imádkozik ott magyar hazájáért s értünk is, ha szívből 
fohászkodunk  hozzá idegenbe szakadt hontalan gyermekeiért. 



í SZENT ISTVÁN KIRÁLY EGYESÜLET ALAKULÁSA. 
gyesületünknek lét-alapját nem előzte meg hosszas készü-

lődés, hanem tisztán egy fensöbb  sugallat hozta létre. Nem törték 
fejeiket  a megalakítás eszméjén sem ezrek, sem százak sőt még 
eggyesek sem; hanem egy előre nem számított alkalom oly 
egyének véletlen találkozása készítette elő, kik az életben előssziir 
érintkeztek közelebbről egymással. 

Nem akarok legendát írni, hanem valóságot, jól lehet legenda 
szerűen is hangzik az igaz történet főkép  a hitetlen világ fiainak 
fülébe.  Egy a szeretetnek szentelt fényes  palota (a Eraneovau kór-
ház) egy szerény szolgai lakásában hangzott el ez eszme először ; 
szeretet ünnepet ült ott 1900 Martius lö-án a szerény vallásos 
család, leánya eljegyzését ülte — szerényen —- de vallási ihlettel, 
bár nem volt ott más idegen mint a pap ki megáldotta a jegye-
seket, egy a család jóltevő rokona ki a szókásos kereszt-apai tiszt 
telyesitésére válalkozott. A mint igy a három taggal a kereszt 
apa és neje s a pappal kibővült családtagok ünneplő serege együtt 
volt, az öröm apa Mihály Antal szerény hajlékába el lett végezve 
az eljegyzés s azt egy szerény est-ebéd követte. En a ki a soro. 
kat írom két évi itt létem után most harmodszor láttam azt az 
ösz-szakállu patriarchális alakú férfit  ki a kereszt-apai tisztet te-
lyesitette, a tudatban hogy nem beszéltünk még eddig közelebbről 
s tán két év után már rám sem ismer bemutattam magam a tisztes 
ősz férfinak  és fiatal  nejének egyaránt, aztán leültünk a lakoma 
el fo  gy asztásáh oz. 

E g 3 ^ s z e r ü , d e k e l l e m e s v o l t a z , f ű s z e r e z v e  a s z é k e l y v e n d é g 
s z e r e t e t t ő l , k e l l e m e s b e s z é l g e t é s k ö z t j ö t t e l ő , h o g y u g y a h á z i g a z d a 



Tű társulat alapítási eszméjének. 
Kezdeményezői. 

Meská  János 
az alapítás fárad  ha tlan 
munkása ; egyhangúlag 

választott alelnök. 

Bálintit  János 
r. U. mi ss. lel" 

kész. igazgató. 

Mihály  Antal 
A kereszt lóbógó első 
hordozója a szent he-
gyen. Az ö hajlékában 
jött szóba elösször a 

búcsújárás eszméje. 

Boga Tamá» 
a z alakuláskor 
egyhangúlag vá-

lásztott elnök. 





mint a kereszt apa Csiki-Székelyek s egészen meglepett mikor a 
mellettem ülő Boga úr (most már tudtam igazi nevét is) kijelentette 
„hogy ha Isten megsegitti pünkösdkor ismét elfog  menni a búcsúra 
Csik-Somlyóra". A kijelentés meglepett. Mit, kérdem innen is szók-
tak Csikba menni ? Igen! többen szoktak ; volt rá a rövid felelet. 

Az szép mondám erre, de sokkal szebb volna ha tömegesen 
mennének — mintegy kis kereszt alját képezve. Megjegyzésem 
nem talált süket fülekre  s örrömel hallottam; ha vajon lehetséges 
volna?!! ezt a kételkedő kérdezkedést. 

Miért ne ha szervezkedünk — csak vezetőről kellene gondos-
kodni ; kellene egy tekintélyesebb ember ki magára válalná a 
bucsu-járás vezetését mondám én s mihelyt ilyent kapunk én azon-
nal kihirdetem (mint lapszerkesztő, t. i. az akkor még remény 
telyes szülött ma már halott „Romániai magyar Néplapban11. 

A kereszt apa a búcsú járás eszméjének is mindjárt kereszt-
apja lett s már a következő vasárnap ki volt téve a felhívás  a 
búcsújárás érdekében tartandó gyűlésre a „Baratzia plébániára" 
Bóga Tamás úr nevével. 

Eljött végre a kitűzött vasárnap 1900 Márczius 31-ike. 
Vecsernye után szám szerint 18-an jöttünk össze a lapban 

közé tett indítvány megvitatására. Hocry ez összejövetel kikből állott 
mily eredményei tanácskozott azt az alábbi jegyző könyv mutatja : 

JEGYZŐ KÖNYV. 
Felvétetett  1900 Márczius  31-én  a Baratzia  plébánián  tartott 

r. kath. alakuló  gyűlésen. 

Jelen voltak : Bálinth János, Gál János, Boga Tamás, Molnár Lajos, 
Pósa János, Bartha Mózes, Darvas Balázs, Salamon Joákim, Meskó János, 
Ferencz Antal rézin., Péter Balázs, Römer Lajos, Czakó Antal, Till József, 
Nagy János, Bors Ferenez, Bors M. és Vizi Dénes urak. 

1. Elnöklő Bálint Jáuos üdvözli a jelenvoltakat, aztán kifejti,  hogy a 
jubileumi év ránk magyarokra kétszeres jelentőségű, mert egyszersmind 
900-ados év-fordulója  is annak hogy a magyar nemzet a keresztény hitre tért. 



li; 

K czélból szólli totta fol  a jelenvoltakat a mai értekezletre. Ajánlja 
liogy szervezzenek egy „bncsu járó egyesületet" e nevezetes év emlékére, 
egyesülten zarándokoljanak Osili Somlyóra  Pünkösdkor, a esiki székelyek 
liómájába, mutassuk meg, hogy az idegenben is igazi magyar katholikusok 
m aradiunk. 

A jelenlevők valamennyien helyeselve fogadták  az indítványt, s ajánl-
koztak az alakító bizottság tagjaiul. 

Ezután Bálinth ideiglenes elnök indítványára a bizottmány a követ-
kezőleg alakult: 

Boga Tamás elnök Csik-Kozmás 
Pósa János pénztárnok Bukarest 
Barlha Mózes segéd-pénztárnok Csik-Kozmás 
Péter Balázs segéd-pénztárnok Csík-Rákos 
ifi).  Molnár Lajos ellenőr Csik-Tnsnád 
Vizi Délies jegyző Csik-Szt.-Imvc 
A megalakulás után kezdeményező Bálinth Jánost tiszteletbeli elnök-

nek választották. 

2. A tyuo.su-járó tagok összeírása tárgyaltatott. El lett határozva hogy 
minden résztvenni akaró a péiiztárnokhoz befizet  5 frankot  a lieiratáskor, 
mely összeg áldozó Csütörtökig 10 frankra  egészítendő kí. —® Ezen összes; 
az utazási költség fedezésére  fordittatik  s czélja esak az, nehogy az indulás 
napján a jelentkezettek nagy része vissza maradjon. A ki beiratkozott s el 
nem fogadható  ók nélkül vissza marad, annak a betétje az utazók javára 
benn marad. 

A vasúti kocsi bérletről, ugv szintén a bucsu-járó helyen az elszállá-
solásról a bizottság fog  gondoskodni. 

3. Iíogy az igy szervezett lelki  hudseregneh  harezi jelvénye is legyen 
Bálinth János ajánlatára elfogadják,  hogy egy diszes vlcfírfiS£tlobo0tu  szerez-
zenek ; egyik oldalon Mária,  Magyarország királynéja képpel: a másikon 
Szent  István  király képével, ki 900 év előtt Máriának ajánlotta országunkat. 

Egy ily kereszt-lobogó néhány 100 frankba  kerül s esak a hivők 
hozzájárulásával hozható össze, ép azért az alakuló bizottság mindjárt meg 
is kezdte a gyűjtést e czélra. 

Ezzel az alkalomnal felajánlottak  : Bálinth János 10 frank,  Boga Tamás 
9, Gál János 5, Molnár Lajos 5, Pósa János 5, Bartha Mózes 5, Darvas 
Balázs, 5, Salamon Joakim 5, Meskó János 5, Forencz Antal rézm. 5, Ti 11 
József  5, Nagy János 2, Bors Ferenez 5, Bors Miklós 5, Czakó Antal 10 
frankot.  Összesen 101 frank. 



4. A gyűjtés után kimondatott, hogy a tagok a jövő vasárnap d. u. 
3 órakor tartandó gyűlésre megjelennek, kívánatos volna lehetőleg oly szám-
mal összejönni, hogy a bizottság 50 tagra kiegészíthető legyen. Akkor a 
jelentkezési és gyűjtő ivek kiosztatnak s megkezdődik az összeírás. 

A bucsn-járásban nem csak katholikusok, de más vallásnak is vehet-
nek részt, ha az előirt feltételeknek  a mi a fegyelemre  vonatkozik magukat 
feltétlen  alávetik ; azonban a bizottság tagja csak katliolikus lehet. 

5. A buosu-kereszt költségeire bár mily csekély adomány elfogadtatik 
és a lapban nyngtáztatik. Ily adományok a gyűjtői veken jeleztetnek. 

Minthogy a romániai magyar katliolikusokat képviseli e bucsu-járó 
menet, a zászlóra adományt lapunk más városi olvasóitól is leghálásabb 
köszönettel elfogadunk.—Az  adományok e lap szerkesztőségéhez is küldhetők. 

Ezzel a gyűlés véget ért. 

Mint láthatják olvasóim, nem volt nagy a vallás ós nemzeti-
ség-ért lelkesülő csoport a. bukaresti 30—40 ezer lélekből; (le min-
denesetre feltételezem  hogy volt köztünk 10 igazán lelkesülő  kebel, 
kikért Isten ügyünk diadalra segitté. — Sokszór elgondolom; hogy 
nekünk is szóllótt az Ur szava „Ürülj te kisded nyáj, mert tetszett 
atyátoknak hogy országot adjon nektek" mert megnyílt a szivek 
országa, „Szt. István szelleme előtt; vallás és nemzetiség különbség 
nélkül hamar rövidesen itt az idegenben. 

Ily kevés számban, de erőss lelkesültséggel hogy az ügy dia-
dalát biztosítsuk a fennti  gyűlésen nevet kellett adni a gyermek-
nek. Mit tegyünk, minek kereszteljük ? Egyetlen hang hogy „Szent 
István  Király  gyermekei"  meg lett erősítve az uj szülött kereszt levele. 

Aztán e gyermekek meg is kezdték működésűket mint az 
apostol fejedelem  felkent  levitái,  terjesztették az eszmét, felkeres-
ték lakásaikon is azokat kikről tudták hogy hitük s nemzetiségek 
megvallását nem csak nem szégyenlik, hanem büszkék reá. Meglett 
csakhamar a kívánt eredmény. A kibocsátot gyűjtő ivek esak hamar 
megteltek a gyűjtők buzgó működése folytán  annyira hogy 4 heti 
m űködés után már megrendelhető volt az egylet jelvénye, a mi 900 
irva kilencz száz frankot  képvisel. 

Kik adták össze ez összeget, kik gyűjtötték össze lázas buz-
galommal, vájjon nem méltó e hogy neveik e lapokon megörökítve 
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legyenek? Igen iá az. Ilisz ezek nem csak adakoztak hanem hitók, 
katholikus voltuk megvallásában is példa-képek;  a mi ez évben a 
bukaresti viszonyok közt, mikor a rossz akarat annyira felzavarta  a 
magyarok közti békés egyetértést, nem minden érdem nélküli tett volt. 

Lássuk .tehát neveiket is : 

A kereszt-lobogóra gyütö iveken és iveken kívül  adakoztak. 

1. Az első  gyűlésen  készpénzben  fizettek  ; 
Boga Toiná.s, Salamon Joakim, Barta Mózes, Pósa János, Péter Balázs, ifj. 

Molnár Lajos, Darvas Balázs. 
Összesen 39 frank. 

2. fíóga  Tamás  társ. elnök  ur ivén : 
Sterían Lina, Lengyel Júlia és férje,  Bencze Dénes, Bartalis Károly, Kolibey 

Gyula, André Teréz, Kelemen Borbára, Pap Béla és neje, Jancu Dimitreseu és ne je. 

Összesen 33 frank. 

3. Vizi  Dénes kántor  tanító  ur ivén: 
Kanabé János, Betegli János és neje, Balló Lujza, Pál Balázs, Madarász, 

Mihályné, Vizi Dénes, Hatvani család, idb. Molnár Lajos és családja, László, 
Lajosné, Tamás Anna, Márton Rozália, IIidegházi Ignácz, Sántha Mátyás és neje, Zaf. 
Belkán, Gáspár Anna, Bán Ferenez és családja. 

Összesen 84 frank. 

4. Meskó  János  ur ivén : 
Lovász Jonőné, Barcsa Mihály, Fodor Nándor, Király István, Ardai Anna, 

Koka Antalné, Incze Béla, Köpe István, özv. Szabó Andrásné, Meskó Jánosné, 
Pichinger Zsuzsiim i, Végesi László, Dávid Miklós, Sárosi Péter, Biró Ignácz, 
Antal .Tános, Salamon L. 

Összesen 28 frank. 

5. Farkas  Jgnácz  ur ivén : 
Balló Boldizsárné, Serester Boldizsárné, Nagy József  és neje, Kristó Imre 

és neje, Brázai László, Sütő Miklós, Kopacz Aronné, Hajdú József  és neje, László 
Ferenez és neje, Farkas István, özv. Szántó Rozália, Kristó Amália, Kristó Véró, 
Oovordán András és neje, Bors Antal, György Ferenez és neje, Brozer Vilmos, Hajdú 
Imre, Demeter Elek, Sárga Juliánná. 



6. Jiartha  Mózes  ur ivén: 
Gál Istvánná, Balla János, Tamás György, Sántlia Lajos, Sántha Imre, 

Farkas Ignácz, Bartha Teréz, Adolf  Noth, Szabó Teréz, Emil Schulig, Nagy 
József,  Csomortáni Viktor, Bors István, Molnár Antal, Neagu Gheorghe, László 
Menyhért, Kovács B., Bordás Tstván, Szilvás János. 

összesen 37 frank  50 bún. 

7. Ábrahám György ur ivén : 
Ábrahám Mihály, Simon Balázs, Potyó Ignácz, Boga Ferencz, Botos Todor, 

Jónás József,  Péter János, Veres Karolina, Birsás Anna, Mannsi Ágnes. 
Összesen 1G frank. 

8. ifj.  Molnár  Lajos ur ivén: 
Csomortáni Bálint, Benes János, Dávid János, Splájsz Károly, Tladu Pana-

skius, László Rudolf,  Mihály Albert, Gál János, Vitos Ferencz, Bíró József, 
Sipos János, Darvas Péter. 

Összesen 24 frank. 
.9. Román Károly  ur ivén: 

Zsigmond Ilona, Román Viktor, Ráduly György, Dudás Márton, Hadnagy 
János, Opra István, Domokos János, György Juliánná, Ráduly Anna, Simon 
István. 

Összesen 9 frank, 
10. Csaló  Antal ur •ivén : 

Madame Zsorzs, D. Vinczencz, Zsorzs kisasszony, Tóth József,  Tóth Kata-
lin, Fridrieh József. 

Összesen 6 frank. 
11. Mihály  Antal ur ivén: 

ifj.  Tamás György, Mihály Antalné, Ábrahám Katalin, Bába József,  Szász 
József,  Eftimie  Vasilescu, Guzania József,  Ghicza Magheru, Susanna Slossen, 
Tamás Teréz, Eidam Róbert, Eidam Juliánná, Ott Mária, Csomafái  Klára, ITunk 
Regina, Pap Simon, Vilikó János, Dénes Ferencz, Szentkirályi Lajos és Mária, 
Vilikó Ágnes és Anna. 

Összesen 30 frank  50 bán. 

12. Darvas Balázs ur ivén : 
Darvas Viktória, Koródi János és neje, Darvas Veronika, Kovács Borbára. 

Zsombori Juliánná, Balló Sándor, Urkán Imre, Kocsis Gyula, Orbán Ferencz, idb, 
Lázár Áron, Virág György, Ileka Ignácz és neje, Szalai János, Németh László, 
Burda Ferencz, Boga Mátyásné, Hella József  és neje, ifj.  Hella József. 



13. Fülöp  Pál ur ivén: 
Iluszti Jánosné, Kis András, Salamon Bertalan, Fülöp Pálné, Salamon Véró, 

Benedek Ferenczné, Gergely Ignáez, György Magdolna, Sadlinsky Péter. 
Összesen 27 frank  50 bán. 

14 Pása János  ur ivén: 
Fodor József. 

Összesen 1 frank. 
15. Ütő  Gábor né úrnő  ivén: 

Helene Márkusz, Franez Kratochvil, Antal Anna, Antal Ambrus, Mazura 
János, Ana Jonescu, Szebeni Pál, Balog Lina, Deák Róza, Incze Mária, Kedves 
Róza, Kókai Sára, Nagy Mihály, Balog Erzsébet, Hododi Gergely, Dániel Teréz, 
László Ferenez, Ütö Gábor, Pál Róza, Szabó Sándor, József  Baumer. 

Összesen 30 frank  20 bán. 

1G. Gáspár Dénes ur ivén, Tirgovesten: 
Ábrahám Mihály, Ábrahám János, Tamás Mózes, Boga Alajos, Padár István, 

Gáspár Dénes, Kars Károly, Irkovics Salamon, Moisescn Salamon, Ghicza Alexan-
dreseu. 

Összesen 13 frank  70 bán. 

17. Bene Imre  ur ivén: 
Fazakas Mihály, Bene Imre és családja, Kocsis Péter és neje, Kocsis György, 

Vén Domoko'sné, özv. Kovács Lina, Fülöp Lajos, Veress Anna, Crőss Teréz, 
Jánosi Katalin, Bene Lajos, Barkoczki Péter. 

Összesen 1!) frank. 

IS.  Nagy  L. János  ur ivén: 
Pallaviciui őrgróf,  Néda Hona. 

Összesen 10 frank. 
19. Ferenez  Mihály  ur ivén: 

Baza István, Görög János és családja, Sárga György, Singer József  és 
családja, TanásRóza, Bene Károly, Keresztes Ida és Emma, Jon János, Rosco 
Erzsébet, Rosco Ambrus, Jon Gheorghicza, Ferenez Mihály. 

Összesen 11 frank. 

20. Pichler  Ferenez  ur ivén: 
Pichler Ferenez, Pichler Nina, Balog Ignácz és családja, Bálint Jánog 

(kovács mest.) és neje, Orbán János és neje, Lemhényi András. 



21. Bálinth András  ur ivén : 

Dáné István és neje, Bálinth András és neje, Júlia Liehn, Guza Rozália, 
Cadus Júlia, Gondos Ágnes. 

Összesen 13 frank. 

Salamon  Joakim  ur ivén : 
Bikfalvi  József,  Salamon Anna, Katalin, Kovács Juliánná, Lázár Károly, 

11. B. Popovici. 
Összesen 21 frank. 

23. Péter  Balázs ur ivén: 
Üpra András és neje, Péter Balázsné, Kovács Sándor, özv. Antal Jánosnc. 

Összesen 21 frank. 

21. Galló  József  ur ivén: 
Sághi Márton, .Farkas Miklós, Mihály János, Gocsmán Anna, Salamon Károly 

Galló Anna, Udvari Erzsébet, Farkas Anna, Istók János, Istók Katalin, Istók 
Marika, Gocsmán János, Vass Katalin, Császár Ferencz. 

Összesen 21 frank. 

25. ifj.  Horváth  Sándor  ur ivén : 
Kukuj János és neje, Horváth Sándor, Geréd Ignácz, Kiss Dávid és neje, 

Péter József,  Gazda Balázs, Pál Ferencz, Kis Ferencz, Ugrón István. 

Összesen 16 frank  50 bán. 

26. Botár Péter  ur ivén : 
Salbanovici Félix, Botár Péter. 

Összesen 5 frank. 

27. Bálint  Péter  ur ivén : 

Bálinth Péter és neje, Bálinth Anna, Péter Teréz, Balog Ferencz, Mária 
Iacovescu, Bálinth Mihály, Kovács István. 

Összesen 11 frank. 

28. Nedelka  li. kisasszony ivén: 
Madarász József,  N. N. 

Összesen 7 frank. 

20. Ferencz  Antal (rézműves  m.) ur ivén : 

Márton Sándor, Ferencz Antalné, Lakatos H. János. 



30. Antal Mihály  ur hón : 
Antal Mihály és neje, Csáki Ferencz és neje, Csáki Lujza, Néh. A. Juliánná, 

Kolonics Teréz k. a , Autal Borijára, Csiki Rozália, Dávid Teréz, Mandre Elza. 

Összesen 17 frank. 

31. Gál János  ur ivén: 
Gál János és családja, Marka Gyula és neje, Csiszár Dávidné, Sáinuelné és 

Bálinthné, Gál Teréz, Dániel Károlyné, Ion lonescu, Koczián József,  Mártha 
Mária, Közösi Ferenczué, Mihalei Glieorghin, Dumitru Mihai. 

Összesen 24 frank. 

32. Mihály  Antal ur II-ik  ivén : 
Szofronka  Hondrolmr és neje, Szabó István, Szabó Teréz, Ferdinánd T., 

Fercncz Imre, Antal Sándor és neje. 
Összesen 9 frank. 

33. Tisztelendő  Bálinth János  lelkész  ur ivén : 
Ráduly Elek, Scodra Márk János, Kovács Rozália, Hadnagy Ferenczné, 

Györgypál Róza, Csibi Francziska, Beck Mariska, Jaucsó Ilona, Brezula Zsuzsanna, 
Elütnie Anastas és neje, Vata Mária, Bálinth István, Kósa Lajos, Eva Penozi, 
Kreiter Juliánná, Csibi Erzsébet, N. Viktória k. a., Fakler Borbára. 

Összesen 60 frank. 
íven  kiviil  adakoztak: 

üzv. Udvari Mihályné, Till József  alapitó-tag, özv. Cseko Sándorné, 
Ferencz Antal (ezipész. mest), Bíró Józsefné,  Búzán Istvánné, Kajesa Márton 
és neje, Missius Albertné, Balázs Mária, Láng József  és neje Szőcs József, 
Meskó János alap. t., T-dő Bálinth János alap. t., Ferencz Antal (rézműves 
mest.) alap. t,, Miklós Katalin, Sándor Gyula, Sándor György, Wolf  István) 
Rancz József  és neje, Bji-s Ferencz alap. t. és neje, Ábrahám György alap. t., 
Lakatos Teréz, Kis Albertné, Bikfalvi  Lina és Berta, Hanner János, Bors 
Miklós alap. t , Aléxi István és neje, Szarvak Julcsa, Nagy Adolf,  Keresztes 
Dávidné és Mari, Oprisor Száva és neje, Laez Simon és neje, Jakab Alberti no, 
Zöldé Miklós alap t., Csiszér Ágoston és családja, Ferencz Lajos és neje, Néda 
János, Tana József  és neje, Mihálcz József,  Orbán Teréz, I'aulescu K., Csutak 
Balázs és családja, Pál András és családja, Sándor János és családja, Ferencz, 
Mihály, Jakab Antal, Ilyés Antal, Salló Mózes, Singer József,  Silló Antal, Ma-
gyari Jószef,  Czikó Lázár, Ilyés József,  Vargyasy István, András Márton, Váncsa 
István, Katona Sándor, Péter Ignácz, Ferdinánd Ferencz, Szőcs András alap. t., 
Kopaez Áron, Exner József,  Veininger Károly, Cretu Todorné, J. Alaise, Gál 
Lajos, Blum Ede. 



Jelen kimutatás szerint tiszta ajándékozásból és a Majális tiszta jövedel-
méből bevétel  volt: 

Összesen 991 frank. 
Kiadás . . . . . 956 frank. 

Kölcsön lett volt adva 43 frank  s hogy e tiszta vagyon maradjon, a gyű-
lésen néhány tag a hiányzó 7 frankot  önkényt adta össze a végszámoláson. 

E szerint a búcsújáró alk. egyesület -t'2 irva negyvenkét frank  készpénz 
vagyonnal zárult le. 

Mint a jelzett összeg mutatja Istenbe vetett erőss reménvünk 
nem esalt meg; a gyűjtést, szép siker koronázta, az uralkodó sze-
génység daczára pedig ez összeg nagyobb része bizonyosan a sze-
gények filléreiből  gyűlt. 

Romános Szt. György napján egy máj ál isi ünnepély is lett 
rendezve az alap-javára ez azonban az idő által is megzavartatva 
nem nagy eredménnyel zárult, a tiszta jövedelem 49 frank  volt. 

Ez idő alatt megkaptuk az örvendetes tudósítást is hogy uj 
Egyletünk díszes lobogója készül s hogy a Somlyóra Zarándoklók 
csoportja Brassóba átveheti. Az ügy elintézése, a bucsu járás terve 
kivételére május 23-án tartott választmány gyűlés a Somlyon fel-
szentelendő keresztnek, Keresztanyákul felkérni  határozta Bóga 
Tamásné és Farkas Ignáczné úrnőket, kik a tisztet készséggel el 
is válalták. 

Meglett határozva az indulás ideje-Pünkösd előtti Csütörtök 
reggel s ezzel a népes gyűlés melyen férfiak  és nők nagyszámmal 
vettek részt, szét —- oszlott — a határozattal hogy az induláskor a 
gyülekezés a Baratzia templomba lessz is ónnan indul a csoport a 
szent-lélek segítségül hívása után. 



Zarándokláaunk czélja 

a Gsik Somlyói Kegyhely" ismertetése. 
(Bándá V. leírása) 

I. A c s i k s o m l y ó i M á r i a s z o b o r n a k é s t i s z t e l e t e n e k r é g i s é g e . 

Q 
£Jzent István első magyar király országát a Boldogságos 

Szűz Mária oltalmába ajánlotta, ki azóta mint „régi nagy Pátro-
nánk" ezer viszontagság között tartotta fenn  pártfoga  sával ez orszá-
got; viszont hazánk jobbjai gyermeki tisztelettel ragaszkodtak a 
Magyarok Nagyasszonyához, s ha voltak is, a kik az édesanyai 
védő karokat elhagyták a tévhit csábításaiért, de Mária országának 
legkeletibb határán őrt álló gyermekei, a csiki székelyek, ősi Intők-
höz való ragaszkodásukban, Segítő Asszonyuk iránti tiszteletükben, 
a tévhit támadásaival szemben is hit- és honvédő hűséggel megál-
lottak. 

Es mai napság is, ha Mária szép hónapja, május virányok 
diszével készítette elő a természetet a Szentlélek eljövetelére, a 
pünkösd ünnepein Csík-Somlyóra, Mária e kegyhelyére a székelyek 
ezrei zarándokolnak szent hitük jelei a keresztek és zászlók veze-
tése alatt, hogy Segitő Asszonyuk csodálatos szobra előtt hódola-
tukat bemutassák, elzengjék örömeiket, elsírják bánatukat, szük-
ségeikben anyai segítségét vegyék. A Mária jelvénye, a méhkast 
ábrázoló labarumnak előhozatala által adott jelre megmozdul az 
ideözönlött sokaság raja, a harangok zúgnak, a kis csengettyűk 
százainak „Szent Antal"-ra szóló ritmusai megcsendülnek, megresz-
ket a levegő az emberáradat felzengő  énekének zajától, mely vegyes 



zúgást csak a szív tud átérezni és csak a tudja megérteni, kinek 
folytonosan  felzendül  neve: Mária. A Salvator szent hegye meg-
népesül; a keresztek és zászlók egész erdejének árnya alatt bnzgól-
kodók tízezreiből álló óriási koszorú veszi körül a szent hegyet fel 
egész a csúcsig; felzendül  a szüzek ajkáról az ének : 

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál, 
Ki mindenkor szépen ugy virágoztál. 

és zeng az asszonyok ajakán : 

Hogy sziiz lévén, meggyümölcsöztél, 
Imádj Jézust értünk, a kit te szültél! 

és csendül a gyermeki ének : 

Szép liliomszál, szüzek virága, 
Könyörögj érettünk, Isten anyja! 

és az ezer meg ezer férfiból  álló kar erőteljes hangját visszazugja 
a Nagy-Somlyóhegy erdőkoszoruzta oldala a vidéknek: 

Oh, mely ékes vagy, Mária, 
Bűnösöknek szószólója ! 

Ks ha elhangzott a Mária üdvözlésére hívó estharang szava s a 
szent hegy oldalára letelepült csoportok felett  virrasztó éji tiiz is 
kialszik, a Mária szeretetének kiolthatatlan tüzétől lángoló) kebelnek 
e napi utolsó sóhaja: 

Szép Szűz Mária, Jézus szent Anyja ! 
Könyörögj érettünk. 

A csiksomlyói Mária szoborról már a 16-ik század közepén 
létezik említés, eredetének ideje azonban bizonytalan. P. Veress 
Lajos csiksomlyói tanár bizonyítása szerint a szobor már mohácsi 
vész előtt is (1526) fennállott  Somlyón. A sz.-ferenczrendieknek 
Moldvában, Bakóban levő kolostoruk 1520-ban feldulatott,  mikor 
is a templomi készleteket sikerült megmenteni és csiksomlyói szerzet 
templomába hozni. P. Erőss Modest ugy véli, hogy a Mária-szobor 



is onnan hozatott volna ide és ez esetben a szt. szobor eredetét 
Konstantinápolyija helyezik, honnan a városnak a törökök által 
történt elfoglalása  után mentetett meg. Azon vélemény, hogy e 
szobor Fogarasból hozatott volna át, nem állhat meg, mert 1558-ban 
a Luther vallását követűk dühe a Mária csodatevő képeit többnyire 
megsemmisítette ; közöttük Gyula-Fehérváron a FeMr-nck  nevezett, 
Hányadon a Szűz  Istenanya,  Kolozsváron a Szüzek  Szüze,  Szebenben 
Mi  Aszszonyunk,  Fogarasban a Patrona  képeit. Felemlíthetjük még 
azon véleményt, hogy a Nagy-Somlyó hegyen volt templomból 
hozatott volna le. 

Legvalószínűbb azonban, hogy a szent szobor eredete azon 
időre vihető vissza, midőn Ilunyady János a szentimrei ütközetnél 
a törökön nyert győzelem emlékére, — melyet a székelyek kiváló 
vitézsége mellett a Boldogságos szent Szűz pártfogásával  vívott ki 
— hálából a csíki székelységnek a szentferenczrendiek  kolostorával 

t/  o 
kapcsolatosan templomot épített 1448-ban a Szűz Istenanva tisztele-
tére. Ezen templom a töröktatár pusztítások után 1661-ben meg-
nyittatott és Sarlós Boldogasszony, vagyis a Szent Erzsébetet láto-
gató Mária tiszteletére szenteltetett, mely 1802-ben tornyostól együtt 
lebontatván, kettős toronnyal újra épült. 

Az emberniagasságnyinál nagyobb Mária-szobor, a szobrászat 
e remeke fején  a régi egyszerű helyett most hármas ezüst korona 
díszlik ; a fehér  ruhája felett  levő redői a renaiseans korra mutat-
nak, e palást régebb sárgás színit, visszája kék volt, most be van 
aranyozva. A szobor lábainál a félhold  és a talpak alatt az V. 
században Mária istenanyai méltóságát tagadó Nostor feje.  Bal 
karján van az isteni kisded koronázott fővel,  kinek királyi pálczá-
ját jobb kezében a sz. Szűz tartja. Régebben a kegyelet e Mária-
szobrot különböző értékes ruhákkal és ékszerekkel díszítette, melyek 
azonban mind a szobor elegáncziájának rovására voltak; ma csupán 
a kis Jézusra adnak az egyházi évszaknak megfelelő  színű ruhákat. 

A Mária-szobor jobb arczán egy kék folt,  a nyakán elül egy 
mélyedés, a kis Jézus homlokán szintén sebhely látszik. Ezen sérülé-
seknek okát a hagyomány utján P. Veress a következőkben adja. 

A Tököly-féle  betörés idejében 1690-ben a segítségül hozott 
tatárok végig dúlván Csíkban is, feltörték  a csiksomlyói templom 



ajtait ; midőn a Mária, méltóságos szobrát csodálnák, egyik az ol-
tárra felment  és korbácsává.! a szobor arczára ütött, azonban rögtön 
megmerevedett szentségtörő karja, egy másik ezt látva, méltatlan-
kodásában szintén az oltárra ugrott és baltával a kis Jézus homlo-
kához vágott, de ez is társához hasonlóan bűnhődött; végre a har-
madik félvén  az oltárra .lépni, a zászló rúdját- megragadva, ezzel 
a szobrot a nyakánál fogva  akarta lerántani; c közben megérke-
zett vezérük, egy lóriik, a gaz tetten elbámult és haragra gerjedve, 
a tatárokat hajuknál fogva  földre  teritette, keményen megdorgálta 
és niegbotoztatva a templomból kikergette. Ezen tény szemtanúi 
voltak azon székelyek, kik a fedél  alatt levő és a lámpák tartá-
sára szolgák) üregben elrejtőztek. 

A csiksomlyói Mária szoborra és annak tiszteletérc vonatkozó 
régi irott adatok elvesztek a csiksomlyói zárdának a. török-tatárok 
és knruezok rabló pusztításai alkalmával. A rendelkezésre álló leg-
régibb adatok között felem  ütendő az Eszterhizv Pál Magyarország 
nádora által 109<>-bu.ii a Magyarország csodálatos képeiről kiadott 
„Mennyei korona" cziiuü mű, melyben a csiksomlyói Mária szo-
borról igy emlékezik meg: „Csiki csodálatos Boldogasszony képe 
Magyarországban", Erdélyben a székelyek között, kik a régi igaz 
hitet megtartják (Jsikszékben a páter francziskanusok  templomában 
tisztelik, a Boldogságos szüzet, kik közii.1 sokan lelki s testi vigasz-
talások at is vesznek", nem kicsiny csoda levén az is, hogy annyi 
eretnekség között a régi igaz pápista hitben mindekkoráig is meg-
marad tanak, mit bizonyára a Boldogságos száz értük való törcke-
désének is kell tulajdonítani." Kunics Ferenez Dacia siculica-jában 
1731.-ben szintén megemlékezik e szoborról. (íyörfft  Pál 1737-ben 
kiadott müvében többi között igy szól: A csiksomlyói templom 
Mária szobra, nem tudjuk minő titkos kegyelem folytán,  a rég 
időktől fogva  annyira a maga tiszteletére- vonzotta a lelkeket, hogy 
nem csak Erdély szomszédos helyeiről, hanem Moldva fejedelem-
ségből és Magyarország részeiből is ide seregei a nép sokasága, 
különösen pünkösdkor, mely buzgóságot még a, legnyomorúságosabb 
idő sem volt képes megszüntetni mai napig. Oly nagy az idegyiilt 
nép sokasága, melyhez hasonlót az országban nem láttunk s nem 
is fogunk  látni. 



Az 1738-ban kiadott „Macna Hungarorum Doniina" czimti 
könyvben a többi csodatevő képek között felemi  ittetik a esiksomlyói 
is, Patrik János 1741-ben kiadott „Magna Hungáriáé eique adnexo-
rum Regnorum ac Provinciarum Domina" czimii könyvében írja, hogy 
e szobor „sok csodákkal jeleskedik, mely e nép buzgóságát annyira, 
lángra gyulasztotta, hogy nem csak Erdélyből, hanem Moldvából 
is nagy sokaságban jőnelc a Mária ünnepeire. E csodálatos szobor-
nak köszönik, hogy a tatárok betörését szerencsésen kiállották, sőt 
már az is a legnagyobb csodaszámba megy, hogy a csíkiak, a 
szent István király óta a Gyula legyözetése után felvett  igaz hit 
mellett oly kiválóan buzgólkodnak. Erdélynek is meg voltak a 
maga Lutherei, Kálvin követői, nem hiányoztak az Arianusok, Ana-
baptistak, Szombatosok, Szakadárok, kik mindannyian az ősi vallás 
megrontására törekedtek, de a csíki székelyek nem engedték magu-
kat a tévedés útjára ragadtatni. Ez a magyarok Nagy Asszonyának 
kegyelme, kit a somlyói templomban állandóan tisztel és Mária 
iránti ősi szeretetét évenkint esedezéseivel bizonyítja be." 

II. A csiki s z é k e l y e k  k ü z d e l m e ösi hitükért é s a S e g i t ö M á r i a , 

A pünkösdi b ú c s ú e r e d e t e . 

A csíki székelyeknek ősi hitökhöz és Mária tiszteletéhez való 
ragaszkodásából és Mária kiváló segítségéről megragadó bizonyságot 
tesz a vallásuk kiirtására törő Zápolya János hadaival szemben 
tanúsított hősies önfeláldozásuk",  melyet Cserei Farkas „Geográfia 
Mariana Regni Hungáriáé" czimii müvében (1780.) igy ir le: Van 
Csik-Székben, Somlyó nevű hegy alatt Boldogasszonynak szép tem-
ploma, a páter Franciscanusok klastromával. Tiszteltetik abban a 
nagy oltáron a dicsőséges szent Szűznek egy gyönyörű csodálatos 
régi faragott  képe. Nevezetes helye az odabevaló székelyeknek emlé-
kezetes búcsú járásokkal szokták csztendőnkiut meglátogatni azon 
képet pünkösd szombatján, több jótéteményének is, de főképen  egynek 
tartván háládatos emlékezetét. Ezek a székelyek, mióta a seythiai 
pogányságból kitértek, mind ekkorig sok rendbeli háborúk, vesze-



delinek, idők, fejedelmek  változása között is az igaz hitben meg-
maradtak. Elfajulván  tőle a Blandrata György dögletes tudománya 
után az ifjú  János király; arra vetemedek, hogy már becsülete sem 
volt senkinek előtte, hacsak Szentháromság tagadó nem volt, végzést 
is ira a 1566. esztendőben sz. András naptájban, hogy az erdélyi 
birodalomban mindenek Blandrata Györgytől függjenek  és a tőle 
választott papoktól hallgassanak, a kik pedig ezeket megháboríta-
nák, mint hitetlenek, ugy biintetődjenek. E végzés mellé nem aka-
róinak állani a csíki székelyek; kerülgető őket János király Ígére-
tekkel s fenyegetésekkel  is ; de úgysem mehete semmire sem velők; 
folmergelődék  azért és a következő 1567. esztendőben sok fegyveres 
népét bocsátá reájok, hogy erőszakosan is kitérítsék az icaz hitből. 
Yala többi között Alfaluban,  Gyergyóban, mely Csíknak fiu  széke, 
egy buzgó lelkű, istenfélő  megyés pap, István nevű; ez jobban is 
felbiztató,  az álhatatosságra a népet, s egyetértvén a jó rend is 
vélek, elszánák mindnyájan magukat, vagyonukat s élőtöket régi 
szent hitüknek oltalmazására, s halálra lőnek készebbek, mind az 
attól való elszakadásra. Eljárják azért egymást és azt végezték: 
hogy ily utolsó veszedelemben az egész nép fejenkint  kicsinytől 
fogva  nagyig, házaikat, mindenüket odahagyván e szent képhez 
gyülekezzenek s egy szívvel lélekkel könyörögjenek az Istennek, 
bogy szentséges édes Anyjáuak, a magyarok régi nagy Asszonyá-
nak érdemeiért, tekintse őket ily nagy szügségükben. Egybe is 
gyülekezvén minden faluból  oly készséggel, mintha mindnyájan ba-
kiira mentek volna, és oda érkezvén, köszünték a boldogságos 
Szüzet az ő sz. képében, s alázatosan kerék, hogy segítené őket, 
s nyerne malasztot szent, Fiától a közelgő veszedelmek elhárítá-
sára. Híre érkezké azonban, hogy Udvarhely felől  nyomulnának be 
feléjük  a hadak; annálfogva  kiválogatták maguk közül, valaki csak 
fegyvert  foghatott,  s rendbe álliták őket az ott kiterjedt szép me-
zőre; a fejér  népnek, az üregeknek és a gyermekeknek pedig meg-
parancsolák, hogy míg ők oda járnak, azon helyről ne távozzanak, 
hanem imádják Istent, s kérjék, hogy tőlük a malasztok Anyának 
érdemeiéit, menyei segítségét meg ne vonja. Ezzel az asszonyok, 
leányok, öregek, ki-ki maga tehetsége szerint újra is künyörgéshez 
fognának,  a fegyveres  nép pedig hasonlóképpen imádkozva eléje 



kezd nyomulnia János király hadának. Van Ősik és Udvar hely szék 
között egy rengeteg nagy erdő Ott szemben találkozván, fegyverre 
kele közöttük a dolog ; nem hagyá az Isten az igaz ügyet, feliil 
fordulónak  a csíkiak, s a király hadának jobb részét lcvágák, a 
többi nyakra-főre  visszaszalada. Elvégződvén a verekedés, vissza 
fordulnak  hazafelé  a csíkiak s mikor közelgettek volna a klastrom-
hoz, eléjük ment az ottan maradott nép. Kiniondhatlan örömmel 
fogadák  egymást és együtt zengő dicséretekkel a templomba sie-
tének, hol a nagyhatalmú Szűznek szép képe előtt hálát adónak 
az Ur Istennek, hogy őket az igaz hit üldözőitől megmentette. 
Történek e dolog említett. 15G7-ben pünkösd szombatján. Annál*, 
emlékezetére most is minden esztendőben azon napon egybegyűlnek 
oda, nemcsak Csíkból, Gyergyóból, Káxzonból, Udvarhelyszékröl, 
hanem még Moldovából is, mig átmenetelök ugy megnem szorult; 
értem, hogy kereszt alatt zengedező szép énekszóval jővén oda, 
dicsérik az Istent és az ő szeplőtelen drága szent Anyját. Sok bajok 
lön annak utána is János királytól a csíkiaknak ; de soha a hit 
dolgában meg nem adták magukat. Sőt idővel az említett végzést 
is visszamondották az 1591. esztendőben Mindszent napján Gyula-
fehérvárott  tartott országgyűlésben ezen szókkal : „A csík béli 
klastrom, több odavaló helyekkel együtt, miért, hogy onnan ez 
ideig is semminemű időben a római vallás ki nem irtatott, az oda-
beli atyámfiainak  is lelki ismeretek megnyugtattására maradjanak 
azon állapotban, a mint ekkorig voltak". Ugyanezen történetet P. 
Lostainer Lénárd megragadó szavakkal ecseteli. Miután leirja a 
gyergyóiaknak a esiksomlyói segítő Máriához való menekülését és 
folyamodását,  igy folytatja:  „A gyergyói néppel Csík-Somlyón 
csatlakozott a szenvedésben és hitben rokontárs csíki és kászőni 
lakosság. A mint ezen egy lélekkel nemcsak a hitben, hanem a 
bátrak kenyerével az oltári szentséggel is megerősíttették, hogy a 
kivívni szándékolt győzelemről is bizonyosabbak legyenek : a szer-
zetesek szónoka lelkes beszédében felbuzditotta  mindkét nemen le-
vőket, hogy Arius hitét ne csak bé ne bocsássák e földre,  hanem 
egyenesen vonuljanak is ki serege ellen. 

Beszéde végén felfegyverezte  a vezért és a Gyergyóból jött 
apostoli férfit;  az öregeket, gyengéket és gyermekeket hátra hagyva, 



hogy az oltárnál imádkozzanak, a többiek, férfiak  és nők egyaránt, 
készek levén inkább meghalni és a bitszegő kegyetlen fejedelemnek 
magukat élve meg nem adni, mind ősi kegyeletüket és vallásukat 
szentségtörően megsérteni, fegyvert  ragadnak, kiki a maga álapota 
és természetével megegyezően, a mint ezt a körülmény engedte és 
lelkesedés magával hozta A többi között, vagy azért, hogy a le-
eresztett dús hajú bőszülő szellemeket utánozzák, vagy a végzetes 
gyászos idő iránti tekintetből, a leányok kibontott hajaikat szét-
szórva lebocsátották. Ekkor vidám lélekkel az ellenség elé kivo-
nulnak, a mártír halóira, vagy győzelemre kész sereg már elérkezett 
a Csíki Láznak nevezett helyitr, mikor szemben találják Zápolya 
embereit, közöttük a, prédikátorokkal, kiket a szent tábor azonnal 
megszalaszt, az életben maradottak egyenes uton viszik meg a hírt, 
hogy Csík, Gyergyó és Kászon férfiai  és asszonyai az erdők sű-
rűjében fegyverben  állnak és az utat megszállották. 

Zsigmond megtudva a váratlan hírt, átértette, hogy veszély 
van ott, a hol harezra kész asszonyok állanak ki a küzdőtér po-
rondjára, azért elhatározta, hogy inkább gyalázattal kitér a seytha 
leányok  elől, mind a bizonytalan siker miatt a halált megkísérelve, 
az arinsi hitetlen vallásért a férfiakat  veszélynek tegye ki. Azért 
szándékától elállva, odahagyta ezen Istennek szentelt és meg nem 
becstelenitett helyet. A szent sereg, megtudva, hogy Zsigmond fé-
lelemből felhagyott  a további kísérlettel, Isten dicsőítése mellett 
hirdető a bőszülő angyal hatalmát, mely főleg  a seythaszékely leá-
nyok karja által alázta meg a hithagyót. 

Azután a győzők a győzelem jeléül zöld galyakat véve 
kezükbe, a kegyelem trónjához és könyörületesség Anyjához, 
honnan jöttek vala, vidáman visszatértek a hátrahagyottak örömuj-
jongása között, a kikkel egyetemben hálát adtak a győzelemért, és 
az Istenanyát a nyert jótétemények jelvényéül az eretnekek elleni 
Segítő  Asszonyul választották és magasztalták ; azon felül  elhatároz-
ták, hogy a fenn  említett szobor czime örökre az Eretnekek  elleni 
Segítő  Asszony legyen (Auxiliatrix contra haereses). 

Felcmlithetnők még idevonnatkozólag Jegenyei Ferenez, Ko-
lozsvári Pál, Péterffy  Domokos és lialázsffi  Mihály és még számos 
jeles férfi  tanúbizonyságait, kik mindnyájan Mária segítségét az 



eretnekség ellen és a székelyeknek a Mária csodálatos szoltra iránti 
ragaszkodását magasztalják. Mig Sepsi, Kezdi, Orbai, Maros és 
Aranyos székekben, jegyzi meg Losteincn, találkoztak hitbagyók, 
addig Csík, Gyergyó és Ivászon a kisértetek daczára is sértetlen 
tisztaságát megőrizte, méltán mondja tehát a költő Csikszék dicsé-
retére : 

„Caetera nupserunt peregrinis limina speusis 
Ast de mc laudem nullus adnlter habét. 
Mig más nők idegen férjek  karjába rohantak, 
Addig róllam nem zeng a gyönnyörbe merült." 
A protestantismuson aratott e győzelem és azt követő hála-

ünnep emlékére keletkeztek a esiksomlyói pünkösdi búcsúk, hová 
ez időtől fogva  a hivők ezrei zarándokolnak. E búcsúk nem Mária 
valamely ünnepén tartatnak, hanem pünkösdkor, mikor is a hivők 
a mennyei Jegyesnek a Szentléleknek, mint a szent hitért nyert 
győzelem adójának, és az ő arájának, a Segítő Máriának, mint 
közbenjárónak ünnepét együtt ünnepelhetik. A multszázadi iró igen 
szépen fejti  meg azon igazán megragadó jelenséget, hogy „Mi «'iz 
oka, miszerint a pünkösdi búcsúra labarum alatt jövő három szék-
hely székbeliek mintegy két ezerre menő szüzei szétszórva leenge-
dik hajaikat ? A Moldvából jövők miért bontották lei üstőkiiket ugy 

1 r 

jövet, mind menet? Es a Háromszékről és Gyergyóból jövő pro-
cessiok tagjainak mért kell zöld galyakat hordani jövet és menet? 
Ugyanis miként izrael leányainál szokás volt, hogy évenkint össze-
jőve sirassák Jefte  leányát, ki az ellenség azon mcgboszulásáért, 
mely atyjának engedtetett, feláldozta  magát (Birák 11., 36.) ; épugy 
honosult meg Háromszék Icnáyainál, hogy minden évben lengő ha-
jakkal ünnepeljék meg a régi scytha-székely leányoknak vagy 
harczi tüzét, vagy pedig a győzelemre, vagy a gyászos időkre em-
lékeztető szokását, mintegy be akarván bizonyítani e helység előtt 
e viseletükkel, hogy mint egy második amanozok, a hazának az 
eretnekek feletti  győzelméért készek magukat feláldozni.  Hasonlóan 
hordják a zöld ágakat, jövet mint a béke olajágát, menet, hogy 
hirdessék barátnak és ellenségnek ama győzelmet." 

A Nagy Erdőn történt ütközet helyén, melyet ., Lenyugtató--nak 
neveztek el, régebb egy kőoszlopocskán egy kőkereszt állott, mely 



még o. század elején is megvolt, később egy fakereszt  jelölte e 
helyet, azóta azonban az is kidűlt, mutatván, hogy még a kegyelet 
emlékei sem állandók. E helyre Ilenter Gábor Udvarhelyszék 
fökirálybirója  egy emléket akart állíttatni, azonban nehogy e mű 
rombolásnak legyen kitéve,'*) az emlékműre szánt márvány táblát 
a csiknomlyói zárda, és linövelö-intézet közötti téren levő Nepomuki 
szent • hlllOS Ki ipolnája homlokzatára illesztette. E kőlapnak felirata: 

B ra l é l zé s -G 
A 7.011 győzcddemnelmelyet  lítüü-fw-n  Viinkőst  Szomhatyán  ezen az Helyen 
nyert ilialil) János Sigmond király Hada  ellen az maga sz. Hitét védelmező 
székely nép. Ezen Alkotmiínyf  emelte Rop. sz. Ivány Lilier liáró Henter  Antal 
az Krisztus Rendgyének arany keresztes vitesse tts Após!. Királyi,  ('sászári 

felség  arany koltsos  hive és Nemes  anya, Udvarhely  Szék  Fő 
királybírója  IS  17. 

Megható) a moldvai katholiknsok ragaszkodása a, csiksomlyói 
Mária csodatevő kegyhelyhez. A moldvai határszélre átköltözött 
csíki székelyek kilcncz faluban  telepedtek le; ezek évenkint nagy 
seregben tartottak körmenetet a Mária kegyhelyéhez fehér  laborum 
alatt, fehér  ruhába, öltözve s a Segítő Anya dicséretére készített 
litániát énekelve, melyben szivük egyszerűsége szerint igy felel-
gettek: „Zeng az erdő, zeng; zúg a levele Mária örömére". 

E proccssionak eléje ment a csiksomlyói deákság a < lyergyóból 
jövőkkel egészen a Széphavasig, hol nehogy ily nagy sokaság szent 
mise nélkül maradjon, egy kápolna építtetett (egy másik hagyo-
mány szerint e kápolna Szent László korából való) az ott tartandó 
isteni tiszteletre. E hely annyira szentnek tartatott, hogy habár 
a moldvai vám felállításakor  1744-ben megtiltatott a Moldvából 
való kijövetel, még ezután is néha 5 ezer ember is processio 
mellett oda gyülekezett. A moldvai hivők ajándékozták a csik-
somlyóiaknak a Bálványos havast azon czélből, hogy, mikor a 
pünkösdi búcsúra jönek, itt vendégszeretettel fogadják  és habár a 
moldvaiak e tömeges kivonulása betiltatott és megszűnt, azon havas 
az ajándékozottak birtokában maradt,. 

') Hégebb az országút e helyen vezetett át, azután azonban az ettől délre fckvA 
hegyoldalba tétetett át. 



Az udvarhelyiek szintén versenyre keltek a töbl»i székelyekkel 
a Mária e kegyhelyének tiszteletében és Zsátmár Mátyás Jezsuita 
miszionarius vezetése alatt, ki l('!ől —1054-ig volt lelki pásztoruk, kör-
menettel jöttek a pünkösdi búcsúra, fent.artatván  ináig c kegyes szokást, 

A hivők c mig)' buzgósága által indíttatva XIV, Kelemen pápa 
teljes búcsút engedett azoknak, kik pünkösd szombatjától kezdődőleg 
8 nap alatt áj latosan gyónnak ós áldoznak. 

Ilogy a esiksomlyói csodálatos Mária szobor tisztelete már a 
protestantismus elleni küzdőimet is megelőzte kitűnik onnan, hogy 
I, hitükben fenyeget4t  gyergyóiaknak nem kellet volna Mária sogit-
ségéért Somlyóra, jönniük, hanem közelebb találták volna akár 
Nagy-Boldogasszonyon, akár Rákoson a Mária tiszteletére emelt 
templomokat, 

Az üldözött; mártírok nyomán ni (remeték származnak. Minnél 
nagyobb hévvel iparkodott a protestaníismus kiirtani a csíki szé-
kelyek közül az őst katholikus hitet, annál buzgóbban ragaszkodtak 
hozzá és siettek a Segittő Mária védő szárnyai alá oltalomért. A 
Kálvin tanát követő Székely Mózes hadával betört Csíkba, kogy 
ezt h a többi székely székek utí,u hitétől eltérítse. Dühét kiilönésen 
a Mária oltalma, alatt álló esiksomlyói zírda ellen, mint a katholi 
cisinus erős vára ellen fordította;  az inkább szentségtörés, mint 
rablásra, vágyók a szerzetesekor csellel elfogták,  előbb ajándékok-
kal, azután rábeszéléssel » majd kínzásokkal hithagyásra akarták 
kényszeríteni, ezek azonban a Mártírok királynéját Mái iát hívták 
segítségül, inkább a halált, mint a hithagyást választották és vidím 
arczczal szenvedtek vértanú-halált.. Ez alkalommal, habár a templom 
és a zírda kiraboltatott, a Mária szobra sértetlenül maradt, mi 
való-ágos csoda. (1 ti01.) 

Különösen a templomi szent tárgyak és képek ellen irányult 
a protestáns türelmetlenség dühe ; de minden erőszakosságuk meg-
törött a Mária védelme alatt álló csiki hivők kegyeletén. Csík-
Rákoson a Mária, tisztelete templomának belsejét felégették,'55)  de egy 
hívőt, sem tudtak megnyerni; <>vergyó-Szárhogycn az oltárt fel-
gyújtották, a mikor is az égő feszületből  egy szeg kipattant; s a 

*) A legenda szerint 2 prédikátort, kik jó magot jöttek hinteni elevenen itt cl han-
toltak «hogy ha jó magok hát csak keljenek kis. 



gyújtogató vezér szeme világát kioltotta, mitől a szentségtörő sereg 
megrémülve menekült; Nagy-Boldogaszzonyon sikerült egy hivőt 
szerezniük; de ez a nép tudomására jővén a mételyező kórt, a 
kősségitől kiűzték, házát lerombolták; Madéfalván,  midőn a felsőbb 
parancsra üszegyiijtütt nép előtt a protestáns prédikátorok tévtanu-
kat hirdetni kezdették, a fclbő-sziilt  tömeg elöl az ablakon keresztül 
kelleti menekülniük. Különösen a csiki nők tűntek ki a a vallás 
védő hősiességben, s mig az erdélyi protestáns fejedelmek  fegyveres 
hadától kisért prédikátorok faluról  falura  jártak, hogy a hívőket 
kitérítsék, az asszonyok összefutottak,  a férfiakat  ellenásra buzdí-
tották, ők maguk zajongáwukkal a protestáns prédikátorokat szóhoz 
jutni nem engedték, sőt fenyegetésekkel  iparkodtak azokat szándé-
koktól visszariasztani, kijelentvén, hogy a fegyveres  ellenállásra 
készen, vagy győznek, vagy pedig az Istenért, oltáraikért, hitükért, 
családjaik üdvéért és Védő Asszonyukért, Máriáért készek vagyo-
nukat, sőt életüket i-s utolsó csepp vérig feláldozni. 

„A sok megragadó példa közül csupán A1 torjai Apor Andrásné 
Lázár Barbarát említem fel,  ki a szent képek rombolói támadása 
ellen az asszonyok ós leányokból szervezett csapatával a templom 
küszöbéhez állva igy kiáltott a szentségtörőkre: „Szent Asszony 
ugy segéljen, ha ide jösz, meg kell halnod". (1007.) 

K szilárd kitartásáért meg is oltalmazta a Segítő Anya az ö 
csodálatos szobrának lábainál oltalomért esdő székelységet. 1091-ben 
a, tatár megrohanta Csikót, több falut  küzüttiik a lcgnépessbbet 
Czibrefalvát,  is földig  lerontotta, csak Szentmihály ezer lakójából 
7 maradt meg, majd a csiksomlyói zárda kirablására indult. Lkkor 
Ni/.et Ferenez szerzetes atya, mint egy második Kapisztrán, a vi-
dékről ide a Mária oltalma alá menekülteket harezra tüzeli, az 
asszonyokkal az akkor hordani szokott fehér  fökütőt  letéteti és 
fejüket  fekete  kendövei kalap formájára  befödi,  kinek ez hiányzott, 
hajadon fővel  jelent meg, a kinek a rozsdás fegyverekből  nem 
jutott ki, karókat adott kezükbe. Igy felfegyverkezve  csatarendbe 
állította Őket, elöl a mintegy 200 tanuló ifjút,  utána az ide mene-
kült. férfiakat,  hátul pedig az asszonyokat, mindenik csapatot zász-
lóval és dobokkal látva el, a templom tornyára pedig veres lobogót 
tűztek. A felállított  sereget a vezér arra buzdította, hogy Mária 



segítségébe helyezve bizalmukat, senki a csatasorból ne távozzék. 
Midőn az érkező barbar esaj)at feltűnik,  megszólalnak a torony 
harangjai, felzendül  a harezi ének, peregnek a dobok és minden 
oldalról csatazaj tölti be a levegőt. 

A vélt hadseregtől és harezi riadójától a pogány annyira 
megrémül, hogy futásban  keresi életének megmentését, és nyakra-
főre  rohan részint hazafelé,  részint Alcsiknak, hol meglepetnek ős 
lekaszaboltatnak. Itt elesett maga a hadvezér lia is és több mint 
7000 esiki fogoly  szabadittatott meg a rabbi néztél. Ez volt a ta-
tárok utolsó rabló kísérlete Székelyföldön.  Ezen győzelem, melyet 
a nélkül, hogy csak meg is sebesült volna valaki, nyertek meg 
Mária bátor bajnokai, méltán azon valóságos csodák közé tartozik, 
melyet a csíkiak Vódő Asszonya a hozzá folyamodók  és az ő cso-
dálatos szobrát tiszteletben tartók iránt oly sokszor tanúsított. 

A kurucz háborúk a Székelyföldet  som kímélvén meg, a csíkiak 
e legfel  tettebb kincsét a Boldogságos Szűz csodálatos szobrá t ez 
időtájban a zárda főnöke  a Nagy Somlyó hegyén levő sürii erdő-
ben rejtette cl. Valószínű ezt ábrázolja a esiksomlyói zárda tulaj-
donát képező „Chronología" czimii kéziratos könyv elején levő rajz, 
mely egy terebélyes fát!  tüntet fel,  törzsön a Boldogságos Sziiz 
szobrával. Némelyek szerint régi időben e szobor a templom mellett 
levő terebélyes fa  törzsén volt elhelyezve. 

A c s o d á k k a l e k e s k e d ö M á r i a s z o b o r . 

Mária, a Segítő Anya a mily nagy kegyességet mutatott a 
székely nemzet védelmezésében, ép oly kegyelmes volt:, mint bete-
gek gyógyítója és szomorúak vigasztalója azon számtalan iránt, kik 
akár testi betegségeikben, akár lelki bajaikban az ő csodálatos 
szobra előtt hozzá folyamodtak;  ugy, hogy már a legrégibb idők-
ben a vallásos nép között általánossá vált azon tapasztaláson ala-
púiéi hit, hogy e szobornál különféle  csodáik történtek. 

Már 1764-ban jelentést tettek az akkori erdélyi püspöknek 
lvlobusiczky Fercucznek, hogy sz. István vértanú napján többek 
szeme láttára fény  özönlött ki a s zoborhő i , mit a következő évben 



eszközölt hivatalos viszgálat a tanuk vallomásai után igazolt és 
egyúttal több csodálatos gyógyítás is kiderült. A püspöknek Kalo-
csára, történt áthelyezése után, utódja Kolonics László ujabb vizs-
gálatot rendelt el, melyre a felcsiki  esperest és kerületi jegyzőt az 
a lesik i és udvarhelyi espereseket küldötte a legszigorúbb vizsgá-
latra adván utasítást. Ezek 1779. június 13-án a megidézett tanuk 
jelenlétében a Mária szobrot levétették trónjáról és köröskörül meg-
vizsgálták, ugy a szobrot, mind a környezetét; a szobor homlokán 
felső  részén találtak némi kis mélyedéseket, melyeket a buzgóság 
által felrakott  ékszerek okoztak; a jobb arezon valami régi sérülés 
nyomát elsötétülve és V betii alakban; a nyakon a toroknál pedig 
két ujjnyi hosszú mélyedést (e két utóbbit, mint már említve volt, 
a tatárok okozták.) A tanuk törvényes fonnák  között voltak meg-
idézve ós kihallgatva, mindeniknek vallomása előtt az evangéliumra 
tett kézzel meg kellett esküdnie, hogy igazat fog  mondani. Az 
eskü alatt kihallgatott 7-1 tanú vallomásai a szobor régiségét, ősi 
időktől való tiszteletét, a pünkösdi búcsú eredetét és más általá-
nosan ismert csodákat tanúsították. A több napon át tartott vizs-
gálat eredménye fel  terjesztetett a püspökhöz, ez azonban Nagy-
váradra helyeztetvén át, az ügyet utódja Battyáni Jgmi.cz crd. püs-
pök vette át, kinél a szerzetes atyák ismételten kérték az ügy el-
intézését. Battyáni püspök, ki fogadalma  teljesítése végett jött cd 
a csiksomlyói pünkösdi búcsúra és lábbetegségéből csodálatosan fel-
gyógyul t , - ) egy 1785-ben kiadott rendeletében irja, hogy saját, 
maga tapasztalta a, népnek tömeges összejövetelét; hogy pedig Isten 
dicsőségét az utókor is beszélje és a katholikus hit mindig örcg-
bedjék, elrendeli, hogy jövőre évenkint pünkösd vasárnapján a pro-
cessio és szent beszéd után a pap clőinondása mellett a IV. Pius 
által megállapított szöveg szerint a katholika hitre a nép fogadal-
mat tegyen, az ezt követő ünnepélyes szent mise előtt a „Téged 
lst.cn" hazai nyelven elénekeltessék; mindez pedig a hitnek az 
Isten Anyja Boldogságos szi'is Mária közben járása folytán  történt 
megvédéséért rendeltetik el." 

A püspök a csodákra nézve ujabb vizsgálatot rendelvén cl. 

') lí csodálatos gyógyulás emlékére hálája jeléül egy ezüst lábat tett le a Mária 
szobrához. 



az eredmény elbírálását a püspöki consistorium igénybe vételével 
eszközölte és ide vonatkozó határozatát 1798-ban kiadta. 

Ebben megállapíttatik, hogy a Boldogságos szűz ezen szobrá-
nak tisztelete az emberemlékezetet meghaladja, mi kitűnik a régi 
iratokból és a hívőknek azon ősrégi szokásából, melylyel tisztele-
tére összegyűlnek. Ezen nagy tisztelet származott azon sokszoros 
kegyelemből, melyekben a könyörgök itt részesültek. A consistorium 
azon gyógyulásokra vonatkozólag a tanú vallomásokat ügyelem be 
nem vette, melyele az Isten anyában vetett bizalom mellett gyógy-
szerrel is eszközölhetők, voltak. 

Már a régi iratok is. minő a berezeg Eszterházinak már em-
lített könyve, a csiksomlyói Mária szobrot csodálatosnak nevezték 
(169(5.) Maguk az eretnekek is ilyenek ismerték. A vizsgálat 
szerint pedig kitűnt, hogy Isten a Mária ezen szobrát a csodák 
négyféle  sorozatával tűn tette ki. 

1. Mária ezen szobrának areza minden szennytől meni maradt. 
Mig a templom többi tárgyait rendesen a. por és gyertya füst 
annyira belepte, hogy gyakran tisztogatni kellett, e szobor areza, 
habár mellette gyertyák égtek, tisztán maradt minden időben. 
1758-ban a tatárok betörése, alkalmával a szobor egy kőfalba 
vésett üregbe elrejtetett, midőn onnan betek múlva elővétetett, az 
arezon semmi szeny nem mutatkozott, jólehet a szobor többi része 
penészszel volt borítva. 

2. Egy másik csodálatos jelenség az, hogy a szobor areza az 
idők különböző körülményei szerint, majd elhalványodni^ majd 
kipirulni, majd szomorúnak, majd vidáinnak, sőt néha mosol vo!..>ni 
is látszott, mintha egy élő arcz lett volna. Az arez ily elszomoro-
dását látták a liákóczy-íele háborúk és a tatárok betöréseit meg-
előzőleg, az arcz élénk kigyúl adását némely szent misék alatt 

Az arezon a tatárok által okozott sebhelyeket több ízben 
iparkodtak eltüntetni, mi azonban semmi művészetnek sem sikerült, 
mert sem éles vágóeszköz, sem festék  nem fogott  rajta. 

A szobrot sokszor fény  vette körül, mely néha az egész test-
ből, máskor a szívből sugárzott ki; néha fénysugár,  máskor a 
gyertya-fény,  villáinfény  szikrák fel-  és leszáló láng, vagy ragyogó 
gyémánt fényéhez  hasonlított. A kis Jézus kezében is látszott 



fényessé"-.  A fény  többnyire szent mise és szent beszédek alatt 
látszott. Az ide vonatkozó számos tanu-vallomások XIY. Benedek 
pápának a csodák megvizsgálására vonatkozólag kiadott rendelete 
szerint vizsgáltattak meg. 

A testi fogyatkozások  megszüntetését és a betegségek meggyó-
gyitósát illetőleg- számos és fényes  példa volna felhozható.  A többi 
között megemlitendőnek tartom a csíki székelyeknek a protestáns 
vallást behozni szándékolt had feletti  győzelmét (mely e miiben is 
közölve van) leíró Cserei Farkas nejének esetét, ki midőn melle 
kínos fájdalmának  meggyógyulását, a csodálatos szobornak köszönó, 
a Mária szobrára egy ezüstből készült mellet függesztett,  melyre 
ez volt. vésve: 

(.'serei Fark asm' A.oios Halárának, 
Molln száradását s terhét. fájdalmának 
Oriiini'o l'orditja az Isten Anyj árnak 
Ivogyeson gyógyit<5 keze Máriának. 1701 

A sok csodálatos gyógyulásnak tanuja azon számos nemes 
fémből  készült emlékjei, melyeket a test kiilömhöző részeinek 
tormájára készítve, ugyanazon betegségnek csodás megyógyulósóért, 
rakott le Mária szobránál a hálás kegyelet; tanúi a szobor őkitó-
sérc hozott arany-, eziist.-, gyöngy-, ékkő- és selyemből készült 
tárgyak, m el vek közül megemlítem a Mária szobor fejére  Bánifi 
Kristófné  által adományozott és megaranyozott ezüstből készült 
koronát és egy másik szintén ily koronát, melyet a kis Jézus fejére 
készíttetett egy névtelen, e koronákat azonban a Mikó Judit által 
fából  készült és megaranyozott koronák helyettesítik a szent szobron. 

Igen jellemzően és meghatóan kiáltott fel  a viszgáló bisottság 
előtt egy tanú ezen szavakkal: „Csik-Somlyon csak az hal meg 
betegségben, ki élni nem akar". Az eszközölt, vizsgálatok alapjón 
a püspöki leirat a Mária szobrát csodálatosnak,  csodákkal  jelcskedőnek 
mondotta és hirdette ki 1798-ban. 

E püspöki leirat ugyanazon évben a Boldogságos sziiz szeplő-
telen fogantatása  napján a zárdatemplom szószékéről 3000 hívő 
előtt hirdettetett ki, a kik ez által a Mária szobor iránti hit- és 
kegyeletben, őseik e drága örökségében még inkább megerősödtek. 



E szobor, melynek csodás liire még* Rómáig is eljutott, 
annyira féltett  kincse volt a esiki székelyeknek, hogy még attól 
is féltették,  nehogy valami körülmény folytán  Rómába vitessék. 
Egy a csíki székelyek ajkán fennmaradt  legenda szerint maga a 
Segítő Anya sem engedte meg, bogy az öt tisztelő buzgó népe 
megfosztassék  e kedves ereklyéjétől. A tatárok egyik betörésük 
alkamával, midőn a csiksomlyói zárdateniphmmt kirabolták, a Mária 
szobrot is magukkal vitték, ez sikerült, is nekik az Olt hidjáig, 
azon túl azonban már súlya növekedni kezdett, ugy, hogy már 
kettő helyett négy tatárnak kellett vinnie, tovább már csak hat 
bírta el, azután nyolez, később már állati erő segítségével tudták 
vinni, mikor elértek a Hargitán átvezető utón Csík határáig, itt 
mintha földbe  gyökerezett volna már semmi erővel sem lehetett, 
tovább mozdítani. Erre a tatár tömik kardjával darabokra akarta 
vágni és elégetni, azonban mikor kardját csapásra emelte karja 
ciszáradott. A tatár csapat kénytelen volt ott hagyni e szobrot és 
mily csoda! a szent, szobor újra a templomban a régi helyén talál-
tatott. A székelyek hitregéje szerint a szobor magától jött vissza. 

Az Isten anyja Mária tisztelete él minden igaz székely szivé-
ben. A Ősik-Somlyón a Mária szobor lábainál tanuló ifjúság  kelte-
iében már közel kétszáz éve áll fenn  a Mária Társasága. S mikor 
az ifjúsági  Mária Társulatokat beszüntetni rendel o felsőbbségi  pa-
rancsnak más tanintézetek engedelmeskedtek, a csikisonilyói még 
akkor is szembe szállva a hatalommal, nem hagyta el az ö Mariá-
ját, s habár a későbbi időkben Erdély többi gynmáziumaiban ma-
guktól ismét megziintek a, most újból szervezni szándékolt Mária 
társulatok, a csíki székelység gyermekei szakadatlan folyamatban 
mint e társulat tagjai Mária védelme alatt sajátítják el a tudo-
mányokat. 

A csíkiaknak Mária iránti tiszteletét, és csodálatos szobra iránti 
kegyeletét szebben nem tudáni jelemezni, mint annak felemlitésével 
hogy a Csikszék, jelenleg Ősik vármegye czimerét képező pajzs 
közepén a csiksomlyói Segítő Mária szobra van. 



Si II 

A Csik-Sómlyoi csodálatos Mária Szóbor és a szent hegy, 

II II 





AZ RLSÖ BÚCSÚJÁRÁS TÜRTÉNKTK 

lcrkczett végre a jelzett, indulás reggele. — Pünkösd Csü-
törtökén reggel meg telt a Baratzia templom udvara utazok és 
kísérőkkel, 5 órakor a zarándoklat vezetője Bálinth János szent 
misét olvasott, mise végén felhangzott  a „Jöjj  el szent, lélek  Isten" 
magasztos hymnussa minek végeztével az állomás felé  indult a 
csoport, — az egy csoportban indulok mint egy 90-en elfoglalták 
a számukra a román vasúti Igazgatóság által engedélyezett ked-
vezményes 3-ad osztályú kocsit, — (megjegyzem 4 frankot  fizettünk 
tehát 50% volt engedve) a miről a zarándoklok mindig is hálás 
kegyelettel fognak  megemlékezni. 

Nyolcz óra néhány perczkor zakatolt a vonat s nemsokára a 
gárát ellepő Magyarok csoportja, el volt válva mert a kikisérők száma 
nem nagyitok ha azt állittom meghaladta, a, 200-at, Szent énekek 
s a rózsafüzér  közös imádkozása közt érkezett a csoport Prédeálra. 

A román részen étkezett a csoport — míg megkezdődött az 
átbocsátás s aztán a magyar finánezok  buzgói munkája a szimatolás. 

Jclcmző egyik magyar vámhivatalnok kifakadása  a vezetőhöz-—-
„Minek való az ilyen zarándoklat, ülnének ott s dolgozzanak, hisz 
ugy is szerethetik a hazát ha soha sem látják" — Mire a vezető 
csak annyit jegyzett meg a szisz Atyafinak  „ugy látszik az Ur 
látja, de még sem szereti — elég kár hogy kenyerét eszi". 

Egy egyszerű de diszcs koszorút,*) is vitt a csoport Honunk 
nagy Asszonyának Máriának kegyelete jeléül. E sem kerülte el 
sorsát, mert a testvéries szeretet fejében  11 magyar forint  22 korona 

Később Scier Németli Ignácz tekintélyes virág-kereskedö a Calca Victorián a királyi 
paláttal szembe, árát (50 frank)  nem fogadta  el. 



vámot, fizetettek  érte, megfizettük  mert annak volt szánva kinek 
Anyai palástja 000 60 óta védi édes hazánkat melytől bár távol 
élünk, de a melyet igazán szeretünk. 

A hivatalos nyerseség máskép nem hűtötte le vágyódásunk, 
sem a zöld szász gúnyos megjegyzése. De mi kép is, mikor már 
a haza éltető szellője lengett át. Legfelebb  egy nehéz sóhaj tört 
fel  a jőbbak szivéből hogy a ma,gyárt gyűlölő ilyen idegen szivja 
hazánk balzsamos levegőjét s eszi kényelmesen kenyerét, mig sok 
a haza szeretetétől lángoló sziv külföldön  senyvedni kénytelen. A 
sors, a sórs, a sors ! ! ! 

Igy esett tul a bukaresti magyar kath. zarándok csoport az 
átszállás nem egészen kényelmes sorompojáii s indult aztán a ki-
tűzött ozél felé. 

Estve 9 órakor Brassóba volt a esópórt — elszállásolta magát 
a „Fehér-ló" vendéglőbe, hol a később indultak is csotlakoztak 
hózzok. 

Legelső dolog volt átvenni az uj keresztet, a mit az udvaron 
mikor felfűztek  mindenki kárpotolva lett, eddigi fáradságáért. 

Reggel 5 órakor, a mái- most kézbe vett jelvénnyel örömmel 
indult a mintegy 120-ra szaporodott Csoport, „Csik-órszága" felé. 

Ha eddig egyhangú is lett volna az utazás, most már nem 
volt, az Felhangzott az örömének a, bucsujároknak ajkain „Szülő-
földem  szép határa; Megláttalak valahára" énekelték oly szent lel-
kesedéssel a milyennel csak a hónába visszatért magyar tudja 
énekelni. 

Aztán a csiki állomásokon meg meg állott a dal; elhalt az 
áhítat imája az ajkakon s felváltotta  a miden üt elhangzó öröm 
kiáltás édes apám anyáin testvérem í fiam  gyermekem 

leányom; mert hát rég egymást, nem látott, szülök, gyermekek, 
tetsvérek, rokonok borultr.k egymás kebelére. Igy volt ez minden 
egyes alcsiki állomáson, mert hát mindenütt vártak valakit a bu-
karesti haza férők  közül. De azért itt dicsérettel említem meg hogy 

Indokok nem maradoztak el a szülőfaluknál  sőt sok csak-
intett szeretteinek s haladt a vonattal — a közös édes anyához „Má-
riához. — Végre egy utolsó jelszó Csik-szerexia  leszóltunk s pár 
perczct áldoztak a Felesik hoz tartozok is szeretteik viszont, látáséi-



nak, mialatt a jelvényt feltűzték  s a vezető pap egyházi ruhát 
öltött, hogy szép rendben ima és étiek szóval gyalog vonuljunk a 
kegyhelyhez, esedezni kegyelemért Máriához. 

Szép volt a menet, nem a nagysokaság miatt, hanem széppé 
tette a lelkesültség mi az arczokon sugárzott. 

A menet előtt vitték a busásan levámolt koszorút  a „Mária" 
szoborhoz. Nagy Irén ős t i tő Karolina k. a., ezt követte az impo-
záns kereszt, melyet Csík szt. Uyürgyröl 30 év előtt eltávozott 
Mihály Antal és fia  Gyuriczá, ki a külföldön  is jó magyarnak szü-
letett és nőtt fel,  Csik szt. Imréről való Farkas Iguácz emeltek a 
szt. hely felé.  Okét követték virág füzérrel  a kereszt anyák : Bóya 
Tamás  né és Farkas  Jguáczné  ur. asszonyok. 

A menet közepén haladt az Egyesület patriarehalis alakú el-
nöke Bóga Tamás •— ki tekintélyes kocsi gyáros az idegenbe 
s méltán lehet büszkesége Kozmás  községének. 

A menetet a nemrég hazátlaná lett, volt szent. Ferenez rendi 
áldoz ír két óv óta Bukarest missió egvh. megyei pap Bálinth 
János (L\ Ágoston) vezette. 

A két év előtt eltávozottra még rókónai is alig ismertek reá. 
Keserves tapasztalás jutott „ez alkalommal a vezetőnek ; hogy mig 
ő első tekintetre mindenkit megismer, addig őt nem ismeri senki. 
Nem baj, ő is vigaszért jött vissza, nem az emberekhez, hanem Má-
riához a kegyelmek és vigasztalások menyei királynéjához. 

Ep azért elfeledte  e perezben a multat; mikor látta a kettős 
sugár tornyú templomot, melyének falai  közt „Szt. Ecrencz gyer-
mekei" nagy gonddal 100-dok óta őrzik a székely nép e legszen-
tebb ereklyéjét. 

Péutcken d. u. 1-órakor már a Kolostor disszes templomában 
ott térdelt az áhítatos csoport a kegy-kép előtt. Aligha egy szem 
is száraz maradt az ihlet e pillanatában az öröm édes künyeitől 

Áhítatosság után a figyelmes  községi elöljáróság Márkos Dénes 
községi bíró vezetése alatt vette gondjai alá a nem várt, de annál 
nagyobb ürömmel fogadott  testvéreket, gondoskodtak elhelyezések-
ről, szóval nagy testvéri szeretettel fogadták  a haza térteket a 
miért c helyen is hála és köszönet; ugy szintén Fehér Antal 
főszolgabíró  Urnák; ki kitüntető figyelemmel  sorakoztatta a buka-



resti kereszt-alját  a bucsujárok c rei közt. (A jelen volt áhitatos-
kodok száma 10-15 ezerre tehető). 

Pünkösd  szombatja: 
E nap nagy szerencse érte a távolról haza zarándokolt cso-

portot, mert küldöttségét Erdély nagy nevű püspöke (Sróf  Majlatit 
C. Károly Kitüntető atyai szeretettel fogadta  s megígérte a kül-
döttség tagjainak kérése telyesitését hogy nnj díszes  kereszt  loüőyú-
jokatu  '•"•') felfogja  még az nap szentelni. 

A küldöttséget Bálinth János rom. kafli.  misi. pap vezette 
exellentiaja elé résztvettek Boga Tamás társ. Elnök Mihály 
Antal, Ábrahám (íyörgy ifb.  Molnár Lajos — Ferencz Lajo < 
Botos József  és Galló József  urak. 10 órakor kezdetét vette az 
isteni tisztelet; az uj kereszt alatt örömmel sietett a csoport a 
templom hajon át a szentélybe a hol mise végén a kegyes  Fii-
pásztor  megáldotta a keresztet s a kereszt képek — Magyarország 
Királynéja „Mária" Szent István apóst. Királyra hivatkozva 
szivek mélyéig ható szavakban buzdította haza látogató gyermekeit 
a vallás és hon szeretetet megőrzésére. 

E nap a körmenetteli részvéttel d. u. véget ért, a csoport 
tagjai gyónósaikat siettek végezni, hogy másnap Pünkösd napján 
az ur oltárához járulhassanak ; néhányan pedig a Jíénuálás  szent-
ségének felvételére  készültek a hétfői  napra. 

Hétfőn  a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a h"> pásztor;  mikor 
a haza tértekből is a megerősítés  szentségét  nagy lelki örömmel vették 
fel,  Bóga Tamás társ elnök, Mihály Antal, Farkas Ignácz, Farkas 
Ignáezné, Meskó Jáuosné, Meskó Gizella és itj. Brezula Antal ne 
ki ez nap lépett vissza a kath. egyházba, 

Részt vett a búcsújáró csoport a rom. kath. fögytnnasiuni 
fényes  ünnepélyén is hol a hazatértek ugv a tanári kar, mint az 
ifjúság  részéről nagy előszeretettel fogadtattak. 

A csik-somlyói ünnepségek lezajlása után ki-ki rokonai látoga-
tására sietett szerte, felső  alsó csik-kászon s kezdi-szók felé. 
A csíkiak kedden vissza-jöttek Somlyóra részt vettek a szt. Antal 
bucsun is s aztán Csütörtök tűzetett ki a vissza indulás napjául. 

')  A kereszt «>Vw<;« és hírsií»  müintézetében készült ISndnpesten, művészies kivétele 
minden alkalommal csodálatra ragadja most is Bukarest nlezáin a szemlélőket. 



Ez alatt aztán ép kitelt az időből bogy az alcsiki szülöttek 
a bucuresti magyarok kegyelet emlékét is meglátogathassák — ott 
a Nyerges tetőn,*) 

Meg is hozták a kegyelet áldozatát, Bardoez István plébános ur 
és az alcsiki tanítói kar több tagja közre működésével magasztos 
kirándulást rendeztek; a megemlékezés hervadatlan babér koszorú-
jával adózva a magyar haza szabadságáért elvérzett Hősüknek. 

Végre elérkezett a nem várt indulási nap Csütörtök. 
A sors üldözöttek — ismét „Mária" lábaihoz borultak bucsu 

imát rebegtek ajkaik a szűz anyához, szóval elbúcsúztunk „Ilonunk 
nayy Asszonyától"-,  a búcsúzás alatt megindult a könyek-árja sze-
meinkből, hogy folyón  az aztán unos-untalan érte; szép-hazánkért 
s honn maradt szeretteinkért. / 

Érzékeny könnyek közt bontakoztunk ki szeretteink ölelő karjai 
közül, tán éreztük hogy ez az utolsó ölelés ez az utolsó forró 
csók lehet sokaknak attól kit szerettünk**). 

Megindult a vonat s egyelőre méla andalgásközt vitte tovább 
a levert csoportot, mig végre Mihály Antal felrázta  a kedélyeket 
s szive mélyéből kezdte énekelni az igazi honfi  búcsúzó szavait. 

Szülőföldein  szép határa 
Meg látlak e valahára 
A hol állok a hol megyek 
Mindenütt csak feléd  nézek 

Ila madár jön tölle kórdem 
Virulsz e még szülőföldem  ? 
Azt kérdezem a felhőktől 
Azt a suttogó szellőktől. stL. 

Mindenki sietett vele elzengeni a bucsu dalt, sokan közülünk 
akkor utoljára a haza szent,. . . földjén*'**). 

Brassóban rövid megállás után tovább folytattuk  utunkat, 
Pénteken 11-órakor már itt voltunk idegen otthonunkba — vártak 
a honmaradt testvérek, együtt siettünk az Isten-házába (a Baratzia 
egyházba) bezártuk a zarándok utat, a vezető lelkész hála imája a 
„Téged Isten dicsérünk" eléneklése után a tudatban hogy áldást 
vettünk az úrtól szét-ószlott a. bucsu-csoport. 

Vajha mindanyian a hitiinkhözi ragaszkodás és honszeretetben 
is megerősödve oszlottunk volna szét. 

') lirről majd egy későbbi részletben lessz szó. — ") likkor búcsúzott el utoljára 
szerető édes anyjától a vezető pa|> is ; kit fiának  hontalansága fektetett  sírjába. 

"') Már néhányat idegen haza hantja takar az utazók közül. 



A Búcsújárás emlékét a mellékelt képpel is megörökítette a 
nemes lelkesedés, de ;í]jon itt még nevek is azoknak kik az első búcsú-
járás résszesei voltak. 

Az első bucsujárok nevei 1900-ban. 
Bálinth János r. k. lelkész í Spleis Károly j Domokos János és neje 
Búga Tamás társ. elnök. Fánta Miklosné Szebeni Pál és neje 
lióga Tamásnc  ur a.*) Kicsi Borbára j Pál Liza 
Farkas  Ignácznc  ur a.:,:) Bálint Péter és neje Fodor Nándorné 
Nagy  íren  k. a.**) Balló Erzsébetit ; 13irta Ami a 
Ütő  Karolina  k. a * * ) Fülöp Pálné Kiss Andrásáé 
Mihály Antal Váta Mária 'Suszter Nina 
Tamás György Farkas Ignácz 1 

Bene Imre Lakatos Trézsi Lengyel Julianna j Kósa Lajos 
Kedves Koza ifb.  Molnár Lajos és ne je Barta'is Regina 
Cseke Sándorné lvristó Verő 

. 
! Sárosi Péterné 

Cseke György Kristó Katalin | Nagy Gizella 
Cseke Eliza Imre Mihályné Nagy Etelka 
Kiss Dávid és neje Ötvös Mári j ifb.  Brezula Antahié 
Kiss Ferencz Bartos Mihályné # t | Meskó Jauosne 
Kovács lióza Kelemen Teréz j Meskó Gizella 
Ambrus Róza Szász Gizella ' Antal Sándorné 
Ütő Gáborné Ábrahám György és neje 

I  A n t a l A l b e r t n é 
l Ütő Gábor Galló József j Köpe Klára 

Botli Erzsébetli Ferencz Lajos Jancsó Péterke 
Bálinth András Botos József 1 Ferencz MiJiály 
Gergely Ignácz Salamon Károly j Upra András 
Barabás Teréz l'ichler Ferencz 1 Opra Andrásné 
Botár Péterné Broser Vilmos és neje Csómórtáni Bálint 
Botár Árpád Zsigmond Istvánné Csoinortani Bálintné 
Toth. . . Katalin Jz v. Kajtár Jáuosné Szálbanovici Félixné 
Voliiert Mária 1 Czakó Antal I Katona Albertné 

Ezek csak a csoport utazásban részt vevők, a privát jövők 
száma is megközelítette a 60-at. Szóval igen szép csoportban vált 
ki, az óriási csoportban a bukaresti kereszt alja. 

1901-ben szintén részt vettek a bucuresti magyar kath. a csik-
sómlyói pünkösdi bucsun mintegy 80 személy, Bálinth r. k. lelkész 

') Lobogó kereszt anyák. — ") Koszorú leányok. 



A bukares t i „ m a g y a r katholikusok"  első bucsu já rá sa . 
Csik-Somlyóra  1900. Pünkösd ünnepén. 

A „Szent  István  Király  egyesület"  uj kereszt lobogója és a 
„Rom. kafh.  gyermek  segély  egylet"  zászlója alatt. 

Vezették: Bálinth János.  magyar missionárius lelkész és 
Boga Tamás,  társ. elnök. 

Lobogó Keresztanyák : Bóga Tamásné és Farkas Ignáczné úrnők. 
Koszorús leányok : Nagy Irén és Ütő Karolina kisasszonyok. 



Nagyméltóságú 
é s Főtisztelendő 
Gróf  Májláth  K. 
Gusztáv Erdélyi 
püspök ur, kinek 
képe az 1900-ik 
évi pünkösdi bucsu 
alkalmából kitö -
rülhetetlenül bevé-
só'dött Bukarestben 
lakó, de Erdélybér-
czei közé vissza 
siró lelki gyerme-
kei szivébe Ma-
gyarország egyik 
legrégibb mágnási 
családjának sarja. 
1864. született; 
fia  Gróf  Majláth 
György  Magyar-
ország szerencsét-
len véget ért Or-
szágbírójának. 

E végzetes csa-
pás határozott a 
fiatal  Károly Gusz-
táv Gróf  jelen élet-
pályája felett  ; ott 
hagyta a jogtudományi egyetemet s az egy-
házi pályára lépett. 1887-ben szentelteti 
pappá ; elsősorban a Bécsi pázmáneumnál 
lett atyja az ifjú  pap növendékeknek, 
aztán Komárom  városának administrátóra 
1897-ig mikor a magyar kormán}' előteijen-
tése folytán  az erdélyi püspöki székre ne-
veztetett ki a 33 éves mély tudományu 
és vallásosságu főpap. 

Nagymélt és Főtisztelendő 
G r ó f  M a j l á t h Iv. <Jusz( 

Erdélyi Püspök. 

Bukaresti hívei 
azon szerencsében 
részesültek, hogy a 
székelység legna-
gyobb ü n n e p é n 
1900 évi Pün-
kösd napján a Szt. 
István Király tisz 
teletére itt a kül-
földön  kibontott 
keresztlobogót kéz 
séggel szentelte fel 
a kegyes főpásztor. 

A szentelés vé-
gén mondott lelke-
sitő szavait me-
lyekben vallás és 
honszeretetre buz-
dított sóba sem 
fogjuk  elfeledni. 
Ez utal emlék ér-
mekkel is meg -
ajándékozta kül-
földi  hiveit me • 
lyeket ma is mint 
legdrágább „arany 
vagy drága  kő  em-
léket'"  büszkén hor-

doznak s hordozni fogják  mig élnek 
Szent  István  Királynak  hü fiai  és leányai 
itt az idegenben. 

Az ő képe sokáig  élni fog  buka-
resti hivei szivébe. Vajha  a legyes 
föpásztori  sziv sem feledné  el kül-
földi  sors üldözött  lelki  gyermekeit. 

cűaáoűccocoűűooűcco. 



II. Rész. 

t" fej iése a tasuj 
Az 1000 jnlim 8-ikí  közgyűlés. 

u 
J V bncm/árós  után, a buosnjárok vezetősége Ju-

lius 8-ára közgyűlést liivott össze; ennek a köz-
gyűlésnek czélja volt az adományok nyilt elszámo-
lása s azon kérdés eldöntése, lia fenn  maradjon e 
továbbra is az „Egyesület", miután kitűzött czélját 
a 900-dos évfordulói  bucsujárással befejezte  ? 

A számadás az adakozok legnagyobb része, de 
a gyűjtő tagok vnlamcnyijének jelenlétében az ada-
kozok neveinek és az adott összegnek felolvasásával 
történt. 

E számadás eredménye mint az alábbi kimutatás 
igazolja, eredmény dus volt, mert nem csak az ér-
tékes  lobogó ára, a felmerült  költségek lettek fedezve; 
hanem még 42 frank  készpénz is állott rendelkezésre. 

Számadás után elnök ur bemutatta a közgyűlés-
nek ideiglenes egyletünk ajándékát, az iskola test-
vérek kápolnája részére, egy szép szentség tartót 
('100 fr.  ért.) mit a kereszt anyák llóga Tamásné 
és Farkas Ignáczné úrnők hozattak. (A szentségtar-
tóra metszve van). 

„Emlékül a bukaresti magyar kath. hivek első bucsujárása 
alkalmából Csik-Somlyóra". 1901 

„Jióga  Tamásné  és Farkas  Ignácemé" 
úrnők ajándéka. 



A szép ajándékot örömmel fogadták  a kedves iskola testvérek, 
Caninus*) magyar testvér tolmácsolta a köszönetet a Rend, testvérek 
nevében. 

Ezzel a gyűlésnek véget kellett volna érni, a kérdés eldön-
tésével fenn  áll e tovább is az egylet vagy nem ? Az isteni gond-
viselés azt akarta bogy fenn  maradjon s összetartó kapcsa legyen 
a Romániában élő magyar katb. testvéreknek. 

Igy történt aztán bogy a vezető tisztviselők újra választattak 
azon megbízással, bogy tervet dolgozzanak ki, megjelölve a hucsu-
járason kívül az egyletnek egy érdeklöbb czélját is. 

E megbízásra Bálintli J . igazgató temetkezési  m/éh/t  ajánlott s 
rendkívüli  bctegmjélyt  oly formán,  ha egyletünknek fizető  tagjai 
lesznek, lelkes visszhangra talált az indítvány s a közgyűlés azzal 
a határozattal oszlott szétt, hogy folyó  hó Július 22-én tartandó 
rendes közgyűlésre az egyesület czime állapitassék meg s az uj 
alapszabály terjesztessék elő. 

A Július  22-iki  rendk.  közgyűlés. 
E gyűlése alakuló egyesületünknek a legnépesebbek egyike 

volt; mert nemcsak az egyleti tagok, hanem nem tagok is nagy-
számmal jelentek meg. Osz elnökünk meleg szavakban üdvözölte az 
egybe gyülteket, a gyűlést megnyitotta. Azután Igazgató az alakuló 
egylet czéljait fejtegette  s fel  is olvasta a szerkesztése alalt levő 
„Romániai magyar Néplap alkalmi vezér-czikkét; az egylet, czél 
jára vonatkozólag. Az érdeklődök szivébe viszhangra talált az 
eszme, hanem rövid eszme csere iihín vendégeink elpárologtak s 
szám szerint három, neveik az igaz bíró könyvébe be van írva s 
majd a feltámadás  napján ismerni fogjuk  a névleges ka/holikiis 
atyafiakat,  az Osztr. magyar Consulatushoz szaladtak, hogy tiltsa 
be a keletkező félben  levő egyesületet. 

Jól tették hogy elszaladtak; mert legalább nyugodtan lett 
tárgyalva az alapszabály s megejtve a hiányzó tisztviselők válasz-
tása. Megáll apitatott az egylet czime. A szent István,  Király  egye-
sület  Bukarestben,  az alapszabály módosításokkal elfogadtatott  s a 

') Kár hogy e jó magyar testvért óly liamar elrendelték igazi helyéről. O igazán 
ide való volt. 



hiányzó tisztviselők megválasztattak ; ugy hogy már ekkor telyes 
száuiu lett az Igazgató  Tanács  tisztviselete. 

Az igy megalakult telyes igazgató tanács kire az uttürés 
nehéz munkája várt a következőkből alakult meg. 
Igazgató: Bálinth János ' Elnök : Bóga Tamás 
Tanácsosok: Ónodi Antal ; al elnök: Meskó János 

„ Nagy L. János 
Zöldé Miklós 

„ Bartlia Mózes 
Pót tanácsosok: Darvas Balázs 

pénztárnok : Pósa János 
s. pénz-tárnokok: Péter Balázs 

Farkas Ignácz 
ellenőrök : Ferencz Antal rézm. 

» Botár Péter ! „ Fülöp Pál 
„ Mihály Antal j Gazda: Ábrahám György 
„ Ilanner János 

Jegyző : Kiss András ! s. jegyző : Ferencz Árpád 

A választás megejtése után aláíratott az uj tisztviselők által is 
elfogadott  alapszabály, kiósztattak a tag gyűjtő bárczák az erre kéz-
séggel válalkozó tagok közt s végül a „Boldogasszony anyánk régi nagy 
pátronánk" eléneklése után szét mentünk, hogy mindenki megkezdje 
működését a még csirájában elfojtani  szándékolt egylet létesítésén. 

A 'nemes törekvés  sikerei. 
Hogy mit tehet az össze vetett erő és elszánt akarat, azt a 

„Szent  István  Király  egyesület11  már csirájában megmutatta, mikor 
az egylet égi védszentjének Szent  István  Királynak ünnepét szent 
lelkesedéssel sictett megünnepelni s példájával minden itt élő magyart 
e nagy nemzeti ünnep méltó meg ünneplésére buzdított. Ezt bizo-
nyítja a következő ünnepi program: 

M E G H Í V Ó 

„ A S Z E N T I S T V Á N K I R Á L Y E G Y E S Ü L E T " 

FOLYÓ ÉV AUGUSTUS 20-ÁN U J S Z E R I N T AZ-AZ HÉTFŐN V É D S Z E N T J E . SZENT ISTVÁN KIR. NAP JÁN " 

Társas vacsorával összekötött 

B I S S t í x t i t e p é l t t 
midcz,  melyre t. vraxáyot tisztelettel  meghívja. 

P A Z ünnepély a Baratzia plébánián  és a Mai/yar  társulatit  helyiségében a következő 
renddel lessz. 



S Ó R - R E N D : 

Hétfőu  tl. e. 10 ólakor isteni tisztelet a Baratzia templomban vegyes, négyes 
és kettős karban, egyházi ének. — Hála ének „Téged Isten ilicsérünk." 

Kijővetre a „Hymnus"-t énekli a „Dal és Műkedvelőkor. 
d. u. pont 3 órakor a disz ünnepély kezdete a Mayi/ar  táraidat  termében 

(Intrarea Zálomit). 
1. Elnöki megnyitó, tartja Boga Tamás elnftk  ur. 
2. Ilymnus, (Köleseitől, énekli a „Dal és műkedvelőkor." 
ii. Alkalmi beszéd, tartja Bálinth János, társ. igazgató. 
4. Kont. GaraytóJ, szavalja Kósa Lajos. 
5. „A posta az erdőben" Sohöflertől,  Hegedű szólló. Előadja Demeter 

József  ur. 
(5. „Szent István király ünnepén", irta l'ály Ede ; szavalja Lakatos 11. 

János ur. 
7. „Kitárom resketó karom", Páter Timától. Éneklika „Szent István király" 

egylet tagjai. 
8. „Emlék beszéd évforduló  alkalmával", tartja Blum Ede ur a betegs. 

tenietk. egyl. elnöke. 
!). „Nép dal egyveleg", Meszlertől. línekli a „Dal és Műkedvelő kör" fi'rlikara. 

10. „Pókainé", szavalja Tóth Jánosné úrnő. 
11. „Alkalmi felolvasás",  tartja Varga Gyula ur „Dal és Műkedvelő kör", 

al elnöke. 
12. „Szülőföldein  szép határa", éneklik Boga Tamás, Mihály Antal és Kelemen 

György urak. 
1;5. „Honszeretet", szavalja Botos Árpád. 
14. Hegedű szólló, Demeter József  ur. 
15. „Itomán  szavalat",  Carmen Sylvától. Szavalja Tóth Jánosné úrnő. 
l(i. „La revedére",  éneklik Botos Arp. és K. E. Lajos urak. 
17. „Hazátlan",  drámai jelenet, Előadja Nagy L. János ur. 
18. Zongora szólló 
l'J. „Népdalok", szóllóba, énekli Varga Gyula ur ; liegedüu kiséri Demeter J. ur. 
20. „Szent  István  véy sóhaja", szavalja Eercnez Árpád ur. 
21. Zárbeszéd. 
22 „Király  induló",  énekli a dalkör. 

Az iiunep reggelén a t;ir,sulat vezetői gyóntak és áldoztak, inert 
tudták hogy csak igy méltó tisztelői nemzetünk nagy Apostolának. 

Kilencz órakor kezdetét vette az ünnepélyes szent mise, a mire 
dicséret és tisztesség az ős magyar érzésnek minden itt levő magyar 
társulat lobogója alatt megjelent. Nevezetesen: 



A legrégibb a „magyar társulat"  alelnöke vezetése mellett a 
nagy 3 szinti magyar zászló alatt a Szt. Király mellék oltáránál 
foglalt  állást, a „Dal és műkedvelő  kör"  elnöke élén a „Betegse-
gélyező  temetkezési  és közművelődési  cg t[mület"  elnökével ; kibontva 
ott lengett szokott bolyén a „rom. katli. gyermek  segéli/  egylet" 
Máriás zászlója, körülvéve valamennyi a legfiatalabb  egylet impo-
záns keresztloljóyóját  nielv alatt állottak az egylet fehér  jelvénye, 
a hontalan árvaság szimbólumavál mellükön, az uj egylet elszánt 
harczossai. De hogy ne lettek volna elszántak mikor c küzdelemre 
erőt nyerendők, magokhoz vették előbb az élet  kenyerét? 

Az ünnepélyen az ósztr. és magyar Oonsulatus képviseletében 
szintén megjelentek többen Alélt.  Seitter  vice-consul vezetése alatt, 
emelni az ünnepély fényét,  melyet az 11)00 év aug. 20-án ünnepel-
tek elösször egg.yütesen a Bukarestben élő magyarok, nagy királyok 
Szent  István  tiszteletére. 

Az ünnepély kezdetét jelző harang zúgás után Vizi Dénes 
kántor ur megszokott szép orgona kísérete mellet felhagzott  a 
„Jöjjél  szent lélek  Isten"  esdő szózata a mire társulati igazgató a 
szószékre lépett s a következő beszédet mondotta a templomot 
zsúfolásig  megtöltő hallgatóságnak. 

Hal  vagy István  király'/ 
(ős magyar ének) 

Ön kénytelen lebennek cl e kérdő szavak ajkaimról k. balg! 
midőn szemeim, az első szent királyunk tiszteletére ily szép szám-
mal összegyűlt külföldön  élő, de itt is magyarnak maradt honfitár-
saim díszes csoportjain pihentethetem meg. Kdes öröm érzet tölti cl 
szivemet, mert hinnem kell, hogy az első szt. király végrendelete 
szivetek pergamenjére írva megmaradt s ti itt is szent kegyelettel 
örzitek e drága örökséget. S vajon mi volt ez az örökség"? Az a 
mi a nagy király utolsó napjait annyi bánat és szomorúsággal 
tölte el, a mi anyira aggasz tá, nem sókára árván hagyandó nem-
zete jövő sorsa felett. 

Méltán. . . Hisz atyai szive egyetlen büszkesége, a jeles Imre 
berezeg miután kora sírjába költözött () is utánna vágyott gyer-
mekének, mint vágyik a ktbel a virág után, melyet elkapott onnan 



a vad vihar szele. Oh! utiy mehetett volna; de nem, nem mehe-
tett! Nem, mert volt valami, mi erösscn fűzte  a földhöz;  nemso-
kára árván hagyandó nemzete s ezt ogy fájt  szivének, gyenge, 
gyáva kezekre bizni. 

Valóban méltán is féltette  nemzetét, hisz tudjátok c ti kedves 
halg. ! mi volt egy ezred év előtt a magyar nemzet? Megmondom. 

Hóditó oroszlán, mely a messze keletről Európa közepébe ve-
tődött, hol karddal és vérrel szerzett magának uj-hazát s rettegett 
volt e nép; de azért mégis csak olyan volt mint az apátlan, anyát-
lan árva, tanácsadót, pártfogót  nem talált sehol, de sehol. Tudta, 
érezte ezt a haldokló király, ezért aggodott, ezért találta őt súlyos 
aggodalom közt halálos agyán a halál szelid angyala. Aug. 15-én 
mély gyászos nap lehetett ez a magyar nemzetre. Az ország nagyok 
mély fájdalommal  állották körül a nemzet nagy betegét, kinek 
lelke akkor küzdött tán legjobban nemzete jövő boldogságáért, midőn 
a halállal vivődött, midőn az öröklét hónába készült át költözni. 

De lám e pillanatban arczát egyszerre menyei fény  sugározza 
körül, egy gondolat ragyog megtört szemeiből, felemelkedik  s el-
haló hangon kezdi rebegni. 

„Oh nemzetem, oh hazám ! nem hagyhatlak arra, ki szivemnek 
egyetlen reménye vala, de légy megvigasztalódva! íme Máriának, 
a Mégváltó édes anyjának ajánlak; neki ajánlom koronáin s né-
pemet, O legyen a magyar nemzet édes anyja, ő a haza véd-
asszonya igy hiszem hogy boldogok lesztek. Aztán e tudatban az 
aggódó király megnyugodva szenderedett el, 

K. I I ! Ez a jó és nagy király meghalt! de a magyar nemzet, 
mely mindig vallásos kegyelettel őrzó ősei hagyományait, nem fe-
ledé el e drága szavakat, s Máriát azóta mint családi  meghitt 
szentjét  kezdé tisztelni, s hozzá mint hazája különös ótalmazójához, 
véd asszonyához kezdett folyamodni.  Ezért vétetett föl  a lorettoi 
szép letenyébe is e sziveinket mélyen megható cim: Mária,  Magyar-
ország őtalmazája,  könyörögj  érettünk! 

S valóban, mig a magyar nemzet őszintén megadta Máriának 
a tisztelet  és szeretet  azon adóját, mely őt méltán megilleti, addig 
Mária ótalmát is bőven, áldásosán tapasztalta; s bizonyos érteleni-
ben azt mondhatjuk, hogy Mária nevéhez, mint mennyei talizmán-



hoz, van kötve boldogságunk és boldogtalanságunk. Itt azonban 
megjegyzem, liogy nagyon félreértene  engem, ki szavaimból azt 
hinne, hogy ezredéves létünket, hogy annyi nemzeti rázkodásból 
való szerencsés kiüdiiltiinket egyenest a szűz Anuya ótahnának 
tulajdonítom. En megtanultam, és jól tudom, hogy egyedül az Ur 
az, ki a népek sorsát intézi, s ki a világok, ugy mint az utolsó kis 
hajszál fölött  uralkodik. Én Mária áldott közbenjárását más oldal-
ról fogom  föl,  és pedig ugy, hogy : 

I.  Arnig  e nemzet Máriát  híven  tisztelte,  addig  erkölcseink  eejg-
szerübbek,  családi  életűid;  boldogedd)  volt,  ami nagy ól alom és nagy 
kegy  élem. 

8 miért volt ez igy? Ennek igen egyszerű magyarázata van. 
Valamint, történelmi ugy lélektani tapasztalat, az, hogy az ember 
isteneiben festi,  ábrázolja önmagát;  ugy másrészt igaz az is, hogy 
erkölcseit legszívesebben idomítja alioz, kit tisztelete tárgyául vá-
laszt. A népek, melyek Marst tisztelék, mindig kitűnően hadakozók 
voltak, Vcnus imádói ellenben elpuhultak, elfajultak.  — Az ifjún, 
kinek komoly tanítója van, bizonyos érettséget, szerénységet veszünk 
észre; a másikon, kit könnyelmű kezek vezetnek, félrcismerhctlen 
a lepke ledérség. 

így van ez, K. ÍT! a nemzeteknél nagyban is. A nép, mely 
Máriát őszintén tiszteli, lehet-e vallástalan ? lehet-e a gondviselés 
ellen zúgolódó, lehet-e fertözet-kedvelö  és fajtalan  ? — Nem, és igy 
nem voltak őseink sem, sőt inkább bevitték Mária vallásosságát  szi-
veikbe, bevitték családi tűzhelyeikhez, beoltották gyermekeik szi-
vébe. Mária szent megnyugvásával  fogadák  a rettentő csapásokat, 
melyek csaladjokat s nemzetüket, érték, s minden viszonyok között 
igy sóhajtottak föl:  „íme, az Ur szolgái, legyen nekünk a te igéd 
szerint! Nem estek kétségbe újjászületésük fölött;  mert bírták 
a tatár- s törökdulás után is Mária megnyugvását, türelmét. — 
Ami pedig erkölcseik szüzeségét,  családi életük tisztaságát illeti, 
arról mindig dicséretes, mindig tiszteletreméltó volt a magyar, 
minek nem egy nyoma vagyon magában törvény könyveinkbeni  is, 
mely a tetten ért házasságtörő életét az ártatlan házasfél  kezeibe 
teszi; nem egy nyoma régi szokásainkban,  melyek az eltévedt 
lányra, bár tulszigoru s fogalmaink  szerint kegyetlen, de minden-



esetre erkölcsnemesit/í megaláztatást szabtak. — Es miért volt ez 
igy ? Mivel tisztelvén,  Máriát,  tisztelték  szüzeséget  is, s erkölcseiket 
hozzá idomiták, mihez Mária esedezése által kegyelmet is nyertek. 

Igen, és én nem kételkedem kimondani, miszerint a hős Dohnzg 
Mihály  dicső nejének tisztaság-szeretete, s azon hősies elhatározása, 
mely a fajtalanság  ölelésénél kívánatosabbá tette előtte a Indáit, 
nem egyéb, mint Mária erényének visszfénye,  mely e nemes magyar 
nő szivében korán mély gyökeret vert. — Sőt a leány, ki Egervár 
falán  elesett kedvesét, a nő,  ki elesett férjét  oly hősi bátorsággal 
megboszulá, a hölgyek,  kik örök emlékezetre méltőlag küzdöttek a 
vakhit katonái ellen, csak az élctbon-halálban hü, sziizen szerető 
s vallásosán hivő Máriának leányai lehettek! Ily erényekre a haza 
szent neve után csak Mária erényei képesek lelkesíteni! 

De ezek régi  dolgok, K. II! fájdalom,  nagyon régiek, mint 
régi és elavult nálunk Mária igaz tisztelete is. A vallási szakadás 
óta, mely szenteket nem ismer, s a női erények- eszményképét, Má-
riát is száműzte oltárairól, rajtunk is igen meglátszik, hogy iránta 
hidegebbek, és közönyösek lettünk. 

Nincs-e ugy? Vajha! De mit látunk? 
Mária képe  leesett szobánk falairól.  . . Ilogy is ne ? a mai 

műveltség szégyellii kezdi azt, ki Krisztust szülvén, a valódi  mű-
veltség  és női  méltóság  anyja; visszatérünk lassankint a niezetlen 
Évához, ki elveszté a paradicsomot. Leesett Mária képe . . . de 
mivé lett a fal  ? nem a családi erény vára, nem a megnyugvás 
helye többé, hanem a vallástalan türelmetlenség, bú és panasz 
komor visszhangja. 

Mária olvasója kiesett kezeinkből . . . és mivé lett a kéz ? 
könyörtelenné, mely nem töröl könyökét, nem kötözi az árvák s 
szegények sebeit. 

Mária neve elfeledve  ajkainkon  . . . , és mivé lett az ajk ? 
Káromlóvá, mely botránkoztat, mely nem vigasztal, mely megmar 
és judási csókkal árul el. . . 

Mária érme leszakadt keblünkről.  . . . s mit akasztunk helyébe ? 
a fényűzés  rabláncait, melyek lekötik egyéni szabadságunkat, meg-
emésztik vagyonunkat, vásár]dacra viszik erényünket, s feldúlják 
családi bohlogsá gunk at. 



Mária tisztelete  kiszakítva szivünkből  . . . és mivé lett a sziv ? 
nem a csendes családi kéke temploma többé, banem a legvészesebb 
szenvedélyek: a bírvágy, az irigység és élvezet zajos csatapiacza, 
örök hányatás- vívás- és küzdelemben. 

Íme, mennyire, megváltozott  a legjobb araiig színe!  Mennyire 
1 mísok erkölcseink, mint Mária-tisztelő őseinké valának, kik benne 
Magyarország védasszonyát, tisztel ék ! 

Az ifjak  ma szegyeinek Mária-társulatokban egyesülni; azért 
oly nagy azok száma, kik nem tudnak atyjokra ismerni! 

A felnőttel:  szégyenük üdvözölni hajnalban, délben és estve; 
azért nincs nyugalmok sem hajnalban, sem délben, sem estve. 

Mindnyájan  clfordalának  attól, ki az élet kenyerét és az élet 
borát szülte; a jó Isten tudja, nem azért szenvedünk-e szükséget 
mind a kettőben V 

Ezzel ugyan sok van mondva az igaz; de alci a természetet 
nem a hitetlenség szemüvegén át nézi, hanem hiszen egy világkor-
mányban, egy fensőbb  erkölcsi rendben, az önkénytelenül is kap-
csolatba hajlandó hozni a csapást — az erkölcsi  romlottsággal.  A 
bűnös Ádámnak megszűnt a föld  -— paradicsom lenni. 

Másodszor  sok szép nemzeti diadalunk  is Mária  drága  'nevéhez 
fűződik. 

fts  ezen nem is lehet csodálkozni. A mi őseink annyira tisz-
telék Máriát, hogy még kardjok markolatára is Mária olvasóját 
kötözék, s minden csatájokba e harckiáltással rohantak: Jézus, 
Mária,  segíts!  — Es meg is segitc sokszor, igen sokszor, midőn 
fegyvereiket  nem vakmerő őnbizottság és dölf,  hanem egy fensőbb 
hatalomba vetett erős bizalom, s keresztényi bátorság vezérelték. 

Ismeritek Nagy  Lajost, Magyarhon leglovagiasabb királyát ? 
() a bolgárok ellen harczolt egyizben, s azokat szerencsésen legyőzé. 
Es kinek tulajdonitá győzelmét ? A boldogságos sziiz Máriának, 
kinek közbenjárásáért előleg forrón  esedezett. Eiui háláját most is 
láthatjátok, csodálhatjátok; mert az nem más, mint a Mária-Czelli 
templom, melyet e nagy király emeltetett. 

Ismeritek Mátyás  királyt ? ismeritek fényes  csatáit ? Az ő 
fényes  csatáinak megértéséhez két kulcs vagyon. Egyik láng esze, 

•i-



másik kardja.  De kardján e szép szavakat olvashatja az utód: 
Szűz  Mária  ! könyörögj  Mátyás  királyért  /" 

Ismeritek Kapisztránt,  a néphőst, kinek emlékezete áldásban 
marad közöttünk. Midőn II. Mohamed 1450-ban 150 ezernyi se-
reggel és 300 ágyúval rohanta meg Nándorfehérvárát  s julius 21-én 
átalános ostromot parancsolt, a harezi szerencse sokáig ingadozott. 
Ekkor az ősz barát, mint egy második Mózes, ég felé  nyújtja 
karjait, s ajakát fohászra  nyitja: „Oh, te hatalmas mennyei királynő! 
tehát a hitetlenek kezébe adod gyermekeidet'? azokéba, kik szent 
hadat gyalázzák, s most gunynyal fogják  kérdeni: hol van a ke-
resztények Istene?" — Tudjuk, hogy a csata dicső kimenetellel 
végződött, s ennek megörökítésére III. Calixt pápa a déli harang-
szót rendelé, Midőn tehát ezt halljuk, jusson eszünkbe Mária, ha 
nem egyébért, hát azért, mert ő szegény hazánk átahnazája. De 
végre is : 

K. H.! A testvéres csatáinál sokkal vészesebbek, de egyúttal 
sokkal nemesebbek a lélek  csatái, midőn az ember önszenvedélyei-
vcl, a világgal, s láthatlan ellenekkel kiizd, kik hitét, nyugalmát 
s jó erkölcsét fenyegetik.  Ily lelki csatákban lelki fegyverekre, 
vagyis kegyelemre vagyon szükségünk, s ezeket senkinél sem ta-
lálhatjuk oly bőségben, mint Máriánál, a szegény lelkei:  vtalmazájánál! 

Oli! ne, ne mosolyogjatok tehát, a jó népen, mely századokról 
századokra állandón fölkeresi  Mária kegyhelyeit, ne mosologjatok 
ha a bukaresti szt. István egylet évenként elzarándokol ősei szent, 
kegyhelyére Csik-Sornlyorane mert jól sejti e nép, hogy a kegy-
helyek valódi lelki arzenálok, melyekben Mária fegyvert,  kegyelmet 
osztogat, az élet küzdelmeire. Jól tudja e nép, hogy azon ótalmazóhoz 
siet, ki nemcsak fegyvert  ad, hanem testi s lelki sebeit is gyó-
gyítgatja. 

Hagyjátok- tehát őket, oh világ gyermekei 1 hagyjátok őket 
békén az ima, a bizalom nemes ösvényén ! — Ha a ti kebleitekből 
kilopkodta az áltudomány darazsa a hit mézét, hagyjátok meg 
legalább az ő kebleikben annak édességét; ha nektek nincs mennyei 
anyátok ne lopjátok azt el legalább másoktól. Hadd imádkozzanak 
bár ők Máriához magokért, miérettünk és édes hazánkért, most és 
mindörökké. Amen, 



Szent beszéd után a Baratzia egyház plebánussa főtiszt.  Al-
iiért. Ludvigh telyes segédlettel mondotta a szent misét. Hosszú idő 
után ismét felhangzott  a 9-órás magyar szent misén is a Glória 
magasztos dallama s a hivek mély megindulással zengték reá 
„Diesösség Istennek a magasságban s Békeség a földön  a jó akaratú 
embereknek". Azóta nem is halt el vasár- és ünnepnapokon a hang 
s minél továb fennáll,  annál nagyobb a lelkesedés, nagyobb a von-
zalom, sietni az ur béke hajlékába. Szent mise után Te  Deum s 
végén áldás volt. 

Szép volt a jelenet mikor a kimenetre kész tömeg mint varázs 
ütésre állott meg, a nemzeti hymnus „Isten áld meg a magyart" 
varázs hangjaira s mély áhítattal hallgatta végig. 

Ilyen volt az első nyilvános ünnepély Szent  István  Király  ün-
nepének délelőtje a templomba ; impozáns, díszes, lélekemelő, hisz 
miként az érseki helynök P. lrvin ur megjegyezte, még nem látott 
ennyi népet a Baratzia udvarán s csak azt sajnálja hogy az udvart 
ellepő tömeg a mint egyes-egyes társulatok zászlójok alá tömörül-
tek nem lett fényképen  megörökítve. 

A na]t délutánján is együtt voltak az egy szívvel ünneplő 
magyarok. Né////  órakor zsúfolásig  telt a Magyar  Társulat  helyi-
sége. Itt is jelen voltak az összes társulatok lobogoikkal; az 
ünnepély 6-őrakor  vette kezdetét az érseki helynök ur megérkez-
tével, jelen voltak a r. kath. papokból többen a ev. ref  egyli. ke-
rület esperessé Bartalus János ur, több consulátusi tisztviselő. 

Az ünnepélyt egyleti Elnök ur rövid szavakban nyitotta meg ; 
azután a társ. Igazgató a következő alkalmi felolvasást  tartotta. 

Tisztelt ünneplő közönség! 
„Ünnepet ül Árpád népe, egetverő ünnepet", c szavak jönek 

ajkaimra mikor itt ily szép számban látom honfitársaimat,  kik nem 
zárkóznak el a szivükben lángoló honn szeretettel, hanem nyíltan 
valják azt a mit szivük érez, s ép azért ha bár nem is a haza 
földjén,  de itt az idegenben is nemcsak imára nyílnak ajkaik s 
hálát rebegnek a Mindenhatónak azon nagy ajándékáért, hogy ki-
len cz száz évvel ezelőtt. István királyt adta nemzetünknek, István 



által az ország fenntartó  vallást, s még egyet, örökös halhatatlan 
királynőt, égi pátrónát, kiről oly szépen zengi az ős magyar ének, 
„Boldog asszony anyánk" ! Összejöttünk igazi nemzeti ünnepet ülni, 
részt venni a honn örvendező testvérek örömében s talán egymás 
testvéri kebelére borulva, elsírni az öröm-könyeit itt a távolban". 
Hogy annyi bal szerencse közt oly sok viszály után 
Megdűlve bár, de törve nem, kereszt a koronán. 

Összejöttünk ide az idegenbe levő egyetlen küzüs magyar haj-
lékba, hogy kiőntsllk szivünk érzelmeit, s ez érzelmek nyilvánítása, 
által bebizonyítsuk azt, „hogy az igaz magyar, külföldön  is magyar 
marad." 

Összejöttünk, hogy példát adjunk az utókornak, kik a külföl-
dön is magyar honpolgároknak születnek, mikép kell szeretni a, 
távoli hazát. 

Összejüttünk, hogy bebizonyítsuk, hogy minden magyar; ha 
semmi egyében nem is tud egyet-érteni, de  egyet ért,  egyet érez, a 
hun szeretetben.  Uh pedig! szép csillag a hón szeretet; Gyünyürü-
ségesen ragyog; hogy is mondja csak tovább a költő V „Szegény 
Hazám! neked kevés van ilyen csillagod. I)e nem; tévedt a költő, 
hisz még az idegenbe sem hiányzanak, ha nem is a fénylő,  de  lega-
lább a halvány csillagok,  ugy hogy könyen alkalmazhatnák magunkra 
a népdal szavait, ily formán  : a fénycsel;  a honn lakok  s a bálványok 
magunk vagyunk. . . 

S vájjon mikor gyúlt meg c ragyogó) csillag fény,  Uneplö 
közönség? s ldgyjutotta meg azt? . . . 

A szép kanonia iránti szeretet tüze, már az első honfoglalás  óta 
a mikor Atilla a Isten ostora véres vonallal jelezte az utat Ázsiától, 
szép Magyarhon felé  folyton  élt a nemzet szivébe; Alti/la,  biro-
dalma feloszlása  után a vissza vándorló Jfnnnok  elbeszélték otthon, 
hogy mily tejjel, mézzel folyó  gazdag fohlet,  vesztettek el, ez az 
érzés ettől az időtől lánggal égett a szivekbe, a faj  mindig csak al-
kalomra várt, hogy vissza vívja Atila örökét, másodszor is hódító) 
útra indult, a hódítani vágyó hun utod Balambér, Ismét, az unokáké 
lett a szó]) panonia, azonban pár száz év és újra elveszett; elveszett 
de nem halt ki a ragaszkodás birhatása iránt, a legyőzött avar nép-
töredék, újból vissza liuzodott Ázsiába s tovább élesztette az elvesz-



tett föld  iránti szeretet tüzét. Végre aztán 3-szor fenni  óbogó lánggal-
gyult meg a vágy a szivekbe, hatalmas csoport indult a hódító útra 
iigek fia  Almos egy-ezred évvel ezelőtt 7 nép család élén. hét ve-
zérével megindult megkeresni s vissza szerezni a már két izben el-
vesztett hazát. Fárasztó ut után megérkeztek a még fárasztóbb 
munka színhelyére. . . elvezette Hadúr gyermekeit Kárpát  szent 
bérczére, hogy onnan megkezdje hón szerző nagy munkáját, a hős 
Árpád,  Bendegúznak vére. Hosszas harcz-véres munka után elfog-
lalta végre otthonát a magyar. El, de ezért nem szűnt meg a harcz, 
a véres küzdelem, mert lián szerző őseink nem ismerték ;i szeretet 
tanát, folyton  viszálykodtak szomszédaikkal s talán rövid időn a 
llnmioh  és Avarok  sorsába osztoztak volna, ha nem támaszt az 
Isteni gondviselés Géza fiában  Istvánban  egy mentő Apostolt 
ki népét a szelídebb erkölcsök iskolájába vezzesse. 

István  átlátta, hogy népét csak a szeretet tarthatja fenn  azért 
bevezette népét abba a vallásba, mely a szeretet vallása a 

keresztény vallásba s rövid 3 évi buzgó apostolkodása után már 
a, keresztnek hódolt, a kereszt előtt borult térdeire a pogány 
magyar nép. 

Ekkor a lánglclkű apostol mit tesz? Hogy népét az Európai 
miivelt államok sorába iktassa, koronáért esd a Pápánál. Szilvester 
örömmel tclyesité a kérést, s ezen szavakkal adja át Asztriknak a 
a, koronát „mond meg uradnak, én apostoli ntod vagyok, de ö való-
ban apóstól". E percztől királyság lett magyar ország, királya 
pedig apostoli. Erről a korról zengi aztán a költő. „Ez a nemzet 
Isten szeme-fénye,  Duna, Tisza gazdag partinál; Melynek még a 
koronája is szent., Es Apostol trónján a király". íme tehát ez 
évben két nagy jelentőségű mozzanatot ünnepel mayyar-őrszáy  a 
pogány mayyarnép keresztényé  léteic és a magyar királyság  szüle-
tése napját. 

Ha, igy van iineplő közönség, ha a gyermek bárból éljen a 
földtekén,  szülei születése ünnepét édes öröm érzettel siet megünne-
pelni, nem illő e, hogy mi is a mai ünnepre összegyültünk ünne-
pelni, bár testben távol, de lélekben jelen édes hazánk ujjá születé-
sének .900-dós évfordulóján? 

Nem illő e hála telt gyermeki szívvel magasztalni azt a 



nagyot, azt a dicsőt ki vallást önálloságot ezredéves  multat adott nem-
zetünknek ? 

Ha minden nép, minden nemzet bizik, egy talizmánban  ragasz-
kodik, mély hódolattal viseltetik annak liagyományózója emléke  iránt, 
nem illő e bogy mély tisztelettel viseltessünk mi is annak emléke 
iránt, ki édes hazánk  legféltettebb  talizmánját  a szt. . . koronát mcg-
szerzé számunkra ? . . . 

Hisz a szent korona  nem csak drága kincse nemzetünknek, 
hanem védő paizsa is. Elhiszem én hogy vannak császári, királyi 
s fejedelmi  koronák, melyek szebbek, fényesebbek,  értékesebbek mint 
ez, de nincs fejedelmi  korona mely szentebb lenne, mely annyi va-
rázs erővel birna mint a magyar nemzet szent koronája. Hisz a 
magyar szt. korona nem csak jelvény, hanem valóságos hatalom, 
tekintély, mely előtt tisztelettel hajlik meg mindenki ki e korona 
oltalma alatt él. 

De szent Istvántól nem csak egy talizmán  maradt a magyar 
nemzetre, hanem egy másik drága kincs is, egy szent ereklye, a 
szent-kéz,  mely szent István nagyszerű mukálkodásának eszköze, 
végrehajtója volt. Lám ez a szent Jobb  bár már 900-éve hagyta 
el az élet, nem lett az enyészet martaléka, hanem éppen a mai 
nap ős Budavárába ünnepélyesen hordozzák körül hogy éven-
kint meg meg ujulolag szemlélhesse azt a szent kezet a magyar nép, 
mely aug. 15-én kilcncz száz éve, hogy haldokolva felemelve  tar-
totta a szent koronát s fel  ajánlotta a Ilont,  és Koronát  Máriának; 
e pcrcztől lett édes Hazánk Mária  Országa,  c pereztöl Mária  Ha-
zánk királynéja s ez időtől énekli a hü magyar nép szivböl jövő 
mély áhítattal „Boldogasszony anyánk". . . stb. 

Ezekben a talizmánokban hagyta szt. István király nemzetének 
örökül szellemét,  mely szellem csodált hősöket szült, Hunyadiakat, 
Hollós Mátyásokat, Nagy Lajosokat . . . de ki tudná előszámlálni 
mind őket? ki tudná megmondani „ki volt nagyobb, ki volt dicsőbb 
mind anyi közt" ? Nem, ezt elszámlálni nem lehet s legfclebb  csak 
csodálattal alhatunk emlékeiknél s tudva azt bogy az első szt. király 
szellemmé tette őket nagyokká, dicsőké, önkénytelen kell öt dicsőí-
teni, a kezdőt, az ut-törőt, az alap vetőt;  Istvánt  a szt. a nagy az 
apóstól királyt. 
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Hogy iniké]) dicsőíthetjük méltókép, mikép rohatjuk le a hála 
adóját azzal szembe, ki enyi jót adott nemzetünknek, hogy a hálát-
lanság  bűne ne terheljen, azt is megemlítem. 

Ugy ha az ő szellemében élni törekszünk, ha annak a házánál: 
szeretetét,  melyet, ő annyira szeretett, szivünkbe ápoljuk, az unokák 
szivébe átplántálni törekszünk, ha nemzeti nyelvünk nem szégyeljiik, 
hanem ápoljuk, ha máshol nem is lehet, a csendes családi körben. 

Jla  az ő  szelleme szerint sietünk gyámolítani nyomorba jutott 
testvéreinket, mert hát ö is kettős erszényt hordott a kisebb, a lapos 
volt  övé• a nagyobb, a duzadtabb a sziikölködöké. 

Ita nem szégyeljiik a nyomor emberét felkeresni,  nyomorát 
enyhíteni, mint annyiszor megtette azt a koronás apostoli férfi. 

r 
Éppen azért, méltó örömet kelt mikor itt az idegenbe fenn  lát-

hatjuk lobogni szt. István diszes lobogóját mely int, figyelmeztet, 
hogy Istent  és hazái felednünk  nem szabad, s ha ezeket nem feled-
jük, akkor bátran remélhetjük hogy a külföldön  is végső leheletig 
magyarok  maradunk,  hogy Isten kétszeres figyelemmel  fogja  meg-
hallgatni imánk, midőn a távol haza boldogságáért fohászkodva 
mondjuk : 

t 
„Aid meg országunkat, mi magyar hazánkat" meghallgatja a 

fohászt,  leküldi áldását szép magyar órszáyra s megvédi, megol-
talmazza, annak gondos  atyját • szent István  utódát  „Első  Ferencz 
Józsefet"  a jó magyar királyt!!! 

Ezután változatos hazafias  szavallatok és énekek után, Nagy 
L. János ur adott elő általános tetszés nyilvánulása mellett, egy 
a kivándorló életét, viszontagságait, feltüntető  tanulságos magán 
jelenetet. 

Nagy ur előadása után felhangzott  az „Isten áld meg a ma 
gyárt" s az ünnepély véget ért. 

Kilencz órakor mintegy 150-en társas vacsorához ültünk. Tár-
sulati igazgató első köszöntötte az Egyház fejét  a pápát és a két 
ország Uralkodóit  mit a közönség fennálva  hallgatott végig; aztán 
ünnepélyes hangulat s legszebb rendbe fejeződött  be szent István 
király  első nyilvános ünnepe. 



Továb a haladás utján. 
A fényesen  sikerült ünnepély varázs erővel lelkesítette további 

munkára az uj egyesület kevés de elszánt harezossait. Oda-adó 
tevékenységgel indult meg a tag-gyűjtés a szervezett halotti  osztály 
részére, hisz már szeptember közepén ki lett bocsátva mintegy l(><> 
tagsági könyv, messze volt még az 1000 de nem csüggedtek el, 
hanoin dolgoztak, lelkesítettek, October végén megközelítette a 
szám a 800-at mikor Bírta József  jó hírnevű volt kovács mester 
az uj egyletnek is tagja elhalt. Szabály szerint a segélyezés csak 
1000-taggal kezdődhetett volna, de az igazgató tanács ekkor enge-
dett a rideg szabályból, s Istenbe  bízva,  hogy már nem sokára, ki 
lessz a szabályszerű szám, kiutalta az első rendes segélyt, 200 
frankot. 

Az Istenbe helyezett bizalom nem is csalt, mert ettől kezdve 
gyorsan nőtt a létszám, ugy hogy már a harmadik halál esetnél 
1000 űzető tag lett előírva; míg ma, mikor alakulásunk után egy 
rövid év telt el egyletünk  1600 tagot számlál csak itt Bukarestben. 
Ezzel a központi főegyesülettel  működik „a szent István király 
egylet" 1-ső fiókja  Tirgovcstcn. Első mert ha Isten segit czél, hogy 
legyen 2-ik, 3-ik, 4-ik s talán ötödik is, hogy igy a hol csak 
magyarok élnek, mindenütt lelkesüljenek a szent királytól örök-
ség kép kapott „Vallás  és nemzetiségért". 

Az eszme rövid egy évi eredményei. 
Igen az eszme eredményeit értem, mert az egylet mai alakjá-

ban első évi működését, csak 1901 decz. végén zárja le. Mi ennek 
az ók a V Azon körülmény hogy féléven  át csak mint búcsújáró 
egylet működött s ez idő  alatt  készítette  elő  mai működési,  formáját, 
alkototta meg alapszabályát,  létesített az önképzés előmozdítására 
egy „Dal osztályt'-'-  mely templomi szolgálatnál, temetések és nyil-
vános ünnepélyeknél közre-miiködik, ez által s a menyiben itt 
külföldön  lehet, a magyar énekek megismertetése, fejlesztése,  és fen-
tartásán fárad  a nép körében. 

A szegény segélyezés ügyét is programjába vette, s bár a kez-
det nehézségeivel küzd, s még sok mással, fájdalom  hit feleink 



magyar testvéreink részéről is nem kevés gáncsoskodással, e téren 
is tett és tesz naponkint valamit, mit majd az első évi értesitő lessz 
hivatva részletesen feltüntetni;  én csak itt az eddigiekről egy 
vázlatot adok, hogy a rövid idei működés eredményéről a számok 
tegyenek majd az útikor előtt tanú bizonyságot. 

Az egylet báróin hőnaponkint telyes választmányi gyűlés elé 
terjeszti működését, e három hónapon belül az igazgató  tanács vezeti 
az ügyeket. 

a) Az első  számoló választmányi  gyűlés  1900 szept. 29-én tartatott. 
Julius-Augustus-September hónapokról: 

b) Második  számoló gyűlés  1901 Február  14-én. 
Bevétel a múlt, számadási bevétel áthozatalával kitett 528!) frk.  15 bán. 
Kiadás szintén a mult kiadás áthozatalával kitett • 2554 „ 0 5 „ 

c) Harmadik  számoló gyűlés  1901 Május  6-án. 
Bevétel az áthozatallal 9384 frk.  25 bán 

Tehát a három évnegyedi számadásoknál tiszta pénztár készlet 3895 frk. 
75  bán állott rendelkezésre mint az egyesület tiszta vagyona. íme a 9 hónapi 
működés sikere. 

Azonban hogy a kép másik oldala is tiszta legyen ; lássuk mire lett for-
dítva a kiadott 5438 frk.  és 50 bán. 

a) Ki lett fizetve  Május G-ig 18 rendes temetkezési segély 200 — 200 
frankkal,  ez 3600 frank 

b) Három rendkívüli segély 148 frank. 
c) Tagsági könyvekért 410 frank. 
d) Egy Vertein szekrény 130 frank,  ezek a főbb  tételek; a többi kiadást 

jegyzői tisztelet dij, begyűjtő százalék, egyleti iróda felszerelés,  nyomdai költ-
ségek, szegény segélyezés és beteglátogatási költségek képezik mint azt az év 
végi értesitő felfogja  tüntetni. 

Ebben látható rövid vázlatban, hogy a hol a jó ügy iránti 
lelkesedés nem hiányzik, ott a kívánt eredmény sem fog  elmaradni. 
Azért, vajha végre valahára megértené minden itt élő kath. 
magyar, hogy csak összevetett erő s elszánt akarat vezet diadalra. 

Bevétel 
Kiadás 

1967 frk.  30 bán 
487 „ 75 bán volt. 

Kiadás 
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Az Egylet Alapszabályai. 
(Melynek alapján ez ideig működésünk ennyi sikerre vezetett.) 

I. RÉSZ. 

1. §. Az alapítás  ideje. 
Az egylet 1900 év május hó 31-én kezdette meg első nyilvános szereplését 

a bucsuj árással Csik-Somlyóra. 

2. §. Az egylet  pecsétje. 
Szent István király egyesület, Bukarestben. Alapitatott 1900-ban. 

3. §. Az egylet  czéljai. 
a) Vallás és nemzetiségünk ápolása, havonkint egyszer délutáni templomi 

áhítatosság tartása, ugyan azon estve közművelődési estély. 
b) Az iparos tanonczok vasárnapi oktatásának időveli lehetővé tétele. 
c) Hogy szegény rom. katholikus testvéreink ólesó és biztos temetkezési — 

és betegsegélyezésben részesülhessenek s fókép,  hogy lehetőleg egyetlen katholi-
kust se temessenek el pap nélkül, fentartani  egy jótékony segély intézményt, mely-
ben halott után fizetendő  pár fillérei  a legszegényebb katholikus honfitársaink  el-
temetése is keresztény katholikusokhoz illően szent mise szolgálattal lelki üdvéért 
biztosíttassák. 

A rászorultak segélyezését, az elhagyatott betegek végszentségekkeli ellátá-
sát az Egylet legszentebb kötelességének ismeri felkarolni  tehetsége szerint, azon 
külön-külön pénztári-alap terhére, mely a szavazati joggal biró tagoktól fóly  be. 

Az ily módon temetendök számát a rendelkezési alap terhére évenkint előre 
a közgyűlés határozza meg. 

(I) Évenkint búcsújárás vezetése Csik-Somlyóra, vallási érzületünk ápolására. 
e) Valamikor rom. kath. magyar fiu  és leány iskola létesítése Bukarestben. 
f)  Különböző osztályok, dal-, betegsegély stb. felállítása. 

4. §. Az egylet  ügyeinek  vezetése. 
a) Egy évenkint lartandó „Altalános" beszámoló közgyűlés. 
b) Négy évnegyedenkint tartandó rendes választmányi gyűlés és 



c) a havonkint tartandó Igazgató-tanács gyűlés. 
Hogy kik és mily joggal lesznek ezeknek tagjai, azt a tisztviselők jógái és 

kötelességeinél látjuk. 

II. RÉSZ. 

1. §. Az egglet  tisztviselői. 
Igazgató *'), Elnök, Al-elnük, Pénztárnok, 2 segéd pénztárnok, 2 Ellenőr, 

Jegyző, Gazda, 4 igazgató tanácsos, Dalvezető, 4 Póttauácsos, Titkár, Pénzbe-
gyüjtü, 100 tagu választmány. 

A titkár és Pénzbegyiijtő fizetett  tisztviselők. 

2. §. A tisztviselők  jógái és kötelességei. 

a) Társulati  igazgató. 
A mig lehetséges kizárólag csak pap lehet. 
0 az egylet Igazgató-tanácsáuak elnöke, vezeti a szellemi, közművelődési 

ügyeket, ellenőrzi a vallási kötelességek telyesitését. 
11a erkölcsi dologban itél a választmány vagy a közgyűlés, döntő szava-

zattal bir. 
A kézi pénztárt kezeli, arról naplót vezet, naplóját a havi gyűlés vizsgálja 

és hagyja helyben, — de az elszámolás az '/4 évi választmány gyűlésen vezettetik 
a főpénztári  könyvbe. 

Egy halottra legalább pénzt kezel, azt kiutalja, de hogy a halott tisztes-
séges temetésben részesüljön, a jogosultak akarata ellen is gondoskodhatik.**) 

b) Elnök. 
Csak világi személy lehet. Választatik 3 évre. 
Az egyesület közös választmányi gyűléseit összehivja s azokon elnököl. A 

tanácsnak rendes tagja s abban szavazati joggal bir. Kinevezi a 100 tagu vá-
lasztmányból a rováncsoló bizottságot 5—5, kik bármely perczben vizsgálhatnak 
s arról jelentést tesznek. 

A tanács működéseinek őre s ha visszaéléseket tapasztal, választmányi-gyű-
lést köteles összehivni. Hivatalától csak ókadatolt lemondás, vagy visszaélési el-
mozdítás által válhatik meg. 

Even át a búcsújárás vezetésében Igazgatóval közremunkál. Az egyletet 
minden ügyben képviseli. 

*) Igazgató, elnök, alelnök, választatnak 3 —3 évre a többi tisztviselők l - l évre. 
") Mihelyt az igazgatóban a közbizalom nem öszpontosulna s a tagok más lelkész-

ben sem helyeznék bizalmukat, akkor igazgatónak egy erkölcsös életű, köztiszteletnek 
örvendő világi ember választatik meg az Egyesület kebeléből. 



c) Alelnök. 
A távollevő elnököt helyetesiti, jóg és kötelességei ugyanazok mint az el-

nöknek. 
Ha 50 választó joggal biró tag rendkivüli közgyűlést kér s az összehivatni 

akarók szándékuk s aláirásuk valódiságáról az igazgató-tanács előtt nyilatkoztak, 
azt minden befolyásolás  nélkül összehívni köteles. 

d)  Pénztárnok. 

Az egylet kézi pénztárába időről-időre a forgalmi  összegen felüli  pénzkész-
letet elszámolás mellett az ellenőrökkel felveszi  s elhelyezi. Az egylet pénzét 
kölcsön adni semmi biztosíték mellett nem szabad vagy értékpapír vagy takarékba 
helyezendő a szükségen felüli  összeg, az érték-papirokat őrzi • úgyszintén a fő-
pénztári naplókat s az azokba bevezetettekröl felelős.  Ugy a szavazati jogot 
igazoló, mint a temetkezési dijak bárczáit ellen jegyzi, szám szerint adja ki s 
az ellen-bárczákat visszaköveteli, Pénztári könyveket s a nála levő pénztár-kész-
letet az elnök által időről-időre kiküldött rováncsoló-bizottságnak előmutatni köte-
les. Az igazgató tanács rendes tagja. 

e) S. péiizlárnokok. 

Pénztárnoknak a pénz kezelésben segédkeznek és ünnepély rendezéseknél 
közre működnek, az ö távol létében helyetesitik. 

f)  Ellenőrök. 

Kötelességük minden pénztári forgalmat,  fizetési  bárczát egyik vagy másik-
nak ellenjegyezni, naplójukban nyilvántartani, az ellenőrző-jegyzőkönyvet minden 
tanács-g.vülésen a pénztári főkönyvvel  összehasonlítani s az összehasonlítás való-
diságát-pénztárnok ellenőrök s a 4 igazgató tanácsos aláírásukkal igazolják az 
elnök vagy alelnök ellenjegyzése mellett. 

Ellenőrző-jegyzökönyvet az elnök által kiküldött rováncsoló bizottságnak elő-
mutatni kötelesek. A tanácsnak rendes tagjai. 

g) Gazda. 

Ez egylet vagyonára leltár mellet felügyel. 
A lobogót temetéseknél ellenőrzi s ezen fáradságáért  minden alkalommal 3 

frk.  tiszteletdíjat kap. A tanácsnak rendes tagja. 

h) Jegyző. 

Minden gyűlésen lehetőleg rendesen megjelenni, a határozatokat és indit-



ványokat lelki-ismeretesen jegyzőkönyvre venni, okiratokat elkésziteni gyűlésekre 
a behívókat megírni köteles. A tanácsnak rendes tagja. 

i) Igazgató  tanácsosok. 

Az igazgató-tanácsosok 1—1 évre az évi közgyűlésen választatnak a 100 
tagu választmányból. Kötelességük a tanács üléseken részt venni ; az egylet 
minden ügyeiben tanácskozási és határozati joggal birnak. Az egylet számadásait 
illetve ügykezelését ellenőrzik. 

Iía valamely tanácsos igazolatlanul, illetve előleges bejelentés nélkül három 
tanács gyűlésen nem vesz részt, tisztéről lemondottnak tekintetik s helyébe egyik 
póttanácsos hivatik be. 

j) Póttanácsosok. 

A kimaradásukat igazolt rendes tanácsosokat a tanács üléseken Igazgató 
meghívására helyetesiteni kötelesek. Máskép a rendes választmányi tagok jogaival 
birnak. Rendes tanácsos kimaradása esetén sorszám szerint hivatnak be az igaz-
gató tanácsba. 

k) 100 tagu választmány. 

Választatnak 1 évre. Működési terek a választmány évnegyedi gyűlésein 
jelen lenni, az igazgató-tanácsnál jelentkezett, szabálytól eltérő tagok felvétele  felett 
szavazni s az egylet többi dolgai valamint az igazgató tanács által javaslatba 
hozott ujabb intézkedések felett  határozni. 

Kötelesek az egylet ünnepélyeinek sikerén közremunkálni, az egyletnek tago-
kat szerezni s végül a havi közművelődési gyűléseken lehetőleg valamennyien 
megjelenni. Választmányi tag lehet minden magyar tag, ki szavazati joggal bir. 

1) Titkár. 

Az egyletnek fizetett  tisztviselője. Köteles minden gyűlésen jelen lenni, s 
az egyesületnek összes iratait elkésziteni. Az igazgató tanács által megállapított 
hivatalos órák betöltése fölött  az Igazgató őrködik. Titkár csak rom. kath. férfi 
lehet. Évről-évre a közgyűlés által választatik. 

m) Incassator.  (Pcnz-begyütű). 

Az egyletnek űzetett tisztviselője. Minden behajtáskor estve Igazgatónak 
beszámol a bárczák és behajtott pénzzel, mit az igazoló könyvbe igazgató bevezet. 
Könyvébe, ha behajtásra indul, felüljegyzi  a kiadott bárcza számot. 

Egy felülj  egy zés csak egy napra érvényes. 



3. §. Kik  lehetnek  az egyletnek  tanács-tisztviselői  ? 

Csak szavazati joggal biró, erkölcsös életű, keresztény vallását nem szégyenlő, 
20 évet betöltött magyar hónpólgári joggal biró rom. kath. férii. 

III. RÉSZ. 

1. §. Az egylet  tagjai. 

Az egyletnek kétféle  tagjai vaunak u. m. : 
a) szavazati joggal biró, b) csak temetkezésre és netáni segélyre jogosult 

tagok ; 
a) Szavazati joggal biró tag, ki évenkint 2 frankot  fizet,  a havonként 

egyszer tartandó összejöveteleken, a melyeken vallási áhítattal összekötött felol-
vasás, ének tanulás és szavalatok tartatnak, résztvenni s közreműködni, magát 
lehetőleg kötelezi. Ezen jóg kiterjed minden egyes férfi  tagra. 

Szavazati jóga csak husz évet betöltött férfinak  lehet. 
b) Nem szavazati joggal biró temetkezési tag lehet mindenki 10 évtől 60-ig, 

a ki az előirt beiratkozási és könyvdijat befizeti,  úgyszintén minden halott után 
a meghatározott dijat s tényleg beiratkozása alkalmával egészséges. 

Mint ezen §-ban fentebb  jelezve vau némi segélyre is tartanak igényt el-
hagyatott beteges korukban. 

2. §, A temetkezési  segélyre  jőyősultak. 

a) Beiratáskor azok a kik eddig is liozzájárultak az egylet alapításához 
1 frk.  alapdijat fizetnek  (ezen jóg azonban csak az 1000 tag összeírásáig terjed) 
úgyszintén azok családtagjai is, ha a családfő  szavazati joggal biró tagságra is 
kötelezi magát. A kik nem járultak hozzá az egylet alapításához 10 évtől 20-ig 
1 frk.  20—30-ig 2 frk.  30—40 ig 3 frk.  40—60-ig 4 frankot,  a könyvecske 
diját 50 bánt és alaphalott (önmaga) díj 30 bánt fizetnek. 

b) A kik a halott után fizetendő  30 bán dij pontos fizetését  telyesitik. 
c) A beiratkozott családos nők szomszédos betegeik látogatására válalkoz-

nak s tehetségük szerint gyámolítani sietnek. 
d)  Ha kerülnének olyan tagok, kik temetkezési segélyre igényt nem tarta-

nak, mert nincsenek rászorulva, de embertársaikat és azok ügyét pártolni sietnek, 
alapdijat nem fizetnek,  de halott után a megbatározott dijat kötelesek fizetni. 
S ha mégis később rászorulnának, mert a ki ma gazdag, holnap lehet koldus, a 
segély nem fog  elmaradni. 

A segélyt nem igénylő tagok az egylet pártoló tagjaiul  tekintetnek s nevök 
az egylet könyvében  .külön rovatolva lessz, haláluk után 10 évig az egyl. sír-
jaikat beszentelteti halottak napján ha pontosan fizették  a halottakat. 



IV. RIÍSZ. 

1. §. 
A temetkezési  segélyezés  csak 1000 (ezer)  tag összeírása után kezdődik meg. 
Addig az egyletnek ezélja a jelentkezetteket legalább betegség esetén láto-

gatni s a szegényekről is némileg gondoskodni, ép azért közben fog  járni, liogy 
elhagyatott tagjait legalább kórházba jutassa. 

Minden tag, ha az egylet a temetkezési segélyt megkezdette, 200—400 
frankig  kap, de csak beiratása után 3 hónap leteltével ; ugyazonban, hogy e 
három hónapon belül is az egylet köteles fizetni  a temetés Ill-ad osztályú egy-
házi költségeit és a sirdijat a telyes szegényeknek. 

Ha a beállott tag eltávozik, de a dijt rendesen félévenkint  beküldi, jóga 
fennáll  s halálozás esetén tagsági könyve s a halotti bizonyítvány ellenében segélye 
kiadatik. 

A lobogó kiadását követelhetik a temetkezési osztály tagjai. 
a) Ha nevök az adakozók közt van, befizetik  a 3 frk.  felügyeleti  dijat és a 

lóbogó viteléről gondoskodnak. 
b) Azon tagok kik beszerzéséhez nem járultak hozzá, az egylet pénztárába 

a felügyelői  dijon felül  5 frankot  fizetnek,  mely összeg ha a halálesetig be nem 
fizetődik,  a segély járandóságból vonatik le a zászlóalapra. A kik kevesebbet 
ajándékoztak 5 franknál  azoktól az 5 frk.  a zászló-alapra az ajándékozott összeg 
leszámításával vonatik le. 

e) A szavazati joggal biró tagoknak temetésére az egyesület testületileg 
vonul ki a kereszt-lóbogó alatt legkevesebb 25 taggal. A szavazati joggal biró 
tagok sem felügyeleti  dijt nem fizetnek  sem vivőkről gondoskodni nem tartoznak, 
szóval tisztán az egylet intézkedik s viseli a terhet. 

d)  A keresztlobogót senki temetésére semmi szín alatt ki nem tagja az 
egyletnek kiadni  nem szabad. Kivétel ha a köztisztesség kivánja p. o. egy pap, 
egy iskola testvér stb. temetésére.*) 

2. §. 

3. §. 

4. 

A fizetési  kötelezetség tartama. 
Minden tag halottal fizet  le. 

') Kellemelten időben a lóbogó nem adatik ki. 



A segélyezés a lefizetett  halottszám mennyisége szerint fokozatokban  emel-
kedik ; még pedig : 1—300-ig 200 frk.,  300—500-ig 250 frk.,  500—700-ig 
300 frk.,  700—900-ig 350 frk.,  900—1000-ig 400 frk. 

1000 halott befizetésével  a fizetési  kötelezetség megszűnik ugy azonban, 
hogy ezután is évenkint halálukig 1 frankot  fizetnek  könyvecskéjük után, hacsak 
ezen kötelezetség alul szegénység miatt föl  nem mentik. 

V. KÉSZ. 

A jógák  elvesztése. 

1- §• 
Elveszti követelési jógát halálesetén minden tag, ki 10 halotton felül  csak 

egygyel is hátralékban van a halál esetkor, az egylethezi jógát pedig csak akkor 
ha évi zárszámadás alkalmával 25-en felül  hátralékba maradt s azt egy hónapon 
belül nem törleszti. 

2. §. 
Illetlen viselet, erkölcstelen botrányos élet, az egylet ellen irányuló gonosz 

törekvések nyilt vagy alattomos uton történjenek, az egylet kebeléből való ki-
zárást s ezzel a jógok elvesztését vonják maguk után. 

3. §. 
A személyeskedő, haragot tartó s ezzel az egylet békéjét zavaró tagok, 

szavazati joguktól megfosztatnak,  de a temetkezési segély igény fen  marad, mig a 
fizetési  kötelezetségeket pontosan telyesitik s az V. rész 2 § ellen nem vétnek. 

4- §• 
A tényleges (3 évi) katonai szolgálat ideje alatt a fizetés  telyesitése nem 

kötelező azokra kik e kötelezettséget ótthón telyesitik. 

VI. RÉSZ. 

Az egylet  bíráskodása. 

1- §• 
Az egylet felmerült  ügyeiben az igazgatótanács-, választmányi — és évi 

közgyűlés Ítélkezik. 

2. §. 
Ha az egyletbó'l valakit kizárni kellene a felett  kizárólag csak az évi köz-

gyűlés dönthet. Úgyszintén az Alapszabályon változtatni, módositani csak a köz-
gyűlésnek van jóga. 



VII. RÉSZ. 

Az egylet  feloszlása. 

Az ngylet, ha a magyar katholikusok oz egyetlen intézményüktől elpártol-
nának, feloszlanék  —- a mitől Isten őrizzen — vagyona két része örök alapítvány 
képen tétetik le a Romániából magyarországon tanuló ifjak  segélyezésére J / 3 

pedig a bukaresti kórházak részére lenne fordítandó. 

VIII. RlíSZ. 

Az egylet, védszentje „Szent István" magyar király, épen azért évenkint 
Augusztus 20-ika mint „Szent István Király" ünnepe bármily napra essék, az 
egylet tagjaira nézve ünnep, mikor testületileg a d. e. 9 órakor tartandó ünnepélyes 
isteni tiszteleten részt venni kötelesek. 

Ezen ünnepély jegyét minden itt lakó társulati tag 1 frankal  személyen kint 
megváltani köteles ; ha azonban egy családban több könyv van akkor csak a család 
2 tagja. 

Függelék, 

i . 8-

Az egylet ügyeit eg.y évenkint, minden polgári év első napján tartandó 
közgyűlés, négy évnegyedi választmány gyűlés és a bavonkinti, a hó második 
vasárnapján tartandó tanács gyűlés intézi a következő hatáskörrel : 

a) Az évi közgyűlés az igazgató-tanács és választmányi gyűlések intézke-
déseit bírálja felül,  a megbízatási idejöket betöltött, tisztviselők és választmányi 
tagok helyett ujakat választ, pénztárnok és ellenőrök kivételével, kiknek megvá-
lasztása a választmányi gyűlés hatáskörébe tartozik. A közgyűlésen szavazati 
joggal bírnak az évenkint 2 frankot  fizető  tagok. 

b) Az évnegyedenként egyszer tartandó választmányi gyűlés hatásköréhez 
tartozik az igazgató tanács 3 havi működését megbírálni, helybenhagyni ; tagjai 
mint kiküldött rovancsolók. pénztárt vizsgálnak s a vizsgálatról a következő gyű-
lésen jelentést tesznek. 

Azon tanács tisztviselők helyet kik 3 egymásutáni gyűlésen igazolatlanul 
nem jelentek meg, a válatszmányi gyűlés ujakat választ a választmány kebeléből 
s az igy kimaradottak a rendes választmány tagjai közé soroltatnak. A választ-
mány jógérvényesen határoz, ha 25 választmányi tag jelen van a tanács tisztvise-
lőkön kivül. Ha elnök, alelnök s igazgató nem jelennének meg, a választmány 
saját kebeléből korelnököt választ s jógérvényesen határoznak. 

c) A tanács-gyűlést a tanács tisztviselők alkotják. Szavazati joggal biró 
tagjai : Igazgató, elnök, alelnök, pénztárnok, segédpénztárnokok, ellenőrök, jegyző, 
gazda, dalvezető, 4 igazgató-tanácsos s behívás esetén a póttanácsosok. 



A tanács gyűlés tárgyalja az addigi, kiutalásokat, igazgatói, pénztárnoki 
kiadásokat. Javaslatokat készít s azokat a választmányi gyűlés elé terjeszti, hely-
benhagyás végett. A tanács tisztviselők fisak  választmányi tagokból választhalók. 

A felvétel  az egyesületbe a segélyezés után is fennáll  (30 évig, azonban a 
felvétetni  akarók személyesen kell megjelenjenek Igazgatónál legalább 1 választ-
mányi taggal, ki illető személyazonoságáért szavatol. 

3. §. 

Ha fiók-egyletek  alakulnak vidéken, minden fióknál  egy fiókköri  elnök, 
alelnök, pénztárnok, -1 tanácsos 2 póttanácsos és 1 jegyző vallás kiilömbség nél-
kül választatnak a fiókkör  szavazati joggal bitó tagjai közül. Fiókegyleti tag-
hoz a lobogó halálesetén kivitetik oly formán,  ha elhunytnak családja viseli a 
költségeket úgyszintén a gazda vagy megbízottja utazási költségeit. 

fiukarnil,  1001 Január  lió. 

Bálinth János 
társ, igazgató 
Baratzia .">.">. 

Níift-y  L. János 
j<*gyz<"> 

Boga Tamás 

str. Antim 20. 
elnök 



Az Egyletnek jelen tisztviselői. 

Szent István király Egyesületének" tisztviselete áll az 
igazgató tanácsból és 100 választmányi tagból. 

A. tagok szavazati joggal  bírók ós nem bírók. 
Szavazati joggal azon magyar nemzetiségű férfi  tagok bírnak kik 

az egyesület szegény segély-alapjára évenkint 1 frank  dijat fizetnek. 
Igazgató tanács tisztviselő csak rom. kath. férfi  lehet. 

A jelenlegi igazgató tanács 
1. IMllt/ik.  Jiíw/s  rom. kath. lelkész társ. igazgató, tiszti). Elnök ; 
Született 18(>2-beu Csik-(Jöröesfalviin  (Csík ni.), előbb Szent ferencz  r. áIdőzár 

181)8 tói Bukarest egyházmegyei pap. 

2. Albert  Lndvigh  plébános a Baratzia egyháznál, tiszt. II.-elnök; 
3. Bóga Tamás  alapító elnök; 
SziiJetett 184.8-bau Csik-Kózmáson, 13 éves korában jött Komán iába ; mint 

jó kocsi-gyártó s buzgó katholikus sokat tesz vallás és nemzetiségéért. A nyer-
gestetői Emlék oszlop is az ó lángoló bonszeretete sugallata s az ö fáradhatatlan 
működésének eredménye. 

4. Meskó  János  al-clnök; 
Szül. Bukarestben 1848-ban édes apja Sepszi-Szent-Györgyröl beszánaozott 

timár mester, bár itt született mint derék iparos igazán magyarul érző és gondol-
kodó családot alapított; sok társulatnál működött s mindenütt nyugodt, megfontolt 
gondolkodása, tanács képessége biztosították számára a közelisinerést és bccsiilést. 

5. Farkas  Ignácz  pénztárnok; 
Szül. Csik-Szt-Imrén 1864-ben mesterségét (kovács) itt tanulta katonai kötele-

zettségének mint jó magyar otthon tett eleget, azután ismét vissza tért Komániába 
s itt rniut szorgalmas fiatal  iparos biztosította jövőjét, hogy a mint remélli a 



jól végzett munka után majd szülőfalujában  élvezze a nyugalmat. Lp azért bár te-
hetné legkevésbé sem vágyik az itt nagyon is hangzatos — (propietar czimre). 

6. Sághi  Márton  segéd pénztárnok; 
Szül. Magyafországon  — régi romániai jó hirü ezipész iparos, kinek üzleti! 

mindig előre balad, mert előre tör maga a mester. Példa adó munkás munkásai 
előtt, küzbecsülésben álló társadalmi ember, ki a közös érdekek elöl soha sem 
zárkózik el sem szük-keblüség sem ánibiczióból. 

7. Péter  Balázs s. pénztárnok ; 
Sziil. Csik-Rákoson, mint gyermek jöft  Romániába, szorgalma által megvette 

egy megélhető család alapját, itt született de jó magyar szellemű nejével. Isten 
gyermekkel is megáldotta, dicséretre méltó, hogy kapuján belül gyermek, munkás és 
inas egyaránt csak magyarul beszél. 

Több társulatnál szorgalmas működő tag, szóval ö ott van mindenütt hol a 
közös magyar ügyet kell támogatni. 

8. Ferenez  Antal  ellenőr; 
Szül. Csik-Jenőfalván,  rézműves, mesterségét itt Bukarestben tanulta, rokoná-

nál, azután haza ment mesteiségét folytatni;  azonban mikor a kis üstös pálinka 
fűzés  megszűnt, megszűnt az ö ipara is, munkát hasztalan keresett otthon s igy 
vissza jött Romániába. Szorgalmas munkája után ma itt szép kis rézműves üzlete 
vau, bár az utolsó időben itt is gyarlón megy ez az ipar ág. 

Nagy szánni családdal áldotta meg Isten Ferenez Antalt, ki gyermekeit mind 
igazi magyar szellemben neveli s Isten ezért is megáldja. Nagy elő szeretettel 
munkálkodik a társulatok körében különösön él hal a magyar dalárdáért — a miért 
sokat is áldoz és fárad. 

í). Fülöp  Pál 2-od ellenőr ; 
Szül. Csik Pálfalván,  ezipész mester, tevékeny részt vesz főkép  a kalh. társa-

dalmi életben vallásos érzelmű nejével együtt. 

10. Vizi  Dénes r. katk. kántor, társ. jegyző; 
Szül. Csik-Szent-Imrén. 18<>4-ben jött boldog émlekü Simon Jukuudián erdély 

részi Szt. Ferenez rendű tartomány főnök,  Csik-Somlyói tanító képezdei igazgató 
ajánlatára Bukarestbe, mint kántor-tanitó. Azóta buzgó munkása a magyar ügynek 
itt az idegenbe. Ma is eröss munka képes szép-bangu kántor; sajnos hogy ennyi 
szolgálat után nyugdíj igénye sem itt, sern otthonról nincs. Reá nézve igazán há-
látlan működési tér volt a „ Missio".  Hiába e sórsa mindazoknak kik itt működnek 
ilyen a Brailláu kivénült magyar k. kántor sorsa is ki még állását is elvesztette 

No de ki törődnék a szépen ki-csavart czitrommal ? . . . * ) 

*) Vagy ha vissza akarna térni mintha még munka kéjics de állásnélküli hraillai is 
vaj mikor és hói lenne megfelelő  állás az ilyen számára V ember s igazság szeretet mikor 
jön már a te országod? 



11. Ónodi  Antal  igazgató tanácsos; 
Szül. Csik-Borzsóván, vendéglős, háztulajdanos több társulatnak, főkép  a Magyar 

társulat, kath. gyermek segélyező egyl. és Szt. István kii', egyletnek alakító út-
törő tagja. 

12. Kiss  András  igaz. tanácsos; 
Szül.? magán hivatalnok, kezdetben társulatunk jegyzője később tanácsossá. 

13. Zöldé  Miklós  igazg. tanácsos; 
Szül. Karatna-Kézdi-széií, kora fiatalságában  jött Romániába, virágzó alamár 

üzlete van, daczára népes családjának tevékenyen működik töbh társulatnál, meg-
osztva tevékenységét családja és a köz-érdek szolgálatában. 

14. Mihály  Antal  igaz tanácsos; 
Szül. Csík-Szent-Györgyön, miután otthon katonai kötelezettségének eleget tett 

s több évig mir,t pénzügyőr is szolgált, jött Romániába. Itt daczára magyar voltának 
a Brancován kórháznál nyert bizalmi állást, hol már 25 éve munkálkodik. 

Pot-tanácso-sok 
15. Botár Péter; 
Csik-Taploezai illetőségű a román katonaságnál szigyártó mester. 

10. Spleis  Károly, 
Fogarasi illetőségű foglalkozása  vendéglős, 

17. JLuszti  dános: 
Foglalkozása mészáros mester. 

18. ifi-  Brezvia Antal; 
Bukarestben született, magyar illetőségű lakatos mester. 

19. Ábrahám György; 
A társulat gazdája. 
Szül. Csik-Kózmáson, kovács mester, az egylet alakulása első perczétől fárad-

hatatlan buzgalommal telyesiti ezen legterhesebb tisztet, mint a keresztlóbogó őre, 
kétszer vett részt a búcsújáró meneten is Csík-Somlyóra. 

A választmányi tagok 
1, Antal Mihály, ezipész mester. 2. Arany Lajos, 3. Bálinth András, Csik-

taploezai illetőségű ezipész eltv. 4. Brozer Vilmos, Csik-Szt-Inirei birtokos és szíj. 
gyártó, o. Bors Ferenez, Csik-Szt-Imrei ill. kovács. (>. Bartalis Elek, Csik-Várdotialvi 
illets. ezipész. 7. Bálint Péter, Csik-Kozinási illets. kovács. 8. Bors Miklós, Csik-
Szt-Simoni illets, kovács, több egyesület választ, tagja. 9. Bordás István, Udvarhely-



megyei illets. czipész. 10. Bai'ta MÓzeS, Csik-Kozmási illets. alapító tanácsos, 
kovács mester. 11. Hadion Ede, Brassó m. illets. könyv-nyomdász. 12. Balogh 
Ignácz, Kózmási illets. czipész. 13. Czakó Antal, Szepsi-Szt-Ggörgyi illets. kocsi 
festő.  14. Csáki Béla. Magyarországi illts. a gyerm. s. egyl. pénztárossá kovács. 
15. Csiszér Ágoston, (.'sík megyei illets., czipész. 16. Dáné István, Udvarhelyi ill. 
gyári alkalmazott. 17. Domokos János, Csik-somlyói ill. czipész. 18. Fodor Nándor, 
Csik Megyei illets. czipész. 19. Gál János, Udvarhely-megyei illets. vendéglős. 20. 
Gergely Ignácz, Csik-Szépvizi illets., búcsújáró ének vezető, kovács. 21. Hailíiei* 
JállOS, asztalos m. alapitó pót. tanácsos. 22. I lanner Félix, asztalos in. 23. Uvés 
József,  Háromszék megyei illets. sörgyári alkalmazott. 24. Kiss János. 25. Kiss 
Dávid. lláromszéki-Szárm. Brailai születés birjar. 26. Kocsis Mihály, Csik-Madarasi 
illets. czipész. 27. Sárosi Péter, Csik-Kákcsi illets. kovács m, 28. ifb.  Molnár 
Lajos, Csik-Tusnádi illets. alapitó ellenőr kerékgyártó. 29. idb. Molnár Lajosi 
Háromszék illts. háztulajdonos. 30. Ráduly Elek, Iláromsz.-Szt.Léleki illts. szabó. 
31. Román Károly, czipész m. alapitó titkár. 32. Opra András, Uáromszék-
l'olyáni illts. vendéglős, beválasztott uj pót tanácsos. 33. Orbán János, Csik-Yár-
dotfalyi  ill. kovács. 34. Pál András, Nagv-Kászoni ill. asztalos. 35. Pap Tivadar 
czipész, 36. Pichler Ferencz. Csík-Somlyói illts. könyvkötő. 37. Paroczki József 
38. Salamon Bertalan, Csik-Várd itfalvi  illts. asztalos. 39. Salamon Károly, Csik 
Somlyói illts. czipész. 40. Simon György, Csik-Kozmási illts. czipész. 41. Szebeni 
Pál, Székely-Udvarhelyi, illts. timár 42. Piblinger Róbert, timár Székely-Udvarhalyl 
ill. 43. Szőcs András, Csik-Borzsovaí illts, magánzó. 44. Tamás György, Csik-
Dáufalvi  illts. kovács. 45. Vitos Ferencz, (Csík m.) a kocsigyártó egyl. elnöke az 
üzlettől visza vonult kovács m 46 Vajda András, Kolozsvár m. ill. királyi lovász, 
47. Bene Imre, Csik-Szt.-Györgyi illts. czipész. 48. Meskó Lajos, bukaresti születés 
49. Exuer József,  tiszb. választm, tag. 50 Schramkó Gyula, kazán kovács. 51. 
Bálinth István, Csik-Kozmási illts. czipész. 52. Nagy L. JáUOS, gépész kovács, 
Magyarulszági illts. az egyletnek előbb tanácsossa, később jegyzője volt, ü az egyl. 
.színi rendezője és most elfoglaltsága  miatt a r, választmányba kívánt maradni hogy 
rendetlen megjelenései által az egylet ügy menetét ne zavarja. 

Jciji/z.  Az alapszabály JOÜ tagú választmány jövőbe esak ha kiegészíthető lessz. 



fi  „ S z í . Is tván Király £gyes t í l e t " . 
Dal 'srf'Pjii  ahkitó  tagjai 

1-ső sór: ift.  Vizi Dénes, Ferenez Károly, Farkas Sámuel, Farkas Márton 
Márk Dénes, Balló Sándor, Gergely Ignáez. 

2-ik sór: Ambrus Dávid, Benke Sándor, Nagy József,  Meskó János, Kiss> 
András, Bodor Lázár, Pichler F., Fülöp Pál, Domokos János. 

3-dik sór: Benke Sándor, idb. Yizi Dénes, Bálinth J. . Ferenez Antal rézm. 
Páldeák Sámuel, Szőcs András. 





A „Szent István Király ügylet" dalosztalya. 

(.kimé:  A „Hnharcsti  fist.  István  király  Jfyt/M"  Dnhustálya.  Hivatalos le-
velezések alkalmával a _Sz. István kir. Egylet" pecsétjét használja. 

(k-clja  : 1. A d(dósztá]y  egy vagy több hangú egyházi énekek betanulása és 
előadása által ns 'isteni  szolgálat  fényét  emelni törekszik ; 

2. Halál  esetek  alkalmával a keservesek meghívására a temetésen megjelenik 
és 1-2 darab több hangra irt (lyiisz-ded  eléneklése által a keservesek bánatát 
enyhíti ; ezért azonban bizonyos, előre kidolgozott táblázat alapján meghatározott 
ár fizetendő,  melyet az Egylet igazgatója vagy elnöke, dal osztály-főnök  és dal-
vezető a keservesekkel együtt, állapítanak meg s melyről pénztárnokot értesítik ; 

.7. ítésztvesz az Egylet  ünnepélyein és hazafias  énekek vagy nemzeti nép-
dalok előadása által az ünnepélyen megjelent közönséget honfiúi  érzelmekre hangolja. 

A Dalosztály működő tagjai ily ünnepélyeken a belépti-díj fizetési  kötele-
zet ts ege alol felmentetnek. 

Tagot;:  E I)alosztálynak  működő  és péirtofoló  tagjai  vannak. 
Működő tagok lehetnek valláskülömbség nélkül mindazok, kik a dalvezetö 

által dal-képességgel bíróknak találtatván, magukat ez alapszabályoknak alávetik. 

Előljárok:  A Dalosztálynak, mint működő osztálynak elöljárói „dalosztály-
bizottság" néven : 

1. A Sz.  István  kir.  Egylet  igazgatója  és elnöke; 
2. A Dalosztály főnöke;  ;). Dalvezetö; í.  Pénztárnok; Ellenőr; <i. 

Jegyző; 7. Négy tanácsos ; 8. Segéd-dal vezető. 

Az osztály-főnök  kötelességei;  Összehívni a rendes évnegyedi gyűléseket, je-
lentést tenni a Dalosztály fejlődéséről,  intézni jegyzővel az osztály tagok közt a 
levelezéseket; ezenkívül eső levelezéseket, osztály-vezető az igazgató elé terjeszti 
s igazgató ellenjegyzése-aláírásával intézik. Előterjeszti az időköziink int szüksé-
gesnek talált módozatokat; tárgyalás alá bocsátja a tagoktól jövő indítványokat; 
szóval tapintatosan vezeti a dalosztály gyűléseit. 



Dalosztály-fönök  sürgős esetekben rendkívüli gyűlést is liivhat össze ; de tar-
tozik ily gyűlésekre is meghívni az Egylet igazgatóját és elnökét Oly gyűlés ha-
tározata, melyen nevezettek valamelyike a meghívás elmaradása folytán  részt nem 
vett, nem bír kötelező erővel, sőt a (lalósztály főnök  felmentését  is vonhatja 
maga után. 

1)átvezető  kötelességei;  Dalvezető köteles a kitűzött órára pontosan megje-
lenni s a kiválosztott darabot tanítani ; köteles továbbá oly temetéseken, melyekre 
a dalosztály meghivatik; hacsak betegség vagy hivatalos kötelezettsége nem aka-
dályozza, vallás különbség nélkül személyesen megjelenni s ott az énekkart vezetni 
ellenben köteles magát segéd-dalvezet.ö által helyettesitetni, ki ez esetben dal vezető 
diját 5 v. 10 frank  élvezi. 

Indítványoz a beszerzendő éneknlarabokra vonatkozólag, ezt azonban a mű-
ködő tagok is megtehetik. 

Ha dalvezető az ének-órákon betegség vagy igen pontos okok miatt meg nem 
jelenhetnék, köte'cs a tagokat enöl idejében értesíteni vagy legalább az ének he-
lyiség személyzetéhez intézett levelező-lapon kimaradását a tagokkal tudatni. 

Pénztárnok  kötelességei  ; Pénztárnok a rábízott pénzeket leik ismeretesen gyü-
mölcsözteti ; a váltókat, melyek rövid időre csak hónapokra köthetők vagy érték-
papírokat az Eíylet vas-szekrényében helyezi, kölcsön adások, valamint érték pa-
pir. k vásárlásánál osztály főnök  és ellenőr segédkezése okvetlen megkívántatik. 
Pénztárnok csak bizalmas egyén lehet. 

Ellenőr  kötelessége  : Ellenőr tetszés szerint megvizsgálja pénztárnok kezelő-
könyvét, számon kéri a pénztárt és a vizsgálat eredmenyét híven bejegyzi a ke-
zelő-könyvbe, melyről aztán a gyűléseken jelentést tesz, segédkezik pénztárnoknak 
a pénz gyümölcsöztetésénél. 

Jegyző a rendes,  rendkívüli  és a közgyűlésen  pontos jegyzőkönyvet vezet s 
ezt gyűlések alkalmával utólagosan hitelesítteti; vezeti a Dalosztály-főnöké  vei a 
levelezéseket. 

Közgyűlés:  A Dalosztály  bizottság megújítása rendesen évenkint egyszer tör-
ténik a januáriusi gyűlésen, melyre az Egylet igazgatója, elnöke igazg. tanács-
tagok és a Dalosztály valamennyi tagja meghivatik. 

Közgyűlésen a Dalosztály-bizottság beszámol az év eseményeiről, a Dalosztály 
fejlődésének  alakulásairól; tárgyalja az előnyére vonatkozó indítványokat, meg-
újítja a Dalosztály-bizottságot, mely aztán kiosztja a működő tagok közt a lefolyt 
évben összegyűlt kölcsön pénztár-készletet a belépés aránya szerént ; de vissza-
tart minden működő tag illetékéből 5 frankot  s ez összeget uj pénztárnoknak gyü-
mőlcsöztetésre átadja. 

Ha valamely működő tag év közben Bukarestet elhagyni kényszerülne, ille-
téke a tagok szám arányához mérten a segély-kölesön-pénztárból igazságosan kiadatik. 



SÍ 

A Dalosztály pártoló tagjai évenkint hat ((!) frank  tagsági dijat fizetnek, 
megjelennek tetszés szerint az ének gyakorlatokon, részt vesznek tanáesadolag a 
gyűléseken, szavazattal azonban nem birnak. 

A működő  tagok  kötelességei:  A működő tagok kötelesek hetenkint legalább 
egyszer, szükség esetén többször is, az Egylet által kitűzött helyen a megbatá-
rozott időben pontosan megjelenni és ott a betanulásra szánt darab elsajátításán 
buzgolkodni ; ki a tanóiákat igazolatlanul elhanyagolja, az első kimaradásért lő 
bán, a másodikért 30 bán büntetést fizet;  ki egymásután háromszor maradott ki 
a föllöt  az osztálybizottság hoz Ítéletet. Működő tagok dalvezető meghívására tar-
toznak a megjelölt időben szigorú pontossággal megjelenni s neki hivatalban feliétlenül 
engedelmeskedni. 

Oly működő  tag,  ki illetlen viselkedése folytán,  mit az osztály-bizottság 
kétharmada mond ki, a Dalosztály kötelékéből etboesáttatik;  a segély-kölesön pénz-
tárból illetékét azonban esak az év végén kaphatja ki. 

Gyűlések:  A gyűléseket  szűkség  szerént a Dalosztály-fönöke  egyetértésben a 
dal vezetővel, az Egylet igazgatójával vagy elnökével határozza meg és hívja össze ; 
különben pedig évnegyedenkint egyszer és pedig: január, április, julius és no-
vember hónapok első keddjén tartja gyűléseit. 

Dal vezetőt az egylet díjazza, melynek nagyságát az egylet választmánya és 
dal vezető közösön állapítják meg. 

Dalosztály tag, valamint az Egylet tami.es tisztviselői és tiszteletbeli tagjai 
elhunytakor a Dalosztály tartozik hivatalból a temetésen megjelenni s ott a végtisz-
tességet megtenni; de éppen ezért a keservesek tartsák kötelességöknek dalvezetöt 
a halál esetről idejében értesíteni, hogy a működő tagok, Öszzegyüjthetök legyenek. 

Ila a bejelentés később történnék meg, mint a temetést megelőző nap déli 
12 órája Dalosztály fölmentve  érezi magát kötelezettsége aló'. 

Egyleti tanács tisztviselők és tiszt,b. tagok elhantolása alkalmával, ha a dal 
osztálynak nem tagjai, dal vezető 5 frank  tisztelet díjban részesül az egylet részéről. 

Dalvezető  járuléka,  a működő osztály tagjaival szemben minden jövedelmező 
működésnél 10 frank  s ez minden alkalommal azonnal kifizetendő. 

Az Egylet  évenkint alkalmas időben egy mulatságot rendez a Didosztály 
javára,; e mulatság tiszta jövedelméből  10 frank  a dal vezetőé, a többi a segély-
kölesön pénztárba jön s ebből dal vezeti* év végén a működő lagokkal egyformán 
osztozik Későbbi ezét a városokba, hol több a magyarság dallest,élyokre kirán-
dulni. Ilyenek: l'loiest, Pitest,, Tirgovest, Brailla, Giurgiu stb. 

A D/üosztálg  segély-kölesön,,  pénztárából pár hónapra a tagok jótállás mellett 
kölcsönben részesülhetnek. 

A befolyó  jövedelem  minden uj év első gyűlésen ószt.atik fel,  a működő tagok 
működési aránya szerint, ; elmaradásokat, ellenőr és ószt. főnök  jegyzik. 



Igazgató  és elnök  vagy az által ok kiküldött két tanács tisztviselő az osztály 
pénztárt bármikor felül  vizsgálhatják s ha vissza élést találnak a kezeli) tisztvi-
selőt felfüggeszthetik  bizalmi állásától. 

Bukarest,  1001 Janiiig  20. 
Bálinth János Ferenez Antal Boga Tamás Vilmán József 

társ. igazgató rézm. dal, ószt. fönök  egylt. elnök dal, őszt. jegyző 

íme tehát a mint látjuk az egyesület mint alapszabályai terveze-
tébe is felvette,  a „Közművelődés" e fontos  tényezőjét is megalkototta 
kebelében, a Dalósztályt. Ennek karnagyául T. Vizi Dénes kántor 
ur válalkozott, lei szakszerű vezetésével a tanulásra nagy hajlam-
mal birok csoportjával rövid idő alatt szép redményt is mutatott fel. 

Hogy a szervezkedés gyorsan haladt előre, abban nagy érdeme 
van Ferenez  Antal  rézm. mesternek, ki nagy szorgalommal s talán 
sok rábeszéléssel gyűjtötte maga köré mindazokat, kiknek zenei 
hajlamát ismerte. 

Működési tere a „Dalosztálynak" a templomi isteni tisztelet, 
körmeneteknél, ugy szintén az egyesület ünnepélyein működni. 

Megjelenik temetéseknél, hol megjelenésre felszólítják,  adalósztály 
működő tagjainál díjtalanul, másutt kevés tisztelet díjért s végűi ha az 
ének darabok tanulásában előre haladtunk a vidéki városokat is évenkint 
egyszer megfogja  látogatni, a hol több magyar van. hogy dal es-
télyek tartásával mindenütt felrázza  a szunyodó magyar nemzeti érzést. 

Tagja lehet vallás különbség nélkül minden magyar, ki a szép 
éneket nem csak hallgatni, de énekelni is tudni óhajtja, jógái és 
köteleségci mindenkinek egyenlők: 

a,) A jelenleg  működő  tagok: 
Vizi Dénes kántor ur, karvezető; Tóth Jenő s. karvezető. 
Tagok:  Villmán József,  Nagy József,  Benke Sámuel, Kocsis Mihály, Márk 

Dénes, Szöcs András, Ferenez Antal rézm., Pichler Ferenez, ifb.  Vizi Dénes, Fülöp 
Pál, Gergely Ignácz, Kiss András, Benke Sándor, Balló Sándor, Bodor Lázár, 
Farkas Sámuel, Domokos János, Ambrus Dávid, Farkas Márton. 

A dal-osztály  tisztviselete  ; 
Ferenez  Antal  őszt. főnök,  14b. Vizi  Dénes karvezető, Tóth Jenő s. karv., 

Szőes András pénztárnok; Pál Deák Sámuel ellenőr; Villmán József  jegyző; 
Benke Sámuel, Farkas Sámuel, Márk Dénes és ifb,  Vizi Dénes dal. oszt. tanácsosok. 



A Tirgovesti I-sö fiók  egyesület 

1900 deczember havában szcrvcztctctt az első fiók  egyesület 
Tirgovesten. Gáspár Dénes odavaló jó niódu iparos, ugyanis felszó-
lította társulati igazgatót, nem lehetne e ott is egy fiók-egyletet 
szervezni. Miután mintegy 100 belépő tagot előre bisztositott, igaz-
gató, társ. Elnök Boga Tamás, Farkas Ignácz pénztárnok, és ifb. 
Molnár Lajos választ, tagokkal kirándult Decz. 9-érc, a mikor meg 
is alakult az egyesület. 

A rövides megszóllitásra ép 18 családfő  jött össze, kik szívvel 
lélekkel egyesültek létesítésére. 

Rövid tanácskozás után megállapitatott a czim s megválasztatott 
a fiók  egylet  tisztvisclete következőleg: 

A Bukaresti  „Szent  István  Király  egyesület1,1 

Tirgovesti  I  fiókja. 
a) 1000 Deczember 0-én választót  alapitó tisztviselők: 

Gáspár Dénes elnök-pénztárnok Tóth András | ^ , T , . , , 
,. , T , ^ . . . . ° Jancso János titkai-Abranam János al-ulnök Boga Aloizi ° , , 

„ T A \ . . . . u radar István| ... . , Zoli Aron | c l l e n ö r ö k Anton de Anna ^ ^ , ^ pottanacsosok 
Kiss Balázs j Baráti Sándor 2 
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Ezen választás a központi főegycsiilet  11)01. Január 10-én tartott 
reiules választmányi iüésén helybenhagyatott. 

Bukarest,  1001 Január  10-én, 

Boga Tamás Bálinth János Kis András 
elnök társ. igazgató jegyző 

A fiók  egylet tisztviselőinek buzgó működését igazolja, hogy 
már január 1-én 100 taggal számoltak be, kik április 1-től jóg igényes 
tagok lettek. Egy zászlóra szép eredménnyel gyűjtöttek magok közt 
s a rendezett ünnepélyek által, ugy hogy ma már e fiók  egyletnek 
is egy 500 frankot  érő szép standard zászlója van. Igen szép, hogy 
a Tirgovesten élő mintegy 50 — <iO magyar család valláskülönbség 
nélkül egyesült Szent István Király lobogója alá. 

De hogy is ne mikor e jó népnek semmije, senkije nincs, bán-
pár száz lelket számlálnak mi nemzetiségekre emlékeztetné. 

Magyar prédikácziot nem hallhatnak, gyermekeik román isko-
lába kénytelenek járatni ; csoda e aztán ha a magyarság részére 
örökre elvesznek V 

6) A jelenleg müködö vezető tisztviselők 
Gáspár Dénes f.  egyl. elnök szül. Háromszék in. Szorosén 184'J-beu, mint 

busz éves ifjú  18(i'.)-ben jött Romániába magával hozva az önzetlen haza szeretetet 
itt mint szorgalmas timár mester vetette meg jövőjének alapját, szép vagyont 
szerezve, vagyona de első sorban társadalmi tevékenysége által kiviva embertársai 
becsülését. 

O az idegenben is igazi magyarnak maradt annyira, hogy jelenlétében magyar 
ember (bár a iiatalok szívesebbed beszélnek románul) nem mernek románul beszélni 
csak a dőrgö székely szemrehányásait elkerüljék inkább törik a hazai nyelvet a 
miért az öreg nr még meg is dicséri őket. Vallásra eröss calvinista de ez nem gátol ja 
abba hogy a magyar nemzeti ügyet a keresztjet alatt is óda-adással ne szolgálja ; 
igen, mert előtte a haza s a hazai nyelv minden előtt. 

Abráhám János  f.  egyl. alelnök Csik-megyei illetőségű szorgalmas székely. 
Virágzó kerekes üzlete van s mint tekintélyes jó módú iparos köz-becsülésnek örvend. 

Záli  Arou egyl. tanácsos, szül. Küpecz (Baroth vidékén) jelenleg román katonai 
kovács — bár állásánál fogva  könnyen tehetné liogy magyar voltát is letagadja, 
nem teszi ; sőt ellenkezőleg büszke reá ; szabad idejében szorgalmas munkássá a 
kezdet nehézségeivel küzködö egyletnek. 



Kiss  Baláss egyl. t.anácscö, lakatos mester, szili. Csik-Madé falván  az egylet 
szorgl. munkás tisztviselője. 

Ferenc,s  Mihály  egyl. tanácsos, szül. Bukarestben bár külföldön  született ő 
és családja jó magyar maradt. 

Űnegcs  Mihály  egyleti tanácsos, tiszteletbeli kántor a romai katliolikus 
templomban évek óta, foglalkozásra  kócsi festő  mester, szül. Ploiesten, hol mint 
gyermek sajátított el sokat az egyházi szolgálatból a mivel most szolgálja 
polgár társai hit és nemzetiségi igényeit telyes díjtalanul : a junius, hóban elhalt 
Csik-lvozuiási Boga Álozi helyére hivatott be a tanácsba 

Jancsá  János.  A f.  egyl. jegyzője Kézűi-Vásárhelyről szármozott vendéglős, 
tudás és sok tapasztalattal vezeti az egylet jegyzökönyveit s törekszik felvirá-
goztatásán munkálni. 

IVutá-r  Jslván,  Krizbára vissza tért ászt,, mester, alapt. r. tanácsos, Tirgovesti 
birtokos, háztulajdonos a 1'. egyl. tisztb. tanácsossa. 

c) Az egylet jóltevöi 

Ilyenek is vannak a kis Tirgovesti egyletnek az egylet jelvénye, zászlója 
kereszt anyáinak személyében ; ezt a megtisztelő tisztet hogy az őszes Tirgovesti 
magyaroknak kereszt-anyái legyenek; 

Ahrithi.ím  Milnilynts  Kezdi-Vásárhelyen született Jancsá  llosalia,  és 
Jakab  Mártonná,  Krizbau szül. Ja,hab  Jlebcka  ur-asszonyok válalták magokra. 

Adja Isten sokáig őrködhessenek kereszt gyermekeik felett  s leljék örömöket az 
egylet elölia!adásán, 

a) Egyesületünk pártoló és jól tevő tagjai. 

Ilyon pártoló tagoknak tokinti Egyesületünk, azokat kik rendes 
tagsági könyvvel birnak, a halottakat, pontosan tizetik, de halál 
esetén segélyre igényt nem tartanak'. 

Az ilyenekkel szembe az egylet azzal törekedik leróni a kegyelet 
adóját, hogy temetéseken testületileg lobogó alatt részt vesz s fiz 
éven keresztül évenkint halottak  napján sirjókat beszen telteti. Utóbbi 
ezéb a elfogad  alapítványt is ugy tagok mint nem tagoktól, ez azonban 
100 franknál  kevesebb nem lehet. 

a) Eddig pártoló tagok : 
Feckner Rozália könyv, száma 21 (i inegb. 1901 jul, 2 ; Streifőrder  Vilmos 

könyv, száma 653; Streitföider  Viktória könyv, száma 054. 



b) Nagyol) értékű adományozók : 
Kovács  Ferencz  és neje a Magyar nemzeti szin nagy szalogot adományoztak. 
Kremli  Fodorné  ö nagysága pedig a román szalagot. 
Scicr  Németh  Ignácz  ur 50 frankos  számlát nem fogadattt  el. 

b) Az egylet anyai (dologi) vagyona. 

Az egylet vagyonát képezik : 
1. Az egylet  Icönyvei,  úgymint : főkönyv,  jegyző könyv, pénztári ellenőrzési 

naplók, leltári könyv, az igazgató kezelése alatt. 
2. A leereszt  lobogó  felszereléseivel  'J00 fr.  érték 
3. Egy magyar és  egy rámán diss-szalag  íiO „ 
4. Egy nagy láda a bucsujáráshoz és egy kis láda . . . 15 , , 
5. Egy elnöki szalag 1 0 „ „ 
6. Egy vas szekrény 135 „ „ 
7. Egy divány az irodában 30 „ „ 
8. Hat kemény liajtott szék. 40 „ „ 
9. 3 nagy és 4 kicsiny román szinü kirándulási zászló . 50 „ 

10. Egy drb, aczél metszet '25 „ „ 
A könyveket kivéve minden dologi vagyon felett  a társulat gazdája őrködik, 

azokról leltárt vezet s felelős  értök ; kivonulásoknál főkép  a nagy lóbogó mellett 
mindig ott lenni köteles ; ilyenkor mindeu alkalommal 3 frank  tisztelet dija van. 

e) 6. §. Az egylet hivatalos lielye. 

Ez idő szerint a Baratzia udvaron egy kis iróda helyiség, hol vasár- és 
ünnepnapokon  a pénz begyűjtő mindig jelen van s a halotti fizetéseket  elfogadja. 

Levelezések az igazgatóhoz, líálinth  János  r. kath. lelkész, Baratzia 33 szám 
küldendők. 

Az egyl. elnöke: Boga Tamás  kocsi-gyártó, lakása str. Antim 20 szám sajátháza. 
Pénz begyűjtő: Meskó  Lajos, lakása str. Carol 83 szám. 
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í ) A bukaresti magyar katholikus-nök 
(Rózsa füzér  társulat). 

z.) A t á r s u l a t k e l e t k e z é s e . 

Ő Í L i itt működő nemes irányú egyesü-
letek közt ugy alakulási ideje, mint nemes 
czélját, tekintve méltó helyet foglal  a magi/, 
kath.  nők  „Mária Egylete". Ez az Egy-
házban az álbigensek megtérítése után fenn-

áló egyesület, mely a Mária  tiszteletében öszpon-
tosul s mint sark pont öszpontositja az egész világot, 
kétségkívül minden időben meg volt a Csik-lláromsz-
Udvarhely  megyékből  Romániába jövő magyar honleá-
nyaink szivébe is; de nélkülözve az otthon megszökött; 
össze tartó egyház-községet, csak magánosan mondo-
gatták a Szent  Olvasót,  a szokott vasár- és ünnepnapi 
isteni tiszteleteknél nem lévén felvéve  annak elmondása. 

így volt ez 1881—82-ig évekig, mikor az isteni 
gondviselés P. György István  passionista szerzetes 
atyát rendelte a bukaresti magyar kath, lelki vezérévé 
a fiatal  lévita igen jól tudta, hogy a hol Máriát kivá-
lóan tisztelik, ott nem lehet sivár, terméketlen a hit-
élet mezeje ; azért rendezte a társulatot,  gondoskodott 
arról, hogy vasár- és ünnepnapokon  az egyházi szolgálat 
után vagy előtt karban elimádkozzák a szent olvasót, 
vagy az ö személyes, vagy akadályoztatása esetén 

öreg édes anyjának elűimádkozása mellett. 
Hogy ki volt P. István  annak ismertetéséül 

áljón itt az alábbi rövid életrajzi adat, mint 



halvány vázlat az ő egyéni gégéről, hisz az O működésének kellő 
méltánylására köteteket kellene irni. 

P. György Moéu,  Csik-bánkfalvi  szülöttől számozott, Braillában született 
1855-ben, hová szülei mint kenyér-keresetre jött idegenek telepedtek le 

A. szorgalmas munkás szülök, gyermekük neveltetését itt sem tévesztették 
szem eliil. 

Szerény tehetségekhez mérten tanitatták gyermeküket, ki szorgalma által szép 
reményekre jogosította szüleit. 

A jámbor lelkületű ifjú  a szerzetes papi pályára lépett, hol tanulmányai végez-
tével felszenteltetvén,  első állómás helyéül Bukarest jelöltetett ki számára. 

Áldás volt itt léte a bukaresti magyar kathólikusokra nézve, ő fáradhatatlan 
buzgalommal kereste fel  őket, gyámolította a szegényeket, ínég saját czizmáját is 
lehúzta s óda adta a szegénynek. Éjjel, nappal dolgozott a népközt, hanem azért 
még is később ellene fordult  a rágalom nyelve, ez olv érzékenyen hatott reá, hogy 
elméjébe magzavarodott s ma is csak némileg jött helyre. .Jelenleg Romában él hóvá 
főbb  elöljárói bölcs intézkedése rendelte. 

() fáradhatatlan  munkássá volt a „Magyar  társulatnak"  s al-elnöke is ; 
megalapította „a rom. halk.  gyermek  segély  egyesa/e/ct"  már működése kezdetén 
1H92-I)cn elhunyt bold. emlékezetű édes anyjának buzgó közre működésével „a: 
olvasó társulatot1'  mely ma is áll 15 évi — áldásos működése után újjá szervezve 
és megerősödve. Tehát, a P. György István által elvetett mag nem veszett el az 
ő eltávozásával ; hanem fenn  maradt életképessége, bár éveken át a fejlődés  látszata 
nélkül tengett a lánybuzgalmn magyar miss-atya e nagy horderejű alkotása. 

íla P. Istvánt jellemezni akarjuk, elég azt. mondanunk rólla hogy <"• igazi 
pap volt,  kit az ur háza szeretete emésztett ; igazi magyar ki folyton  azt hangoz-
tatta „ a mint egy szive van az ember Heh,  ugy hazája is csak egy lehat". 

Ezen öli magát embertársai boklogitásáért feláldozó  missionárius magyar 
lelkész arczképe „a r. katk gyermek segélyező egylet alapité> tagjai közt látható, 
ő eltávozott de emléke sokáig fog  élni müveiben. 

1900-ban ütött a P. István alfal  alapított Mária társulat, ébre-
désének órája; erre az indító okot egy hírlapi  mik szólj/áltatta  J>artalus 
nagytiszt,eletii úrtól, mikor a magyar protcst.  uő egylet  alapítása 
indító ókául azt hozta fel,  hogy a magyar nőknek még eddig semmi 
társulata nem volt "Bukarestben. 

Ez az állitás nem maradt aztán meghal Igataflanul  ; nem mert, 
felébresztette  az alvó magyar kath.  nők,  táborát is, tudatára ébredtek, 
hogy nekik van egy szunyádéi társulatok s mintegy varázs ütésre 
tömörültek a társulatba, azok is kik eddig keveset vagy semmit, sem 
törődtek vele. 



l í )00 Decz. havában m á r készen voltak az u j szervezettel s 
elég crőssek ar ra , hogy a templom falai  közül kivonulva a nyi lvá-
nosság előtt, is szerepel jenek. 

Először is a rózsa vezetőnői;  tisztviselőtől v á l a s z t o t t a k : 

Elnöknö lett Boi/a  Tárnámé  n a.; alelnök nő Vizi  Dénesnéw. a, ; Pénztárnoknő 
Mrská  Jéinosné  n. a.; s. pénztárnoknő Meshi  Gizella  u. a. Ellenőrnö: Pál Andrást)  é 
n a.; Jegyzőm"* Schranikó  Mariska  k. a.; Szinrendezönő Na//)/  L Jémosné  n. a 

Fentebbi tisztviselő nők és a rózsa vezetők buzgó közreműkö-
désével, még ez év utolsó estvéjén fényesen  sikerült Szilveszter 
estélyt tátott az egyesület a következő programmal : 

m s ci 111 ír o 
A bukaresti rom. kath. magyar nök „Mária" Egyesülete 

Kilt/ií  1900-fn  Drrremhrr  há Ht-cn  •'< inertiU  (WOl  január 13-du  nj azcrinl)  kiii/i/Í.*  romihios 
„ S Z I L V E S Z T E R E S T V É J É N " 

„ v «Aurorái) (roll  v Zöld  fan)  luitji/tcrtiii'ltcn  ((Udea  í Y/,v/,7'.v/, A'm . 1) 
iSziii-rtőtiiltís  ('x  ltíriíti.i-riir.ioriír<i/  ösa^el.'i/öH 

C s a l á d i a s e s t é l y t 
iriiclra, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja az 

Kiii/raület  vozctóxri/r. 

Nar/ij  érdemű  közönséf/  ! 

Midőn lígyesületünk lő évi fennállása  után a nyilvánosság előtt ujjá szervezve 
megjelenik, hogy áldásos működését az egyház falain  kívül is megkezdje s hitfe-
leink közt a kölcsönös szeretetet ezúton is élessze, még más magasztos czél is lebeg 
szemei előtt,, a t. i , hogy ezen Egyesületnek első sorban egy—„Jelvényt, Zászlót" 
szerezzen, mely alatt aztán tovább harczolva a Bukarestben élő „ltom Kath. 
Magyar Nők" tábora később lehetővé tegye „házi szegényeink" idönkinti segé-
lyezését is. 

E magasztos ezélt, pedig csak ugy tudja elérni, ha a kath. magyar nők vala-
monyien a kibontott zászló alá tömörülnek s annak árnyékában az ima fegyverével 
s a szeretet filléreivel  nemes versenyre kehiek. 

.leien összc-jöHcleliink  tiszta jövedelme a Zászló  beszerzésre log fordíttatni; 
hogy már a jövő „Vánkiisdi  Imesnra*  az alatt zarándokolhassunk a „Székelység 
Szent földére"  Csik Somlyóra. Jöjjünk össze tehát e családias est,élvre, hol míg 
a tnl lapon jelzett műsor kellemesen fog  szórakoztatni, addig szórakozásunk diját 
egyszersmind egy szent, emlék-jel  létesíteséhez  adjuk. 
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m, u m q m, 
I. R é s z 

1. Megnyitó beszéd tarja Boga Tamásnó u. a. 
2. „Szilveszter éjén" Schramkó Mariskát <>1, szavalja a szerző. 
8. „A Fülemile" Arany Jánostól, szavalja . . . Sántlia Kornélia k. a. 

„A Szülői ház" 
Vígjáték l felvonásban,  irta Karczag Vilmos, 

IiriHÍc.í'ő:  Nagy L. Jánosné n. a.; —St t i / t i :  Sehramkó M. k. a. 
SZEMÉLYEK 

Csipkés, öreg vasúti bakter Ferenez Antal rézin. 
Borbára, felesége  Nagy L. Jánosné u. a. 
Gyuri, fia  • Ferenez Árpád 
Juliska, keresztleányuk Vánesa Mariska k, a. 
Rostásné Mihály Veronika k. a. 

TurU'mlt  iíjfi  ritfrki  buhtcrhimtl,  njn nap alatt  — 'uh",  jth-ukor. 
II. R é s z . — Társas vacsora alatt; 

1. „A Távozó ó év" élőkép, előadja . . . . Nagy L. János 
2. Az uj év beköszöntése (pont éjfélkor)  élőkép, előadja, Nagy Irén k. a. 
;!. Az uj év üdvözletére „Hyinnusz" Köleseitől, énekli a közönség. 
4. „ Keresztények riadója" Kálmán Károlytól,szavalja Tóth Jánosné n. a. 
5. „Népfelkelő"  vig monológ, előadja . . . . Bartalis Regina k. a. 
ti. „Egy kis rege" Kuthentől, szavalja . . . Hatvani Mariska k. a. 
7. „Bakfis  álmok" monológ, előadja Gál Vilma k. a. 
8. „Cát ti-e plapama, atit. te íntinde", román köl-

teménye szavalja. Mihály Mariska k. a. 
9. „Vig monológ az anyásról" előadja . . . . Marka Árpád 

10. „Levél egy elutazott barátomhoz" szavalja . Ferenez Lajos 
1 1. „Mióta haragszom én a leánynevetésre ? kinek 

„peoh"-je volt a szerelemben . . . . Kibeszéli egy liatal ur. 

Vacsora  Jlendrzn-nnl:  : 
Boga Tamásné, Nagy L. Jánosné, Péter Ii,ilázsné, Bartalis Regina k. a., 

Fülöp Fái né, Vajda Audrásné, Kiss Andrásné, Mihály Antalné, Ságlii Mártonná, 
Botár I'é'térné, ifj.  Botos Józsefné,  Hatvani Lászlóné, Indám Róbertné, Bene Imiéné 
és Orbán Jánosné úrnők. 

A vacsorát felszólr/tíljáj>•  a kovath-ző  kisasszonyok  ; 
Ardeleán Irma, Sántha Kornélia, Szentpéterv Matild, Sehramkó Mariska, 

Schramkó Vilma, Vánesa Máriska, Bándi Juliska, Bándi Karolina, Sándor Anna, 



Mihály Veronika, Mihály Mariska, Gál Vilma, Bors Erzsébet, Király Gizella, Ütő 
Karolina, Bál Róza, Molnár Mariska, Kopa Franeziska, Eidam Mariska, Vargyasi 
Vilma, Vargyasi Róza, Miknevitseh Mariska, Fodor Juliska, Jakab Berta, Denhoí 
Mariska, Szabó Teréz, Kocsis Mariska, Szentkirályi Mariska, Meskó Annuska, 
Meskó Mariska. 

1901 január 13-án estve, rég nem látott közönség gyll.lt össze 
a ,y.<">l'IJaLl  helyiségben, ugy bogy egy része a részt venni akaróknak 
kénytelen volt vissza vonulni; az ünnepélyt Boga Tainásué u, a. 
elnöknö a következő szivből jövő szavakkal nyitotta meg. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Nwjt/érdeuiií  közönség  ! 

Egyeslíletiink ; a bukaresti magyar katholikus nők „Mária egyesülete'' alakult 
ezelőtt lő évvel, az akkori magyar lelkész György István  ur vezetése alatt. 

Czime volt: a „Rózsa fiizrr  társulat". 
G'zélja a vallás gyalsiíl'lata és Mária tiszteletének előmozdítása. 
Tagjainak száma lassanként szaporodott ; de működésüket a templom falain 

kivi.il nem sokan tudták, mivel csendben óhajtották Máriát dicsérni. 
Csak e jelen évben midőn egyesületünk tagjainak száma meghaladta a három-

százat, győződtünk meg arról, hogy szűk nekünk kizárológ ez a régi működési tér, 
elhatároztuk tehát hogy emelünk magunknak a régi templom mellé egy másikat 
mely a bukaresti magyar elhagyatott szegények és szűkölködőket segítő erkölcsi 
templom lessz. 

Kzeu uj templom alapkő letételére jöttünk ma össze, melynek felépítéséhez 
nem szükséges egyéb csak jóakarat,  hisz jóakarattal megtehessük, hogy a szűköl-
ködőkön segítsünk, őket. gyámolitsuk s ha ezt tesszük akkor a mi uj templomunk 
íel lessz épülve. Régi templomunkban eljárunk ezután is mint eddig imádkozni, 
uj templomunkban pedig a szegények hajlékában elmegyünk a szűkölködőkön segí-
teni ; mert az ö hajlékuk lessz a mi uj templomunk, ezeket fogjuk  mi időnként 
lekeresni és megtudni, hogy hol vau nagyobb szükség a segélyre? 

Egyesületünk minden tagja, mint egy-egy jó anya, tudni fogja,  hogy melyiknek 
mire van szüksége? s mi sietünk rajtok segíteni. 

Ez a segély aztán átvarázsolja a szegények hajlékait egy-egv temploma, 
melyekben ők fogják  elmondani a legszentebb imát, hálául az élvezett jótéte-
ményekért. 

Kedves testvérek! Egyesületünk ezen első nyilvános ünnepén, midőn újjá 
szervezve ki indult a templom falai  közül hogy a közéletben is megkezdje műkö-
dését, első filléreinket  egy zászló készítésére szántuk, mely zászló alatt, tömörülve 
haladhassunk a szent czél felé. 



En egyesületünk, és a bukaresti szegényeink nevében, kik tőlünk segélyt 
várnak, kérem önöket, tegyék magukévá ügyünket, sorakozzanak zászlónk alá és 
tegyék lehetővé, liogy ezen minden szegények temploma mielőbb tel épülhessen, 
hogy szegényeink mielőbb részesülhessenek az áldásos segélyben, hogy mielőbb hall-
hassuk szegényeink ajkairól a legszentebb imát ; a hála imát, mely ima Istenünk 
előtt a legkedvesebb lessz. 

Isten áldása kisérje ügyünket és párfogóinkat. 
Ezzel a mai első nyilván- s ünnepélyt megnyitóm, 

Étjauh. 
Az ünnepély programja is a lelkesültségnek megfelelő  ered-

ménnyel folyt  le, a rövid de tanulságos szinulöadás a szép szava-
latok végig gyönyörködtették a közönségei. 

Előadás után a nők adományaihói össze álitott vacsorából mintegy 
4'—5 százan részesültünk mialatt pohár köszöntökben sem volt 
hiány. A sikerült ünnepély reggel ért végett s mindenki egy jól 
töltött est emlékével távozott el. 

A sikert bizonyítja, hogy a tiszta jövedelem 300 frank  volt. 
E képezte már most a szerzendö zászló alapot; egy díszes 

zászlóhoz még sok hiányzott ugyan, de sok jó akarat ált rendel-
kezésre s ez az óka hogy már májusban az alábbi ünnepélyen 
felszentelhető  volta ,Mária  lá-mihit*  díszes lobogója. 



ft  bukaresti „magyar kath. nök M á r i a egylet". 
Zászló szentelési emlék-képe l'JOl május Ló 12-én. 

Társ. igazg. Tdö Bálinth János — Zászló kereszt-anyák. Péter  Balázsnc és Huszti  Jdnosnc  ur asszonyok. 
Az igazgató balján áll : Boga Tamásnc  urnó' a társulat elnöknője. 

A kivehető alakok a középen — Ladó Antalnó, Meskó  Gizella,  Antal Jdnosnc,  Vizi  Dcncsnc, 
Meskó  Jdnosnc,  Pál Andrásné,  Jtornán  K.-né,  Fülöp  Pálnc, Seicr  Német  Ignáczné  úrnők 

Fent állva a köszörűs leányok : Debreczi 11., Gál Vilma, Nagy Irén, Mihály Veron, Bors Erzsike, 
Ónodi Mária, Vizi Lujza kisasszonyok. 

Az alant ülők. Vajda Mariska k. a. Nagy  Jánosnc  nrnő.  Sehramkó Mariska k. a. Pál Róza k. a. 
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Ii) II „Mária társát" zászló-szentelési ünnepélye 1901 május 12-én, 
leélek emelő ünnepet ült a „Mária társulat" e napon, mikor 

rövid I hónapi buzgó működése eredményéül „Szűcs  és Társa  cségtől 
Buda,pestről  rendelt'*  (>f)0  frankot  képviselő diszes zászlóját felszen-
teltette. Nem zajos, mulatságos ünnepély, de lélek emelő vallási 
ünnepély volt ez. 

Az ünnepély dél. u. 2 órakor vette kezdetét, mikor a templom 
és udvara, már zsúfolva  volt ünneplő közönséggel. A plébánia házi 
kápolnájából körmenettel vonult be a menet az Ur szent hajlékába 
a feldiszitett  diszes lobogóval; a templom ajtónál Tszdő Albert  Ludoig 
plébános egyházi díszbe fogadta  a menetet mire felhangzott  a kar-
éneke „Máriát  dicsérni  hivek jöjjetek".  Festői képet nyújtott a zászló-
anyák *) és fehérbe  öltözött kószórus leányoktól körülvett lóbógó, 
annyira, hogy többnek szeméből felfakadtak  az állíttat szentelt 
kön vei is. 

A dél-esti isteni tisztelet illetve „Veesernye" végeztével fennti 
plébános Ur megáldotta a zászlót s első bevert egy emlék szeget 
azon óhaj-kíséretében, hogy a Mária  tisztelet  virágozzék  a bukaresti 
magyar katholikusok közt. 

Ezután Bálinth.  J.  magyar hitszónok egyházi beszédet mondott, 
örömének adott kifejezést,  hogy ily nagy számmal látja „Mária tiszte-
letében össze olvadni külföldön  élő magyar testvéreit. Azonban álljon 
itt maga az elmondott szent beszéd, hátha olyanok is elólvasandják 
kik nem szoktak  vagy nem hallgathatnak  sóba prédikácziát. 

„Máriáit  dicsérni  hivek jöjjetek" 
(egyh. ének) 

Ha az angyalok nyelvén tudnék is beszélni, még akkor sem bírná nyelvem 
kibeszélni azt az örömet melyet szivem érez ; midőn a sokaság felett  szét hordozott 

') Kereszt anyák Uuszti Jánosné és Péter Balázsné ur-asszonyok. 
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tekintetem a női erények eszmén képe. ú. Szűz  Mária  tiszteletére szentelendő „harczi" 
jelvényen akad meg. 

Hogy  ne in dobogtatná-  az öröm szivemet uiikor látom, hogy a „zászló alá 
tömörült" Mária leányainak Szivét is az üröm érzet árja járja át; midőn tudom 
hogy valamenyien kik zászlója alá óhajtanak tömörülni szivökhen hordozzák a 
szeretet anyjának „képét", a hol pedig a sziv táldáján a követendő eszménykép 
ott felesleges  a hosszas lelkesítő beszéd annak tiszteletére. 

Vagy tán a mi szivünk táblájára ne volna felvésve  szűz anyánk, Mária 
képe s mi nem mindnyájan Máriának volnánk gyermekei V Oh! Igen, azok vagyunk, 
hisz valamenyien anyánktól tanultuk Máriát  szeretni ; azért, folyamodunk  hozzá 
gyermeki bizalommal szükségeink közepett mert tudjuk, hogy ő nem csak az 
Istenek hanem nekünk is szerető anyánk. Hogy ne tisztelnők tehát e szerető anyát 
k. h ! a kiről tudjuk, hogy csak ő egyedül képes rajtunk segíteni, llogy 
mindenkinek szükség ez égisegély ezt mi tudjuk legjobban kik tapasztaljuk, hogy 
annyi a „szenvedés" a mennyi az „ember" a földön;  egyiknek a szűnni nem „akaró 
fajdalom"  marezaugolja szivét; mást az „elhagyatottság" teszen szomorú \ á ; hat 
madik — 44k, Isten tudja hányadikat folyton  üldözi „sorsának" kegyetlen szeszélye. 

liová fussunk?  kihez meneküljünk? ha egyetlen oltalmazunk „Máriához" nem? 
Azért ha az élet bajai reátok nehezednek, ha a fájdalom  földhöz  sujl ; ha 

csüggedés tölti el kebletek, siessetek, oh ! siessetek mindig szűz anyátok kibontott 
zászlója alá, Máriának buzgó gyermekei. Hogy pedig a kibontott zászló alatt, a 
Mária, iránti tisztelet szivetekbe folyton  erősbödjék, röviden szállók ma hozzátok 
a Mária tisztelet áldásairól. 

Tagadhatlan igazság, hogy a ki Máriának buzgó tisztelője az az erkölcsiség 
magasabb fókán  áll, mint a ki c tiszteletet gúnyolja. Igen mert az erkölcs  olyan 
kincs", mely értékben mindent felül  mul • ez adja meg az embernek becsét, e teszi 
méltóvá másók tiszteletére. I)e  oh felséges  Ur  Isteni  hogyan, szerez,lük  meg c 
jenséges erényt  Megmondom k. h ! Ugy ha méltóképen tiszteljük Máriát ; mert 
higyétek el nekon sehol sincs annyi erkölcsös ember mint Mária tisztelői között. 
Nem állítom ugyan, hogy mindazok kik az O oltára előtt térdelnek, a kik fohász-
kodnak hozzá a tökély minta képéi ; de azt merem állítani, hogy a Mária tisz-
teletét becsmérlők, Máriát gúnyolok fekete  táborában egyetlen egy is alig volna 
található, kinek kehelében a valódi erkölcsiség bár halvány mécs világa pislogna. 

Igen! inert „mig a .Mária buzgó tisztelői közt" mindig kiválnak az erény 
tűz oszlopai" kik maguk után vezetik a tömeget az erény ösvényén, addig a Máriát 
gúnyolok" fekete  seregében ha van is oszlop, az érzeketlen kö ; ha van felhő  a 
setét, és méhében tübször rejt romboló villámokat, mint áldásos esőt, s vakító tiiz 
fényük  nem az üdv. hanem a kárhozat örvényébe vezet. 

Hogy Mária tisztelete „az erkölcsiség őre" ; azt veletek bizonyítom bevallás 
gúnyolok! Aljatok elő, és mutassatok a két ezer éves katholikus egyház gyer-
mekei közül, ki Máriát tisztelte, erényeit követte csak egyetlent, kinek életét 
szeny-folt,  undokifaná  s nevéhez gyalázat fűződnék.  Ilyet nem fogtok  találni, de 



én ellenkezőleg 1000-ket mutathatnék a ti soraitokban, kiköt nem az elkölos, de 
áz erkölcstelenség tesz ismerteké az emberek között. 

Pedig az „erkölcstől sók végtelen sók, függ".  Döntő  szerepűt  jutatott annak 
az isteni gondviselés a „népek és nemzetek életében". Az erkölcsiség ama 
szilárd kőszikla, melyen az országok és nemzetek jóléte, boldogsága nyugszik s 
liol ez nincs ; ott nincs, de nem is lehet tartós boldogság. A történelem véres-
lapjai tanúskodnak ez állítás igazsága mellett. Avagy mi pusztította el „Sodomát?" 
nemde az erkölcstelenség? mi „Babilont", mi Ninivét, mi a hatalmas „ Kárt,hágót", 
mi az egykor rettegett, „római birodalmat" ? mind az erkölcstelenség, lígy van k. 
Iialg. ! ha „valaha országok dűltek meg", ha „szabad nemzetek rabigába görbedtek" 
mindig a sülyedt, erkölcsök vihara sodorta őket a megsemisiilés setét örvényébe; 
lia voltak eröss, nagyhatalmú államok, ezek támaszukat egyedül a tiszta erkölcsben 
bírták és bírják. 

A mily „nagy is fontos  Mária tisztelete" a nemzetek életében, ép oly fontos 
a cftahídi  szent éh/ben  is k. halg. ! Vagv kérdem : van e szülő ki gyermekét 
boldoggá tenni nem akarja? Oh ! én lehetetlennek tartom, de ha van ne szóljunk 
ez emberi testbe öltözött krokodilokról, ne, hanem beszéljünk azokról, kik valódi 
emberi érzelemmel bírnak, i'ip azért téged kérdelek „szerető jó anya", mond oh! 
mond meg mit kívánsz szived magzatának, ki csont a te csontodból, vér a te 
véredből V J)e nem, ne mond; hisz tudom én igen jól, hogy saját „boldogságod", 
s tűn „életed árán" is boldoggá termi sietsz gyermekedet. Hanem mond meg kérlek 
varr e „valódi boldogság" a földön  ? Oh nincs hisz árnyékban haladunk itt. e 
siralom völgyben s ha találunk is olykor rózsát, sznró tövissel telyes az. „Setét 
csillag a főid"  s csak pilanatra süt fel  ólykór-őlykór rajta a boldogság verő fényes 
napja, mintegy hirdetve, hogy nem itt van a mi igazi hazánk, hogy csak itt jöve-
vények, zarándokok vagyunk, hogy a boldogságot mely után epedünk, nem itt, hanem 
máshol fogjuk  feltalálni.  Igen máshol; ott a hol te uralkodol eites jó anyánk Mária. 

Látjátok k. halg. e tudatban a szerető anya, ki szivén hordja gyermeke 
boldogságát már „első oktatását," ugv intézi kisdedéhez, bogv az a boldogságot 
ne itt,  (le  hil a főid  határain terese. Oh mily gyönyörű, mily menyei jelenet 
midőn a buzgó édes anya szeretett gyermekét térdeire illtetve tanítja. Midőn 
elbeszéli neki a azt. szűz végtelen jóságát,, égő szereteti'!, majd elbeszéli a fájdal-
makat. melyeket, a szt. szűznek viselnie kellett s könyökbe lábadt szemekkel kéri 
kis gyermekét, ; hogy a szilz példája szerint csüggedést ne ismerjen, inajd ha az 
ö vállaira is rája rakja terhét, az élet. 

Lám mint. ligyel a gyermek, mint. vigyáz minden szóra, pedig még nem is 
érti, még nem is tudja hogy azt, neki elfeledni  soha de soha sem szabad. Csak 
bámul, csak néz jó anyjára s néha ő is körívekre fakad.  Meni fenséges  kép e ez? 
Egy kinyílt, liliom s (így parányi bimbóeska harmattól csillogva. Ime az anya és 
gyermeke, k. h. ! Oh de nézzük tovább a szép képet, iine mint, változik meg a 
jelenet. Aztán az anya „Mária boldogságát, kezdi rajzolni", arezát, ragyogó pir borítja 
mintha csak ő is érezné annak áldásos hatását; egész lényében át szelleműi magával 



ragodra elvarázsolt kisdedét is. Mily kép. mily jelenet. Matassatok  ti Máriánál: 
gunyólói eliez hasonlót. Végre egy édes forró  csók az ártatlan gyermeknek hom-
lokán s ezzel véget ér a tanitás, hogy holnap újra kezdődjék. Oh! k. anya! igy 
szoktad e te is tanítani gyermekedet ? mert hanem akkor az anyai boldogságról 
fogalmad  sem lehet s másét sem ízlelheted meg soha. 

Ehez hasonló magasztos kép az is k. h.! midőn az „ifjú"  mielőtt kilépne az 
élet küzdterére, édes atya elé térdel, áldását kéri ; és az atya mig könyezve 
rebegi az áldás igéit, azalatt remegő kézzel a bold. szűz érmét akassza távozó lia 
nyakába. Oh! mily nagy kincset, mily drága talizmánt ad ebben ö gyermekének. 
Egy hatalmas „segitöt" ad neki, „egy éber őrt", ki szemeit perczig sem veszi le 
rólla, egy jó „édes anyát" ki erősiti ha csüggedés lepi meg, vigasztalja ha bánkódik 
s ha sir édes anyai kezekkel siet letörleni a fájdalom  égető könyeit. 

Oh ! ker. apa vájjon igy bocsátod e gyermeked az élet küzdterére ? ha igy 
akkor nincs okod az örvény torkától féltened,  mert Mária tisztelete megfogja  minden 
veszélytől védeni. 

Keresztény szülők! ha azt akarjátok, bogy gyermekeitek boldogok legyenek, 
honosítsátok meg családotok szentelyéb'j Mária tisztelét, ne legyen kath. család 
hol a szűz anya képe hiányoznék. Imádkozzatok naponkint a szűz anya képe 
előtt gyermekeitekkel s igy felfogjátok  bennök találni az óhajtott örömet s Mária 
esedezése folytán  telyesülni fognak  reményeitek melyeket annyi epedéssel fűztük 
gyermekeitekhez. 

Azonban bármily feltűnő  is Mária tiszteletének becse a családi szentélyben, 
100-szor jobban érzitek ennek határtalan értékét, ti özvegyek és árvák kik 
támasz nélkül, magatokra hagyatva áltok az élet sivatagján mint puszta közepén 
az utmutató. Oh mily szomorúak sokszor napjaitok mily terheket nem kell 
viselnetek. És hol van segítőtök ? A föld  allatt a hideg sirba. Oda tették 
szeretett férjedet  te szegény özvegy, ott pihennek szüleid te szegény árva. 
Nincs; oh nincs a ki reátok gondot viselne, a ki titeket ruhával élelemmel 
ellátna, fájdalmaitokat  enyhítené s hulló könyeitek a vigasztalás kendőjével 
sietne felszárítani.  Ah ti valóban magatokra vagytok hagyatva. Pedig nem igy 
volt ez hajdan, a keresztény szeretet régi fénykorában,  nem volt akkor oly el-
hagyatott a szegény, hisz nagy számmal voltak jó emberek kik siettek vigasz-
talásukra, kik ajtót nyitottak a segély kereső előtt s most oh Istenem ! ha 
nyitva van is beteszik előtte az ajtót s kívül zárják a küszöbön. 

Igaz mindig gyászos volt ugyan a szegény gyámoltalanok élete, de 
tán soha sem terhesebb mint a mai korban a hideg szeretetlenség korában 
midőn a vallásosággal a szeretet nemes tüze is kihalni készül az emberiség szi-
véből. Midőn nem csak az idegenek, hanem a rokonok is egymás ellen támadnak 
s elővesznek minden fortélyt,  hogy a testvér testvérét, a rokón rokonát, megfossza 
megrabolja jógós tulajdonától ; nem törődve ar Ur törvényével „az özvegy és 
árváknak ne árts". Ártanak bizony nekik a hol csak tehetik. Csalják őket, 
lopják kis vagyonukat, vagy szóljátok ti szegény özvegyek. Mondjátok meg ha 



nincs e igazam V Nem igazán mondja o a közmondás: „Az özvegyet, még az ég is 
Inizza" ; húzza bizony a nélkül hogy találkoznék védelmezője. Vagy beszédjelek ti 
szegény árvák kik minden pártfogótokat  elvesztve, a legkeserűbb kenyerei, az 
árvaság keserű kenyerét eszitek, mondjátok meg nem helyesen tartja e a példa 
beszéd „hogy az árva árva, ha arany is kapufája".  Bizony árva mert elveszteti 
szüleit sehol sem találhatja fel  többé. Nincs a szegény árvának oltalmazó ja, nincs 
anyai szív kinek elpanaszolhatná szivének fájdalmát  s kiönthetné lelkének égő ke-
serveit. De mit beszéllek? Kínra?  ólt  ! ran. I</cnís  r/in.  S ki ez ? ki volna más : 
mint a szomorúak vigasztalója, mindnyájunk édes anyja, ÍUária. 

Iígy van ; édes anyánk, te vagy éltünk egének hajnal csillaga, t.e vagy az 
özvegyek és árvák támasza, védelme, te vagy keserveink meg édesítője : Oh siesselek 
tehát, ő hozzá mindnyájan ti szegény üldözöttek, védtelen árvák és özvegyek. Bo-
ruljatok le oltára elé, nyissátok fel  előtte szivetek, hisz lássátok mily bizalom 
kegyesen tekint alá. tisztelőire, panaszoljátok el el ,tle keserveitek, sírjátok ki kese-
lüségteket s kérjétek öt, hogy segélyét ne vónja meg 1<illetek s meglátjátok hogy 
O nem fog  vigasz nélkül hagyni, édes vigaszának legfényesebb  sugarát bocsátja 
fájó  szivetek sebére s mint Szt. fiát.  agy titeket is kebelére zár s anyai szi-
vére ölel. 

Siessetek hozzá, különösön ezentúl: hisz imc a tiszt eletére buzdító szent jel 
előttetek lobog, a mily szelíd arezezal tekint a szűz anya ott, a zászló képen Szt. 
Domokos és Szent Filoménára ugy fog  reátok is tekinteni, ha naponkint buzgón 
fogjátok  számára lönni az ima illatos rózsa koszorúját. Ne engedjétek e fegyvert 
kiütni kezeitekből az ál-katli, keresztények gúnyos kaczajaí által, kik fájdalom  elég 
nagy számmal vannak itt közöttünk ; ne hisz a mosoly az irigység mősólya arezókón, 
irigylik tői letek az édes anyát, kit tölliik elrabolt az ördögi nagyzási vágy s a. 
vak hitetlenség. 11a azt mondják; a mint l'iílem hallatára is mondták : hogy az 
„olvasó társulat," csak a nagy anyák idejébe való volt, ma. már eldobandó lim-lóm 
mondjátok nekik, hogy ti megakarjátok tartani őseitek szent örökségét, mert. gyáva 
az a ki elpazarolja a szülőktől öreklött szerzeményt. 

Ha azt mód ják, nem tudják mi társulatotok- ez élj a, mutassatok lóbogotok másik 
oldalára; az irgalom angyala néz onnan reátok magyar szent „Erzsébetli" képé-lnm 
s elég lessz az, ha azt felelitek  az ily okosoknak; miféle  magyar az, ki szent 
„Erzsébetit" életrajzát sóba sem hallotta. 

Szóval zászlótok képei lebegjenek fólvtón  szemeltek előtt, gyakoroljátok a 
legerősebb fegyvert  az ima fegyverét,  kövessétek szent l'h'zsébeth eiényét, a. jóté-
konyság gyakorlatában s akkor elmondhatjátok magatokról, ha kibontottuk a szent, 
zászlót, lógobtassuk is azt fennen,  szabadon, s meg mutassuk a világnak, hogy mi 
keresztények vagyunk most és mindörökké Ámen. 

Szent beszéd után (JM  Vilma  k. a. szavalta el Fülöp Árpád 
Ungvári főgymn.  tanár ez alkalomra irt alábbi költeményét ritka 
szaval ló képességével. 



o^; ü: cV/ar  iához. 

Boldogságos  asszony. mennynek kirédfinrja, 
Hódú/altul.  nésfluk  trónusod  felé; 
Tekints  a magasbál miránk  e hajlékba, 
Kitiltásunk  jusson szent szived  eh ! 
Néped  töredéke  esdekel  tehozzád, 
Magyarok  mssmnja, fordítsd  Jeleni,-  orrzérd  ! 

/  7 loholjál  holdunk  messzi szép hazánktól. 
S rajta, a legszebb vér, szent neved  rag/jog. 
Alját  köridáVja  egg kitartó  tábor, 
Te,  igaz h iveid,  a, ha magyarok. 
Néped  töredéke  esdekel  tehozzád, 
Magyarok  asszonya, fordítsd  felénk  orrzád. 

Legyen ez a zászló zálloga  hitünknek, 
Mely  ált  rt'd  idetlen,  mint a sziklaszál  ; 
hegyen ez a zéiszhi galambja,  szírünknél;, 
Mely  ősi  hazánkba vissza-visszaszáll. 
Néped  töredéke  esdekel  tehozzád, 
Magyarok  asszonya,, fordítsd  felénk  orezád  ! 

Küzdelem  az élet,  sorsaid;,  forgatagja 
Fölkapott  s honunkból  dél/elé  sodort. 
Na/ti  t enyerünket  idegen  föld  adja  : 
Vendéglátásáért  éddd  meg ezt a hont. 
Néped  töredéke  esdekel  tehozzád, 
Magyarok  asszaai/a,  ford/tsd  felénk  orezád  ! 

Aezélozd  kúránkat,  önts erényt szivünkbe, 
Szilárd  összetartást  s munkakedvet  adj, 
Engedd,  hogy keresztjét  mindnyájunk  ugy tűrje, 
Mint  te tűrted  egykor  a kereszt,  aluli. 
Néped  töredéke  esdekel  tehozzád, 
Magyarul;  asszonya, fordítsd  felénk  orezád  ! 

líiti/iu'tr,  inal ájn-ilis i>2. 
Fiilop Árpád 

fiigj'  m n Í'I s i u in i tan á r. 



Szavallat végén kezdetét vette az emlék szegek beverése. 
Bálin-i h János  ti'S. igazgató verte az első arany szeget azon 

óha jkiséretében, „hogy ha a szeg az üssze tartásjelképe, ugy adja 
Isten megérnünk az időt, hogy Mária, tiszteletében össze olvadjanak 
a bukaresti magyar kath. nők s adjanak példát a létező társulatok 
tagjainak az állandó szeretetbonni egyesülésre. Azután jöttek a zászló 
kereszt anyák: I luszti Jánosné és Péter Balázsáé ur-nök, a társulat 
elnöknője Boga Tamásné iir-nővel, kik mindanyian szívből jött áldást 
esdő szavak kíséretében verték be az emlék szegeket. 

így jöttek alábbi sor-rendben aztán a társulatok s hivek ; min-
denik tolmácsolva szive óhaját., annak kíséretében erősítve a zászló 
nyélbe az emlék jelt. 

a) Araiui szegeket  rcrivk  : 

A szent István Király egyesülete. A kath. gyermek s. egyesület elnüke. A 
Dal és Műkedvelő kör, A betegs. temetk. és küzm. egylet, A magyar protestáns 
nőegylet, A régi magyar társulat (utólag) Debreezy Józoef,  a magyar társ. elnöke, 
Steriau Liua u. a, Szász Antal .'Jánosné u. a., (tál Vilma k. a., * Nagy Irén k. a., * 
yizi Lujza k. a.,* Ónodi Jloza k. a., :i: Debreezi Vilma k. a., Bors Erzsike k. 
Vánesa Mariska k. a , * Pál Rózák, a., * Mihály Veronika, k. a.,* Vajda Mariska 
k. a., * Mihály Mariska k. a.,* Szőes András, Kocsis Mihályné u. a., kos 
János, Ábráhám István, Zöldé Miklós, Zöldé Miklósáé u. a., Hnszti János, Jluszti 
Jánosné u. a., Seier Németh Ignáezué u. a., N. Péterné u. a . Fülöp Juliánná u. a., 
Nagy L. Jánosné u. a., Péter Balázs, Péter Balázsné 11. a., Péter Andrásné u. a , 
Grabicz Teréz u. a., Sági Márton, Sági Mártonná u. a., Marka Gyuláné u. a. 
(iái János vendég]., Gál Jánosné u, a., Min Dobroseu, Czakó Antal, Czakó An-
tal né u. a., Orbán Jánosné u. a., Bálint Jánosné u. a., Dáné Margitka, Dénes, 
Lina u. nő, Albu Lajosné u. a., Péter Ferenezné u. a., László Jánosné u. a., 
Fülöp .Pálné 11. a„ Ferenez Antalné u. a, (Gramont), Ferenez Andrásné u. a, 
Kováes Autahu' n. a., Kocsis Györgyné u. a., Rómán Károlyné u. a., Adi Gyu-
láné u. a., Andié Teréz u. a., László Bajosné u. a., Csiszár Mári u. nő, Deák Mari 
u. nő, Bors Miklósné u. a., Gál Sándorné u. a., Farkas lgnáezné u. a., Meskö 
Jánosné u. a., Meskó Gizella u. nő., Csibi Erzsébetli u. nő, Tamás Istvánné u. a., 
Pallosán Júlia u. nő, Ozv. LázároíT Véró u. a., Lázároll' Veronika u. ni), Anas. 
tasiu, Vitos Ferenezné u. a., Dávid Miklósné u. a., Boga Tamás, a Szt. István 
k. egy 1. elnöke, Meskó Lajos, Benedek Imréuié u. a., Vorka Anna u. nö, idb. Vizi 
Dénesné u. nő, Proknpek Ferenezné u. nő (Barotli), Prokupek Ferenez, Keresztes 
Sándorné u. a, Mihály Antal, Alexi Istvánné u. a., Péter A romié u. a., Balta 

") Koszorús leányok. 



Mózwmé u. a., Facliler Borimra u. nö, Hatvani Lászloné n. a., Lemhényi Andrásné 
u. a.. Györgyi M. u. a., Pünkösdi R, u. nö, Mária S. . . ué n. a., Erdő J. Deb-
reezi Józsefnél  n. a., C'sibi Franciska n. nő. Bedő F., Bál András, Erdélyi Károly, 
Frdélyi Károlvné u. a., Nagy Adolf,  Nagv Adolt'né n. a., Sillő Matild u. nö, Silló 
Józsethé u. a., Mandinitz, Köpi Imréné u. a, 

li) Ezüst  szegd  vertek: 

Simon And vásni' n, a., Váta Mari u. nő, Ladó Ferenczné n. nö. Badó An-
drásié' u. nő, Ötvös Mária u. a., László Anna u. nő, Ozv. Salamon Jánosné n. a., 
<!á| Andrásm' n. a., Ilvi's József,  Ilyes Józsel'n' u. a,, Totli. Ferenez, Kiss Vilma 
u. a... Sálingemé n. a., O/v. Koka Antalm- u. a., Mihály Antal nő n. a, Biró 
Józselné u. a, Balázs (),, Buna Istvánm' n. a., Ozv. (lánya Anna u. a, Had-
nagy Ferenc/.m' u. a., Bálint Pőternő u. a,, Vilmán a. Grati. Korodi Mártonuő 
n. a, Balla Imréne u. a., Halász Vietoria k. a., Szó'es Józsefm'  n. a., Orbán 
Istvánm' n. a., Bertalan Sára u. a, Kovács Istvánné n. a., Mihálcz József,  Gál 
\vrám, Bozán Istvánm' n. a., Bájer lloza n. a., Kecsona Mária n. nő, Vajda An. 
dr.ísnc u. a, Barti Boris u. a., Ravasz Sándor tanonez. 

«-) Nike/  szeget verte!; : 

llegyesi Viki., Dall kő Da-né, Xagv K.. Székely E., Kincses lí. Takó 10. 
Gy.'irl'.is-ni''. Jakab M in'. Lli.Il K., Uerger Kath., Berger Istv., Kacsa M-uö, Ambrus 
0. \mbrus l)-m'. Kiss A-m'. Keresztes D-m'. 

(I)  í'igg  pár gyűjtő  Ive  a is történlek  adakozásuk  a következő 
/óltevők  részéről: 

Szeiilgyörgyi Mária, Pozsonyi K-m', György A., Ferenez 1,., Miiller Mária, 
Szász Juli, Sanijez Anna. ifb  Molnár L., Gál J-nő, Jakabos Juli, Andrei .).. An 
drei J-n,'. Szó'es András, László Ist.. Szántó Lajos, Szántó Roza, Nedelka K. 
Keresztes Sándor és neje, Kocsis M-m', Silló J-m', Kök a A-ne. Ferdinánd Lina, 
László L-m', Bodor l-m', Kovács Fereuczmí, Bors lt.. il'l). Brezula Antalm', Orbán 
J-né, Bálint J-m', Biró József  ős neje, Váncsa Istvánm', Pál lt.. Szőcs Borb., 
Balázs .VI., líeneze P-m', Siugler !!., Hozó A-m'. Kovács Maria, Farkas Ignáczné, 
Szántó lt., Bekon l-m', György F-m', Antal Borb.. László F-m', Serester Bold-nő, 
NVda J nő, Silló Bért., Xagv J-m", Kelemen Györgyin', Szász A. J-m', Kiss D-m', 
Kiss Vilma, Jakabos Matild, Jakabos Vilin. Jakabos And in', Kovács F-m', Simon 
Anna, Demeter Roza, Ötvös Mari, Róza, Opra András ős neje, Balázs Péter Valierin. 

Ozr. Szalui  Andrásáé  egy diszes zászló szalagot, ajándékozott (ért. 50 fr.), 
Péter  Jla/ázsné,  urnö pedig egy diszes román szalagot szintén 50 l'r. őrt. 
(tál  .János,  vendéglős egy szőp nefelejcs  kószóruval díszítette fel  a diszes 

ló bőgőt, 



A szegbeverés végeztével Nagy  Ivén  k.  a. szavalta cl Mindszenti 
(i. alábbi költemény töredékét. 

Mária 
„Ki van már bontva a zászló 
Lobogjon is hát szabadon, 
Hadd lássa meg jól minden ember 
Fönn, len és minden oldalon, 
Itt a keresztény nó'k vannak 
Szűz Máriának gyermeki 
Harczolni kész a fél  világgal 
Mig a keresztet megveti. 

Tizennyolz század óta állunk 
E vérrel ásztatott helyen, 
Hol martiroknak pálma lombja 
S a szent igazság megterem 
Azóta lábaink porába 
Hullott már nem egy korona 
l)e mi hitványán egy körömnyi 
Földet sem adtunk fel  soha. 

leányaihoz 
| Kitűztük, hát lobogtassuk 

Fenen inagosan a zászlót 
Mely diadalmak hordozója 
Volt annyi bosszú századoni 
Hisz élünk e ? él e az egyház? 

| — Az Isten mozgó serege — 
j Vagy elaludtunk a babéron 

S szégyen már a kereszt jele. 

| 
Nem ! velőt a csontba, vért a szivbe 
A holtak is támadjanak 
Az illatok oltára égjen 
Kpüljenek a szent falak 
Isten, a legszentebb ügy 
S kát ezredév tekint felénk 
Oh! ínég megérjük elpirul ránk, 
Az egyház s elpirul az ég ! 

Lobogtassuk hát. fenn  a zászlót! 
Hadd lobogjon fenn  szabadon 
Mindegy, ha nincs is sas felette, 
De szent, galamb áll őrt azon ; 
A szentlélek, kiből születtünk 
S ki sziveinkbe itt dobog 
10 lőre hát! mig ő közöttünk 
Az egyház élni s győzni fog." 

Szavallat után, Ihílinth -I. lelkész a ..Téged  Isten  dicséviinlet11 

énekelte elő magyarul, ennek végeztével áldást adott. Végül bogv a 
magyar kath. nők e diszes ünnepélye méltó befejezést  nyerjen a, 
kórus 4-es hangon elénekelte a minden magyar szivét megrázó 
magyar nemzeti líymnust „Isten áld meg a magyart" mit fennállva 
hallgatott végig a 3 órán át együtt maradt nagy közönség s aztán 
egy épületes dél-után boldogító érzésével távoztunk szét ar Ur szentelt 
hajlékából, miután még a templom udvaron a zászló szentelési ünne-
pély emlékére az itt látható fénykép  felvétele  is megtörtént. 



Sági M'utonné u. a. 
Eidam Róbertné u. a. 

H.  iuté:<m3/c. 

c) Az ujját szervezett  Mária  társ. jelen tisztviselő  női. 
(Uózsu vezetők és intéző nők). 

Igazgató:  a magyar lelkész, i b) Intézi"iáik  : 
Bóga Taniiisnó u. a. elnüknó', it'b. Brezula Aulai né u. a., 
idb. Vízi Dénesné n. a. tiszlb al-elnükuő, J Huszti Jánosné u. a., 
Péter Balázsné u. a. al-elnöknő, 
Pál Amlrásm' u. a. I „ , 

. , , 1 ellenőrük, Mihály Antalnc u a . . , ' , , ., farkas  Ignaezue u. a., Mcsko Janosnc. u. a. pénztárnok uo, , . . . , , . . • 
1 ' I .Szász Antal .lanosnr u a., 

Meskó Giza u. nő s, pénztárnoknő, j Botár Péterné. u. a., 
Schramkó Mariska k. a, titkárnő, ! Román Károlyié; u. a, 

c) Jlázsa  vezetőnői:. 
Vízi Lujza k. a., Boga Taniásnú u. a., Boga Tamásné, u. a., Halász Vik-

tória k. a., Orbán Jánosné u. a,, Péter Rachel előbb l'tin' u. a., Bartalis 
Regina u. né!., Vánesa Istvánné' TI. a., Fachler Borbála n. a. Ladó Ferenezné. 
u a., Jakab Mihályné u. a., Részeg Júlia u. a,, Hadnagy Ferenezné u. a., Pál 
Róza k. a., Vajda Andrásné u. a., Fülöp Pá Int' u a,, Kiss Andrásné u. a., Péter 
Balázsné u. a., Botár Péterné u. a. 

A lkai  mi sziii-i'endezők. 
Nagy L. Jánosné és Bartalis Regina u. nők. 

d)  I  'aggoui  állapott. 
A Magyar kalit, nők „Mária egyl. vagyoni állapota a következő : 

t szőr is egy diszes kék és fehér  lappal bíró nehéz selyem standard  zászló, di-
cséretre méltó miivé a Szűcs és társa egyházi szerek niiiiutézeténok Buda-
pesten, érték tiöO frk 
2 szor, 2 drb disz szalag érték SU „ 
IJ szor 1 drb Czinkográf  metszet a rózsa luzér titkok i;é= 
|ieiuek lenyomására, érték <55 „ 
-1 szer 1 drb zászló szentelési czinkográf  25 „ 
5 szor 1 drb aczél metszet a tár. jelvény préseléséhez t-r'.ék. '25 „ 
egv társulati gyanta pecsétnyomó 2 „ 50 
Eleetrik rózsa . L> „ 
Egy színpadi feliratos  decoratió 10 „ 
Egy táj kéj) festmény  (színpadra) . . . . '20 „ 

Összes vagyoni érték . . . Si)U „ ;iO 

Pénz készlete a rövid időn beszerzett, anyagi költségek fedezése 
után is junius 30-ig tel rí t fél  évi működés után HhSfrk;  ebből 150 
frk  takarék pénztárba lett helyezve. 

Virágozzék  sóká a vallás  é/esztése  és szegények  gyámoütására! 



a) A társulni  ahtltéása. 

r 
/-*zen társulat alapjai Tisztelendő (íyörgy 

István magyar lelkész Vizi Dénes k. tanitóval 
karöltve 1887 január 2S-án vetették meg; teiiát 
pár évvel késői>1) mint a női „Rózsafüzér11  társulat 
megalakult. 

Czime  mint az 1889-ben készített társulati 
emlék kép felirata  bizonyítja volt: 

„ A b u k a r e s t i m a g y a r r ó m a i kath. s e g é l y e z ő e g y e s ü l e t 

bogy jelen czimébez mikor és mi kép jutott, 
nincs adat arról; valószínű bogy miután csak 
iskolás gyermekeket segélyez egyik vagy másik 
évi értesítő össze állító módosította saját inye 



szerint, a mivel aztán az idő szerinti tárnics, uyómtatáson  látva nem 
sókat törődött. 

Egyébiránt a társulat alakulását és eddigi működését T. Vizi 
Dénes kántor ur, ki kezdettől mai napig csaknem mindig jegyzője 
volt igy irja le: 

„yl szegén//  kath.  magyar gyermek  Segélyzö  Kggesület"  alapítá-
sának szülő-anyja egyrészt az a 400 franknyi  nagylelkű adomány 
volt, mely a „Bukaresti Magyar Társulat" részéről a- két vallás 
felekezetű  magyar iskolákba, t. i. 1. kath. és ev. ref.  iskolába járó 
gyermekek számára rendes évi segélyül, mint a két vallás fele-
kezet közös társulata, (akkor a Magyar Társulat jó anyagi viszo-
nyok közt volt) ajándékozott, 

Sántha András, Vizi Dénes, Ábrahám István, Meskó János, 
Bors Miklós urak, mint a Magyar Társulat, választmányának hosszú 
időkön át rendes tagjai látva, bogy az ev. ref.  egyház iskolájának 
jutott 200 frkot,  rendes iskola szék veszi át és rendeltetésének meg-
felelőg  kezeli; megfogamzott  bennük a gondolat: valljon nem 
lehetne-e a kath. magyarság részére is valami oly közeget terem-
teni, mely a kath. iskolákba járó szegény gyermekek szániára adott 
200 frankot  szintén rendeltetése helyére juttatná, 

Ezen ügyet Vizi D. kántor egyszersmint a kath, iskolák magyar 
tanítója lévén, előadta a kath. iskolák igazgatójának, főtisztelendő 
Irwin  Alajos úrnak s engedélyt kért az igazgató úrtól, hogy a 
szegény gyermekeket kiszemelhesse s köztük a bcvásárlandó ruha 
ajándék-tárggakat  Ünnepélyesen kioszthassák. 

A kath. iskolák főtisztelendő  igazgatója nemcsak megengedte 
a szegény gyermekek kiszemelését és összeírását, sőt arra is felhatal-
mazta fenéi-intett  tanítót, hogy legszívélyesebb köszönetének adjon 
kifejezést  e humánus eljárásáért az ö nevében a M.  Társulat  elöl-
járódnak^  a nevelés ügye iránti meleg érdeklődéséért, ő ennek, értékét, 
hosszas tapasztalatból ismerte, tudta, hogy sok szegény gyermek 
van iskolánkban, kiknek nincs rendes, tisztességes ruházatuk s ez 
önkéntjövő áldozat azért is meglepte. 

Fentisztelt uraknak azon töprengésére; valljon nem lehetne e 
óly intézményt létrehozni, mely a társulat és az iskola igazgatóság 
között a közvetítést eszközölné, Vizi Dénes, k. tanító közölte az 



ügyet tisztelendő György István  magyar lelkész  úrral,  s kérte őt, 
hogy találjon valami módot figy  néhány jobhmódn családfő  össze-
hívására egy előértekezleire, melyen ő egy lelkesítő felhívást  óhaj-
tana intézni a végből, hogy egy kath. egyesület jöjjön létre. 

Tisztelendő György István nrnak megtetszett a kath. tanító aján-
lata már csak a czél szempontjából is azt elfogadván  1887-ben ja-
nuár 28-adikára összehívta az előértekezletet, melyen György István 
és Yizi Dénes urakon kivűl megjelentek : Ábrahám István, Bórs 
Miklós, Sántha András, Csíki József,  Kosz Mván, Vitos Ferenez, 
Boga Tamás czipész, ifb.  Bencze János, Czakó Antal, Meskó János 
és Pap Kristóf  urak. 

Az előértekezleten a következő lelkesítő beszédet mondotta 
Yizi  D. k.  tanító. 

Tisztelt  közgyűlés  / 

Nem képzelek dicsőbb valamit, mint. a midőn oly egyének, kik ugyanazon 
egy itányu uton haladva, ugyanazon fönségesen  magasztos eszmétől lelkesítve, 
egymásnak kezet nynjtanak, liogy a maguk elé tűzött czélt annál biztosabban 
megközelithe?3é)k, sőt azt, a menyire az emberi gyarlóságból származó körülmények 
engedik, valóban el is érhessék. 

E gondolat lebeg szüntelen lelki szemeim előtt, valahányszor azon elvitáz-
hatlan igazság fölött  ábrándozom, hogy mi rom. kath. magyarok, mily szép 
számmal vagyunk képviselve! e fővárosban  s mégis mily kevés az, mit együtt 
vállvetve egymásai egyesülve felmutathatunk.  S vájjon mi lehet oka e termé-
ketlenségnek, mi lehet kútforrása  ama szomorú tapasztalatnak, hogy annyi szép 
erő meddőn, hogy ugy mondjam, minden magáról való életjel nélkül lappang mintegy 
tétlenségre kárhoztatva, a nyilvánosság sorompói előtt V 

Az anyagi viszonyok mérlegelése e fonák  állás megítélésére nem nyújt-tám-
pontot ; hisz hála Istennek, közötünk sem hiányzik az anyagi eszköz, valamely 
szent így felkarolására  kevesebb mértékben, mint más vallású vagy nemzetiségű 
polgártársainknál; vannak a rom. kath. magyarok sorai között is oly tiszteletet 
érdemlő személyek, kik szorgalommal párosult takarékossággal szép vagyon fölött 
rendelkeznek, tehát a családi jólét azon fokán  állanak, hogy a szenvedő emberiség 
nyomorán egy maguk, függetlenül  mások befolyásától  segíthetnek. 

Ugy de t. közgv. jót cseledkedni mindnyájan tartozunk: tartozik a gazdag 
szintúgy mint a kevésbé módos ; hisz szent hitünk mindnyájunknak egyaránt kö-
telességévé teszi az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Honnan van tehát az, 
hogy mi eddig semmi magasztosabb czélra nem egyesültünk, semmi oly eszmét 
magunk elé nem tűztünk, mi által eme kötelességünknek nyilt kifejezést  adtunk 

T 



volna? líu uraim, ennek okát nem az áldozat készség hiányában találom; mert 
bárhányszor fordultunk  sz. egyházunk érdekében, vagy valamely nagyobb esapás 
alkalmával t. közönségünkhöz : mindanviszor a legnagyobb készéggel nyitotta meg 
erszényét s adakozott a nyomor enyhítésére filléreivel. 

H'gy csakugyan az áldozat készség hiánya nem képez akadályt valamely 
nagyobbszerii válalat létrehozásában, csak utalok az 1870 év utánni fönséges  tényekre, 
melyek elég szépen illusztrálják népünk benső érzelmeit, elég magasztos bizonyí-
tékkal szolgálnak ahhoz, hogy nemzetfeleink  mikép gondolkoznak a nyomor, inség 
vagy bárminő országos csapással szemben. Miskolcz, Szeged s a Tisza mellékén 
fekvő  helységek, melyeknek lakói az árvizek következtében földönfutókká  lettek 
vala, mindanyian tapasztalták a b. magyarság nemesen érző szivjóságát. S midőn 
a hadak furiái  eldördültek, hogy annyi család megfosztassák  a munkás kezeitől s 
taszitassék az inség és nélkülözés legfájóbb  örvényébe, mint az a boszniai okku-
páczió és az orosz-román török háború alkalmával történt; ami tiszt, közönségünk 
ismét a sebesültek segélyezésével adott kifejezést  minden nemzetért dobogó szive 
érzelmének. 

Majd egy hódolati tény alkalmából vettük igénybe honlitársaink áldozat 
készségét, t. i. dicsőén urolkodő apóst, királyunk és királynénk 25 éves menyok-
zöjöket ünnepelték, s h igy mi a külföldön  is leróhassuk hazaliaságunk adóját : újból 
segélyünkre siettek nemzetfelcink,  miáltal lehetővé vált, hogy a koronás királyi 
párt egy pompás albummal örvendeztethessük meg. Majd nemsokára a román kir. 
pár koronázására történt készülődés s fel  lett hiva a b. magyarság is hogy a 
koronázás fényének  emeléséhez testületileg hozzájáruljon s ekkor ismét a lelkes 
magyar közönség telte lehetővé, hogy egy oly disz-kocsi vonulhatott el a fölséges 
kir. pár előtt a magyarság nevében, mely sokáig emlékezetében fog  maradni román 
testvéreinknek. 

Mind ezen s még sok más megnevezhető tényei az áldozat készségnek nem 
azt bizonyitják-e, bogy népünk szivében magasan lobog a jótékonyság tüze, a fele-
baráti szeretet lángja. Mi okozhatta tehát, hogy mi kath. magyarok még eddig 
semmi magasztosabb eszméért nem egyesültünk ? semmi fönségesebb  irányn ezélt 
magunk elé nem tűztünk ? I'bi ugy vagyok meggyőződve, s ezt engedjék meg 
hogy ki is fejezhessem,  miszerint ennek okát, vagy abban kell keresnünk, hogy 
erőinket igen kevésre becsültük, vagy hiányzott közöttünk egy vezérszózat, mely 
tettre, együttes működésre szólította volna föl  a minden szépért lelkesülni tudó 
közönségünk polgárait. De itt az óra már, uraim, hogy mi is magunkról valami 
életjelt adjunk, hogy megmutassuk a nyilvánosság előtt, miszerint mi kath. ma-
gyarok, mi is tudunk s akarunk is valamely sz. ügyért lelkesedni! 

S vájjon mi fönségesebbet  tűzhetnénk lobogónkra, mi magasztosabbért dobog-
hatna kebelünk t. kgy. mint a gyermek nevelés sz. ügyéért? azok képezvén az 
emberiség bimbóit, azokból fejlődvén  idővel az államok polgárai ? S mennyi elszo-
moritó ténnyel kell fájdalom  ! találkoznunk, hacsak pillanatra is széttenkintünk 
magunk körül! S vájjon nem vérzenék-e szivük uraim ! ha közelebbről ismernék 



a viszonyokat, hogy magyar kath. gyermekek lépik át a Múzsák sz. küszöbét, kik 
édes anya-nyelv őket, a magyart sem értik, kik a legmostohább körülmények között 
az utcza porában más ajkú gyermekekkel cseperednek akkorára, hogy iskolába 
küldetthessék ha egy általán a mostoha sors a vagyontalan szülők részéről meg-
engedi hogy gyermekeiket iskoléiba elküldhessék. Igaz ugyan, hogy e tekintetben 
az állam volna köteles alattvalóinak kellő műveltségéről gondoskodni ; ugy de a 
tapasztalat, kézzel foghatólag  bizonyítja, hogy kivált ez idő szerént a kormányok 
nagyobb lendületet alig adhatnak a népuevelésnck, levén föfö  teendőjük a haza 
biztonságáról gondoskodni, mely a nemzeteknek egymástól való féltékenysége 
miatt minden perozben aggodalomra nyújt okot. 

Kik potolják tehát a szegény szülök helyét ? Egyesek, bármily tekintélyes 
vagyon fölüt  is rendelkezzenek, e tisztre már csak azért sem képesek, mert az 
ilyenek legnagyobb részét a bírvágy tartja hatalma alatt; tehát- csak többeknek 
egyesülése nyújthat kilátást arra, hogy a szerencsétlen gyermekek mind testileg 
mind lelkileg némi kiképeztetést nyerhessenek 

S mily magasztos tere nyílik itt a nagylelkűségnek, az áldozat készségnek 
t. kgy.! a szegény magyar kath. gyermekekkel szemben, mert nem szabad ám 
szemeink elöl tévesztenünk, miszerént mi magyarok nem vagyunk ám oly feles 
számmal, hogy csak egyetlen egy személyt is elveszítenünk szabad volna a nagy 
Széehenyként, ki az apagyilkosnak is kész lett volna megkegyelmezni csakhogy 
számban ne apadjon az úgyis kevés magyarság. S aztán, uraim, nekünk nem apa-
gyilkosokkal, nem is valami gonosztevőkkel lenne dolgunk, hanem ártatlan, minden 
bűneik nélkül elsatnyulandó kisdedekkel, kik ép ezért jó hajlamunkat annálinkább 
megérdemlik, kiknek szorult helyzete kell, hogy minket inkább érdekeljen, kiket 
nemzetünknek meg kell tartanunk. 

Hogy pedig e gyámoltalanokat nemzetünknek megtarthassuk, erre nincs 
más mód, minthogy egy testületté azon komoly szándékkal egyesüljünk, hogy ily 
elhagyatott gyermekeket felkeressünk,  őket iskoláztatni s egé lyezzük , őket a tudo-
mány ama magaslatára igyekszünk emelni, hogy megismerve az édes köteléket, 
mely őket velünk egy nemzet-testé fűzi,  megismerve ama dicső multat-, melyet 
nemzetünk az ezer éves pályán megfutott,  s a jővöt, melyet még megkell futnia, 
büszkék legyenek a magyar névre, büszkék ama hazára, melynek idővel mun-
kás tagjaivá leendenek. S ha az ilyenek ma holnap vissza fognak  pillan-
tani a küzdtérröl, nem-e hálával emb'kezendenek azokra, kik őket megismertették 
a vér-rokonsággal, lángra gyújtották szivükben a magyar név niesszetündök'.ő 
fáklyáját.  Kinek szive ne dobogna fennen,  uraim, e ténynek puszta meggondo-
lására is ? 

Ily szerencsétlen gyermekek érdekében már törtónt is valami, nem vagyunk 
tehát uraim, épen a kezdet elején, csak pártolnunk kell egy e czólra alakult 
egyesületet, mely már eddig is több mostoha sorsú gyermekkel éreztette jótékony-
ságát ; ez egyesület pedig a b. rom. kath. magyar gyermekeket segélzö egyesület 
melynek alapszabályai kidolgozva, főpásztorunk  0 Nagyméltósága általhelybeuhagy va 



önök között ki fognak  osztatni, hogy annak ezéljáról s az eszközökről, melyek 
által ezéiunkaf  elérni óhajtanok, maguknak tökéletes fogalmat  alkothassanak. 

Ezek után, bátor leszek uraim, önöknek röviden bemutatni az egyesület 
eddigi működésének eredményét : rendeztünk ugyanis két bált és kirándulást a 
Tei-be, melyeknek eredménye, dicséretére legyen mondva a magyar katholikusoknak 
aránylag elég fényes;  az alapszabályok, valamint, a gyüjtö-ivek kinyomatásán és 
a kétszer is eszközőltt segélyezések levonása után, ma is képesek vagyunk 1000 
franknyi  tőkét előmutatni, melyhez, szabadjón remélnünk, nemsokára egy nemes 
lelkű adomány fog  csatoltatni. 

Ily kedvező kilátás mellett nem marad más teendőm, minthogy üdvözöljem 
önöket uraim, szivböl kivánva, hogy a ma ecsetelt eszme minél szélesebb körbén 
legyen elterjedve, kogy önök ez eszmének minél tevékenyebb apostolai, minél 
serényebb munkásai legyenek. Legyen a jó Isten áldása rajtunk is működésűnkön ! 
Éljen a rom. kath. magyar segélyező egyesület közgyűlése ! 

Beszéd után megválasztatott a bizottság, melynek tiszviselöi 
lettek : 

Tisztidé G-yörgy, István elnök, ifjú  Bencze János alelnök, Yizi Dénes 
jegyző és Ábráhám István pénztárnok. A többi fenneveaett  urak pedig a bizott-
ság működéi tagjaivá lettek, kineveztetvén még hozzájok Sántha A. ur indítvá-
nyára Sándor János és Fáutha Elek urak s ezek képezték a később alapszabályilag 
elnevezett „Szegény kath. magyar gyermek Segélyzö Egyesület" első igazgató 
bizottságát. 

Ezen bizottság' Múlt-Pálma Pál r. kath. érsek ur ö exelentiáját 
tiszb.-béli elnöknek felkérni  határozta, ki azt cl is fog'adta  az egy 1. 
szabályait tudomásul vette s mint tiszt, főelnök,  védnök az emlék 
kép csoportban is részt vett.. *) 

Ez egyesület alapítására nagybefolyással  volt a magyar közönség 
áldozat készsége is, mely a jótékony czélu ünnepélyeken nyilvánult. 

Midőn látták a „Magyar Társulatnál" működő kath. tagok, 
hogy a protestáns egyház tagjai az ev. ref.  iskola jávára minden 
évben jól jövedelmező táncz-mulatságot. rendeznek; díjtalan a közös 
magyar társulat helyiségében amihez a katholikusoknak is joguk volna 
s azt hogy a magyar társulatból megindított gyűjtések mily szép 
eredményre vezetnek önkényt ébredt fel  a gondolat a kath. tagokban 
hogy ily áldozat kész közönség közt Valamit saját ügyökben is 
tehetnek; ha egyebet nem, legalább a naponkint szemlélhető szegény 

') Az alapszabály 1889 előtt kellett hogy készüljön (szerző). 



ruhátlan iskolás gyermekeket kell felkarolnunk,  erre elég összeg 
lenne, egy évenkint a protestánsok példájára rendezendő farsangi 
mulatság jövedelme. 

E gondolat volt szülő óka a „Gyermek  Segélyző  Egyletnek"  szá-
mításunkban nem csalódtunk, mert vallás külömbség nélkül párto-
lással találkoztunk, a gyűjtés alkalmából készséggel adták gazdagok 
és szegények ajándékaikat az intézmény megteremtésére.*) 

Nem hiszem, hogy találkoznék ma is valaki az egyesület ala-
pító és munkálkodó tagjai között, ki megbánta volna azt a fáradt-
ságot, melyet a szegény gyermekek helyzetének javítása végett 
megtett; annál inkább, mert ez az egylet az alapítás óta letelt 14 
év alatt többett fordított  ruha-segély és ajándék könyvek cziméri 
6—-7000 franknál  a szegénység felsegitésére  ez pedig lehetetlen, 
hogy minden humánusan gondolkozó, nernesszivű emberbarátnak 
valami természet fölötti  édes lelki őrömet ne okozzon. 

A nagylelkű filántrop  ember barátok közöl különösen ki kell 
emelnünk boldogult Tokár  Imréné  úrnőt, M.  Steridn  Lina, Ábrahám 
Istvánná,  Csutak  Bálintné  asszonyságokat, kik nemcsak az által 
mutatták ki nemes vonzalmukat a szegénység iránt, hogy a segély 
alap javára rendezett ünnepélyeken megjelentek, hanem az által is 
hogy minden évben több darab kész ruhát és ruhának valót bocsá-
tottak az igazgató bizottság rendelkezése alá. 

A férji  gyermek  barátok  közül  különösen kiemclendők, tiszte-
lendő György István,  Bálás Márton  és Páská  János  magyar lelkész 
urak, a segélyző egylet tapintatos vezetése, a karácsonfa  ünne-
pélyeinek s színdarabok és pásztorjátékok fáradtságos  rendezése 
által tűntették ki magukat 

Volt egyesületünknek egy német ajkú nagylelkű jóltevője is, 
Grtine lovag ur, ki mind addig, mig az ugy nevezett „Bdneasa"  er-
dőcskét., mint tisztartó birfca,  egész bárányokat süttetett meg a 
mulató közönségnek s azon fölül  a pénzbeli áldozatoktól sem riadt 
vissza, többszőr török lírát, napóleon aranyat nyújtván a segélye-
zendők számára. 

') A felezet  nélküli «magyar társulat)) kézséggel engedett alkalmas napot az ünne-
pély megtartására. 
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Ki kell emelnünk végűi a gyermek segélyzö egyesület 14 év 
alatti igazgató bizottságának minden egyes tagjót, kiknek nemes 
szivét nem elégítette ki egyedül az, hogy családostul résztvettek az 
egyesület mulatságain, a karácsonfa  ünnepélyeken, mikor mind-
anyiszor szép pénz adománynyal nevelték a szegény gyermekek 
felsegélésére  szánt összeget, mely ma már a 8000 frankot  megha-
ladja : hanem ily áldozat nyújtására barátaikat, ismerőseiket is 
felhívták  s igy őket a jótékonyság gyakorlására buzdították Neveik 
örök emlékűi áljának ez „Emlék könyv-ben" feljegyezve  : 

Ábrahám István, Sántha András, Vizi Dénes, Bors Miklós, Onody Antal, 
Pál Balázs, Ferenez Antal ezipész; Beneze Sziivester, Pósa János, Csáky Bóla, 
Szentpéteri Dénes, Kovács András, Kóródv András, Pósa Dénes, id. Molnár Lajosi 
itj. Molnár Lajos, Kovács Ignácz, Fodor Nándor, Ferenez András, Kanabé János, 
Sántha Lajos, Kovács Imre (ki minden évben a májálási ünnepély rendezésenői 
3-ad 4-ed magával is napokig dolgozott saját í a varán), Tamás György, Kelemen 
György, Meskó János, Beneze István, Betegh János, Bartha Mózes, tisztelendő' 
Ludwig Albert plébános jelenlegi tiszteletbéli elnök. 

Ez utóbbiak alkotják ma az igazgató választmányi tisztviseletet 
is Sántha András ur elnöklete alatt. 

Az egyletnek alapító és jelen tisztviselete 

a) Az alapító  tisztviselők 

Tisztb, elnök Pálma Pál Érsek  ur exelentiája ; 
Az alázat és szeretet példa képe, Krisztusnak igazi apostola, a magyar katho-

likusok lelkes pártfogója  volt, hogy mennyire szivén hordozta ügyüket kitűnik 
ónnan is, hogy főpásztori  leveleit mindig magyarul is kinyomatta s számtalan 
ima ós áhitatossági füzetet  forditatott  s nyomatott ki magyar lxivei számára. 

Elnök:  György István,  magyar lelkész, életrajza a Mária társulat leírásában. 
Pénztárnok:  Ábrahám István,  kovács mester, Csik Tusnádon született, igazi 

magyar őrzés, fáradhatatlan  buzgalma ugy a vallási mint nemzetiségi ügyek előre 
vitelén, nevét hosszú időre feledhetetlent  tették Bukarestben ; jelenleg neje szülő 
falujában  Csik-Delnén nyugalomba vonulva ól, a szorgalma által teremtett nyugdij-
alaphói illetve tőkéjéből. Távol léte pótolhatatlan ürt képez a magyar társadalmi 
életben. 

Jegyző:  Vizi  Dénes, kántor tanító, óletr, a szt. István kir. egyesület tiszt-
viseletében. 



b) A jelen tisztviselők  : 
Elnök: Sántha  András  ur, Csik-Tusnádi eredetű, de ő már Bukarestben 

született, a Csik-somlyói fógymnazium  4 osztályát végezve, tanulta iparát Buka-
restben. Képzettségével sók szolgálatot tett a Magyar társadalmi életnek, ezentúl 
pedig még igen sókat tehet e téren, ki elég képzettséggel bir a bukaresti 
magyaroknak mindenboli képviseletére. 

Al-elnók: Ferenc.?  Antal,  ezipész, szintén Csik-tusnádi születés, fiatal,  áldo-
zatkész munkássá a köz ügynek, főkép  a karácsonfa  össze hozásában fáradhatatlan 
munkás tag. 

Pénztárnok : Gsálct)  Iiéla,  magyar érsz. Zentáról-származik ; ó' is itt született, 
szelid de inti n k «• is társadalmi fiatal  ember; ki mindenki bizalmát birja. 

Ellenőr : Pása János,  hü ellenőrzője a közvagyonnak. 
Jegyző : Vízi  Dénes, kántor tanító ur. 
Tekt. Ábrahám István  ur örökös tisztb. választmányi tag. 

c ) A z egylet  a n y a g i h e l y z e t e : 
A mult évi kimutatás szerint az egylet vagyona kikölcsönzött 

váltókban fik.  7700.— 
Kész pénzben „ 609.30 

Összesen . „ "8309.30 

Átlag évenkint. kiadott segélyezésre 650 frk.  10 év 6—7000 frk.  az 
1900—91 tanévben kiilőn tandíj ozimen is űzetett .300 frankot. 

Van egy diszes társulati zászlója*) melyet 1887-ik évben szenteltek fel 
Ábváltám istvánné szül. Bocskor R.. volt a zászló anya. 

Abráháiu I. és kedves neje emléke ez egylet történetében örökké élni fog. 

') Jegyzet. A zászló szentelési iiemlék-l:í]>>i  a tul oldalon látható. 



cfiz  1882-ben felszentelt  gyermek,  s. egyleti  László 
Egyik  lapján „Mária"  képe,  másikon „Jézus  szent szive" körülvéve  e felirattal, 

„a bukaresti  magyar római kath. segáylezö  egyesület" 
alakult  1887 Bárány Margit  hímzése. 

Zászló  leereszt  anya Ábrahám Istvánné  ur-nő. 
Koszom  leányok: 

Ónodi  Miczi,  Bárány Margit, 
Rák Józefine  Kosz  Juliánná 

kis-asszonyok. 



C) J Bukaresti Magyar Társulat". 
(Közli  Vizi  Dénna  kántor  tanitó) 

a) A táraidat  alapítása. 

mai bukaresti-Magyar-Társulat „Tlunuia" néven 
1857-ben látott napvilágot. Egy társas-kör megalapítá-
sához ugy látszik az első lökést a. magyar emigratio 
azon műveltebb tagjai adták meg, kik miután beka-
landozták Európa nagyobb országait és városait, ide 
Romániába, tollát hazájok tőszomszédságába visszaraj-
zottak, bogy minden eshetőségre készen, leigázott, hazájuk 
függetlenségének  kivívásában segéd kez í nyújthassanak. 

E reményük élesztősére elég tápot szolgáltatott 
Caza  fejedelem  környezetének, látszólag az erdélyi részek 
elfoglalására  irányuló törekvései bár mint később ki-
sült alaptalan híresztelés volt az egész, ez azonban mégis 
elég ók volt, hogy a világ különféle  országaiban bujdosó 
menekültek itt a haza határán összegyűljenek s az akkor 
itt talált iparos-osztállyal karöltve megalakítsák az 
első magyar társas-kürt, mely később az itteni magyarok 
műveltségi állapotának javítását volt hivatva bevezetni, 
fejleszteni  és virágzásba hozni. 

Az alapítók között különösen kitűnt tekintetes 
Veress Sándor úr, ki mint végzett jogász lépett volt 
önkéntesen a honvédek sorába s ki éppen c miatt a vi-
lágosi fegyver  letétel után Kossuth-tal elmenekült. E 
jeles hazánkfia,  ki még 1884 év oktober 26-án vissza-
adta fenkőlt  lelkét teremtőjének. Megfordult  a szám-
űzetés szomorú napjai alatt Törüli-,  Olaszz, Franczia-, 



Angol-  és Németországokban,  hol azoknak nyelvét, elsajátította s 
megismerkedett többféle  társulati intézménnyel, e tapasztalt, képzett 
fér  ti ide llomániába  jőve mérnökséggel foglalkozott,  ha nem csaló-
dunk a, Ghika herczeg féle  birtokokat rendezte; mély tudományossá-
gával valóságos áldás volt az itt összeverődött középtehetségű 
honfitársaira. 

Igen, mert hogy az ittenni honfitársak  műveltségét társa-
dalmi színvonalra emelni segítse az ev. ref.  egyház ma is (nyugal-
mazott tanfelügyelő  Brassóban lakik) élő lelkészével lvóos Ferenez 
úrral megbeszélték egy társas-kör  módozatait, s ez eszme-cserébe 
belevezették Nagy István, Szabó Albert, Salamon János, Málnási 
Lajos, Csáky Balázs urakat, mind jó anyagi viszonyok között levő 
iharosokat sietették az első magyar Egylet alapját „Hunnia", magyar 
olvasó egylet néven. 

Még ez évben vagyis 1857-ben okleveleket, is adtak ki. íme a 
1-ik szánni oklevél a 115-lapon. 

A megkezdett uton szépen haladt előre a társulat, egész 
!8öl-ig, elekor Csáki Balázs vezetése alatt egy csoport kivált a 
Hunniából, „Ipar-Egylet ezimen" egy második magyar társulatot, 
alapítottak, mondanunk sem kell, hogy az elvállás által mindkettő 
életképtelenné lett a mennyiben az anyagi és szellemi erők clkiilön-
zésével a két. társulat fen  marad hatása kétségessé, vált. E hibás 
eljárásnak beigazolása nemsokáig váratott magára ; mert már 
1 Nti í—(io-ben a Hunnia maga mellé „Halotti-társulat" néven egy 
halotti-osztályt alapított, melyben a tagok évi 6 húszas később (> 
frank  befizetése  mellett a tár-adat pénztárából 10 cs. kir. arany, 
utóbb 140 frank  temetési díjban részesültek s a szokásos házról-
házra való kéregetés szégyenteljes útját ezzel elvágták. 

Ezen elismerésre méltó tett által a Hunnia helyzete megszi-
lárdult, de nem így az „Ipar-Egylet", mely hosszas vajúdás után, 
elnökéinek roppant pénzáldozatai daczára is 1873-ban a Hunniával 
egyesült s ekkor közös megállapodás szerint lett a hármas egyletből; 
„/I Bakaresti  - Maggar-Társalat",  mikor aztán alapszabályai is 
módősitattak. 

líz időtől fogva  a M. Társulat t-;..'>kp egész 1879-ig Nagy  István  igen 
tevékeny magánzó volt, ki később BrassóLa költözött lakni, emlékét Bukarestben 
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azzal is örökre emlékezetessé tette, hogy négy, írva 4000 irtot, hagyott 4 szegény 
magyar gyermek iskoláztatására. Ez alapítványok az o szándéka szerint buka-
resti szegény gyermekek neveltetésére voltak elhelyezve, az elhelyezést Kéos 
Ferenez ur eszközölte, mint Sántha András ur mondja, ki az átadásnál is jelen 
volt. 

1879-óta többnyire a ev. ref.  egyház lelkészei lettek a társalat elnökeivé) 
megválasztva ; de volt  1878-ban rom kath, lelkész is a Társulat elnöke ; Fő-
tisztek ndö Kovács  Mihály  ur, ki Váezott végezte tanulmányait s állása telyes tudá-
sával jött munkálni a magyarok ügyét. E ki valló toliötsüg azonban nem fejez-
hette be az évet sem az elnöki széken, egészsége helyre állítása végett vissztért 
Háromszékre, szülőföldjére,  hol nem sokára élte tavaszán 30—82 éves korában 
hésszás szenvedés után átszellemült, betöltbetleu ürt hagyván maga után, öt 
rajongásig szerető hívei szivében 11. I.  P. 

A társulat elnökei közül még említést érdemelnek Gyárfás  Albert  ev. ref. 
lelkész, ki angyal szelídségével bódította a magyarokat maga köré s kinek az a 
szerencse jutott osztály részül, hogy a király koronázás fényének  emelésére ki-
vonult „dísz-kocsi" elő állításáért a magyarok részéről, mint- a társulat elnöke, 
a román érdem rend lovag-keresztjével lett kitüntetve. Utániul csaknem közvet-
lenül Bartalas  János  tiszteletes ur jött az elnöki székre ; az ö elnöksége alatt ülte 
meg az itteni magyarság a társulat fenállásának  25-ik évi emlékünnepét, liarlulus 
J.  ev. ref.  lelkész ur mint fiatal,  tevékeny, umnkaszerető, egyéniség az elnöki 
székre jutván kevés megszakítással mint Elnök vezette az egylet ügyeit, most 
azonban vissza térni készül a hazába s meglehet mire e sorok megjelennek már 
itt hagyta azt a tért, melyen ódaadó működéséért a felsőbb  körök elismerése 
folytán  a „ Faretu'z-Jmr/'-rend  lovag-keresztjével" lett ékesítve.*) E sórók irója 
emlékét sokáig meg fogja  őrizni. Vi.zi  Dénes róm. kath. kántor tanitó. 

E volna tehát a 44 éves magyar társulat történelmi vázlata általánosságban, 
de lássuk működésében is. 

l>) A főbb  működési  mozzanatok. 
Hogy alakulása első éveiben mily virágzó volt ez egyesület, 

mikor természetes virágzó volt az itt élő magyar iparosok anyagi 
helyzete is bizonyítja a körülmény, hogy még az alapítók életében 
Nayy  István  és Csák//  urak  nevére, mert mint társulat nem tehették 
s ma sem tehetnék nevezettek „ajámlékozási-óklevelek" biztosítá-
sával a főváros  közepén egy szép telket vásároltak, építettek réá 
egy igen csinos kis olvasókör helyiséget, további czél hívén később 
egy magyar polgári iskola létesítése e helyen. E czélra még alá-

") ll)0l Aug. 2 -'-én <-lt;ivi)z»H Uartalus ur és helyét Ntiszt Németh S. volt kolozs-
vári segéd pap foglalta  el. 



Írásokhoz is kezdtek mikor Nagy  István  ur első  ajánlotta fel  a 
fennt  emiitett 2000 frt  aranyban; de mert az építendő iskolát 
az év. ref.  templom telkére szavazták meg- folépitendőnek;  0 ki 
vallás külömbség nélküli iskolát akart, tisztán a magyar ügy szói-
gálatára az összeget vissza vonta s később bukaresti magyar gyer-
mekek tanulási alapítványául tette le. Ez az óka hogy a jó ügy 
szekere az érdek kátyújába örökre megakadt, mert Nagy István 
Ur vissza vonulásával az adakozások is megszűntek. 

A társulat tehát maradt eredeti irányában mint a felnőttek 
önképzésének otthona, megvolt szép olvasó helyisége — elől egy 
vendég]őhclyiséggel, a tagok fizettek,  ünnepélyeket rendeztek s az 
igy befolyt  jövedelem lassankint szaporodott ugy hogy 16 évvel 
ezelőtt a csendben működő „magyar olvasókörnek széptelke, diszes 
olvasó helyisége és 26000 irva húszunkat  ezer frank  vagyona volt. 
(,Sántha  András  ur állítása szerint). 

Ez a 27 év a magyar társulat aranykora volt. Ugy mondják 
szép egyetértésben megfértek  a kicsiny helyiségben katholikusok, 
protestánsok, lutheránusok, szóval mind a magyarok egyaránt. 

A pénz azonban forrása  lehet jónak és rósznak egyaránt, 
minden a vele való bánásmódtól függ.  Itt a baj forrása  lett : 

Elősször is 16 évvel ezelőtt építettek egy társulati épületet, 
(mely ma másfél  tized,  év után építési hiányai s főkép  földbe  teme-
tett föld  szinti helyiségei vizes és setét volta miatt bátran lebont-
ható). Bizonyos hogy az építkezés mértani tudomány nélkül lett 
keresztül vive, dohát kevés pénzből lenyes palotát építeni akkor 
sem lehetett s ma sem lehet. 

Az akkori választmány bár jót akarva, elvetette a sulykot s 
megvetette alapját az egylet eladósodásának. Az az egy különösön 
hogy ezért csak egy embert okoznak; a ki szintén mint a 15-tagu 
választmány minden tagja csak egy szavazattal birt s a ki felelős-
séggel sem tartozik többel sem a jelen sem az utókornak  mint az 
akkori választmány bármelyik tagja. 

Utóbbi évek alatt aztán nem csoda ha a megteremtett adósság-
évről évre elnyelte s nyeli kamat fejében  a jövedelmet s a társulat 
szenved, mert a pénz hiány miatt az áldozat kézség is szembe-
tűnően megszűnt. 



Ez a valódi tényállás. 
Az egylet tagjai száma (iOO—700 között van ; ezek s valame-

nyien a tenietkezesési osztály tagjai, sok van köziillök már 30 
éves s igy a fizetéstől  felmentett  tag is ; azért üdvös volt a Ntletii 
Bartalus  ur áltat Lehozott halott utánni fizetési  módosítás, inert igy 
a tagok esetről esetre kifizetik  a halottakat. 

Az önművelődés egv igun fontos  eszköze nagy könyvtárral 
is rendelkezik a társulat. 

Es a kinijjvlár  az egylet olvasó termében van elhelyezve az olvasni akaró 
közönség rendelkezésére áll, baj hogy nem sokan veszik igénybe (inkább olvas-
nak román regényeket) s még nagyobb baj bogy sókaknái óda is vesznek az 
olvasásra kiadott kötetek. Ennek ugy lenne eleje veheló ha a titkár keze1)!/' a 
könyvtárt s ő lenne felelős  a kiadott munkákról. 

Az olvasási kedv fokozására  pedig nagy befolyással  lenne ha az egész 
könyvtár könnyen átekinthető Üveges szekrényekbe lenne; az elhelyezés már 
maga is emelné a könyvtár értékét, fokozná  az ott megfordulókban  az olvasási 
hajlamot s kellemesen lepné meg a látogató hazai vendéget is. 

Legalább 8 évenkint az évi értesítőhöz kellene csatolni egv könyvtári ki-
mutatást, hogy a nép ez utón tudja minő könyveket kaphat olvasás végett. Ilogv 
ez igy is lessz, elég reményre jogosit fel  a körűiménv, hogy Kertáss ref.  kántór-
tánitó ép most szorgalmasan rendezi a könyvtárt, indekszet készít s igy könnyű 
lessz az évi értesítő végén közölni. 

Egyébiránt a jelen választmány most elég férfias  küzdelmét fejt  ki a visz-
szonyok jobbá tételére, e törekvése azonban csak akkor lessz sikerrel koronázva., ha 
az egylet helyisége megnyílik az összes „magyar társulatok" előtt mert csak az 
által teheti látogatóttabbá s igy értékesebbé is vendéglőjét s gyakrabban jöve-
delmezővé a „Natjij  termet". 

„Össze tartás diadalra, párt, szakadás romlásra vezet" eddig eléggé tapasz-
talhattuk ez igazságot. 

Hogy okszerű kezeléssel kön yen el háríthatók az idő és viszonyok által 
okozott nehézségek azt az óvi bevétel  és kiadási,  táblasalos  kimutatások  egyetlen 
eggyének figyelmes  át olvasásából is láthatjuk. 

Igy a 1900-iki értesítőben  10-í  11 jrank  50 bevétel, ezzel szembe kiadás 
10 halotti segély 2-100 frank,  a 20000 frank  adósság kamat fedezete  1000 ; a kettő 
4000 frank  tehát az egylet fentartására  évenkint 6.411 fr.  50 h. marad a miből 
valami az adósság tőrlcsztősere is jut. 

íme tehát anyagilag ma is elég erőss a magyar társulat, inert 100.000 
frank  vagyonnal szembe 20 ezer frk.  adóssággal még terhes családdal biró magán 
ember is jó viszonyok közt levőnek mondható. 



A leírtak után azonban adjuk képét annak is mit tett és tesz a társulat a 
magyar nemzeti eszme fen  tartásáért. El kell ismerni hogy az intézmény volt 
foi,nállá°átél  kezdve tűzhelye a hazafias  érzés élesztéséuek ; a szín-előadások, 
lillér estélvek tartása mind arra irányultak, hogy a magyar szellemet élesszék vele. 

Valahányszor a, magyar Colon iának is az ember szeretet oltá-
rára le kellett tenni az áldozatot, mindig a „magyar társulat volt 
a központ, mely az egész magyar koloniát képviselte. 

A Tiszavidéh  vizkárosultjai részére több mint 1000 frankot 
gyűjtött össze; a Bosznia-Hercegovina okupálására kiküldött hadak 
sebesültjei részére szintén csaknem .1000 frankot  gyűjtött, az Orosz-
török háború sebesültjei, a román ár-viz károsultak stb. javára szintén. 

Ila a bódédat- adóját kellett leróni akkor is a magyar társulat 
volt a vezető, I-ső Ferenez József  apostoli királyunk é< a feledhetet-
len emlékű Erzsébetit királyné ezüst menyegzöjök alkalmára igen 
szép diszes álbummal rótta le hódólata adóját s a Román-király 
koronázási ünnepélyére igen szép disz fogatról  gondoskodott, nem 
kímélve fáradságot  és költséget, csak a magyar névnek becsületét 
fenntartsa  s a menyiben lehet fényét  emelje. El kell ismerni hogy 
mindezeknél a protestáns egyház elöljárói voltak a vezér-férfiak, 
hisz állásuknál fogva  is könviivebben tehették, mint az ön-állóság 
nélküli magyar kath. Iiitszőnok-lelkészck, hanem azért mégis ennek 
daczára elfogult  volna a felfogás;  hovy az időnkint itt levő magyar 
kath. papok csak távoli szemlélői voltak a magyar társulat műkö-
désének ; igen mert ezek is mindig tagjai voltak; sőt. mint Vízi ur 
leirása is feltünteti  még Elnök i i vallott ki belőlük. 

Ezekből látható hogy a, felekezet  nélküli magyar társulat, volt 
mindig a magyar közművelődés központja s e van hivatva ezután 
is a, magyar nemzeti eszme őrének lenni; e pedig csak akkor tör-
ténnék meg, ha az óxztr. magyar hnreíség  remié /rezeibe  az aggét  és 
pedig. 

1-ször A kid/urális  ezélókra,  rendelkezése alatt álló alapból az 
egylet adósságát törlesztene. 

2-szor Diplomáciai utón is e magyar hű!urális  intézményt a 
rémián kormány részéről elismertetné. 

li-szor Gondja lenne arra hogy a létező összes magyar 
társulatok itt, ón hó ni találjanak; hogy alkalmas helyiségében a 



m a g y a r iparos tananezok  bár vasár- és ünnepnapokon okta tásba 
részesüljenek s tanulni , tudni szerető iparos népünk okta tására al-
k a l m a s felolvasó  es té lyek tartáséiról gondoskodnék; természetes oly 
formán  b o g y az igy felmerülő  költségeket ne a résztvevők hordoz-
zák, hanem a követség v a g y Konzulátus kul turá l is ozélra szánt a lapja . 

I ly esetben a Magyar-társulat  rendeltetése ezé Í jának vissza 
lenne a d v a ; m e g s z a b a d u l v a az adósság terhétől már most u j 
módozat szerinti működésével anyag i l ag is megszi lárdulna a tagok 
után tizeteudő d i j ak és helyiségei jövede lméből ; fókózodnék  a 
m a g y a r s á g b iza lma a t á r su la t i ránt a tuda tban , h o g y a közvagyon 
felett  a követség örködik. 

c) A egyesület  idő  szerinti főbb  tisztviselői. 

1) As alakuláskor. 

Alakító elnök : Nagys. Koás  Fcrencsz  volt buouresti ev. ref.  pap, később 
Brassó és Fogaras vármegyék tanfelügyelője  most nyugolmazott tanfelügyelő, 
kir. tanácsos Brassóban . . . . „Eletein  és emlékeim"  cziroii 1891-ben kiadott 
munkájában önmaga írja le a mindenki által ismert közhasznú munkálkodásait. 

2) A 25-éves jubileumkor. 
Elnök: Veress  Sándor,  a fáradhatatlan  alapító tag, a köztisztelet és be-

csület hallhatatlan férfia.  Hogy ki volt Veress Sándor a bukaresti magyar társa-
dalmi életben azt igen szépen feltüntette  az ., Emlék  beszéd"  melyet Vizi Dénes 
r. k, kántortanító sírjánál mondott s a mely beszéd valószínű az egylet jegyző 
könyvében is benn foglaltatik. 

A többi tisztviselők  mint egy emlék-kép  mutatja a következők  voltak:  Sa-
lamon János, Málnási J , Ábrahám Istv. Kiss Gy,, Sándor József,  Vándori L. 
Sántha András, Vizi D., Kocsis M., Ragács Gy., Beneze T., Mándi F., Debreczi 
J., jeleni elnök Nagy G., Péter I., Rédei F., Fejes D,, Bartalus János, reform, 
pap,, Gulyás Istv., Vitos Ferenez. 

3) A jelen 1901-ik év. vezető  férfiai, 

Ntii. Bartalus  János  reform,  esperes, tisztb. elnök: Debreczi József  elnök, 
Vajda  Mihály  építész, alelnök, Ferenez  Antal  ezipész, pénztárnok, Botos József 
ezipész, könyvtárnok. Ónodi A., Meskó J., Bors M., Péter B. és más választ-
mányi tisztviselők. 



K. bukaresti „daí és Műkedvelő Kör."' 

A Mr  zászlója. —- Jelenlegi  elnölce  Seier Németh. Ignácz, 
virág  kereskedő  Calea  Victoriei  101, a királyi  paláitól  szembe, 

bérlője  a Bibescu herczegnő  Mogosajai  Mosiájának, 
virág  üzletei  vannak még  Szináján,  Constanzán  és  Craiován. 



Ósz Sándor öiökös tisztb. elnök. [ ^ Ösz. Sándorné urnö zászló-anya 

0*.?. Sándor  az alapitó és tisztb. elnök született 1834-ben Budapesten, mint 
25 éves ifjú  jött elsó' ízben Romániába, bogy az akkori idők szellemében ván-
dorlás által bővítse tapasztalatait, pár évi itt lét után vissza tért Budapestre s 
ott önálló asztalos üzletet nyitott. A-Zonbau az 18(5-4-iki Magyar-országi nyomor a 
iiatal mestert újból kizavarta országa fővárossából,  vissza jót Bukarestbe s azóta 
itt folytatja  iparát mint köztiszteletben álló tekintélyes iparos. Mindenütt ott volt 
főkép  fiatalabb  éveiben, hol a magyarság tömörült, nem riadt vissza soha az áldo-
zatiéi sem derék nejével egyixtt, ha a nemzeti ügynek tehettek szolgálatot. 

Neje Hochsild  Iiozáli  szintén Budapesten született, ő volt kegyes elválalni 
a nagy költséggel járó zászló anyai tisztet is nem sajnálva sem fáradság  sem pénz 
áldozatot. Ez alkalomból is 300 frankkal  ajándékozta meg a hazafias  irányú kört. 
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Ó&? Sándor,  tiszt, elnök. 
Farkas  Miklós,  köri-elnök, született Sepszi-Szt.-Györgyön, miután katonai 

§ kötelezettségének otthon eleget tett, mint ifjú  iparos segéd jött ide, mint önálló 
lakatos mester itt népes családot alapított. Ennek daczára is lelkesül és sokat áldoz 

% a társadalmi életért, algóndnoka az ev. reform,  egyháznak is. 
3 Ferenez  A., alelnök (lásd a Szt. fstv.  Kir. egyl.) 
: Bakai Antal,  szín-rendező (lásd a színészet rovatában). 

Tóth  Jenő,  dal vezető' (lásd a színészet rovatban). 
li Botos József,  pénztárnok. Sepszi-Szt.-Györgyröl beszármozott czipész mester 

refr.  egyli. tanácsos, a magyar társulat választmányi tagja, munkás társulati tag. 
Imre  Ferenez,  választmányi tag volt, most vissza tért Erdélybe. 
Stcrie  Thomcscu,  román apától származott de a magyar nyelvet s a magvar 

:;': érzést székely anyjától örökölte, buzgólkodó tagja az egjdetnek. 
ítomán  Ferenez,  igazi székelytipicus lábbeli készítő mester ember, liamo-

;»: rával a társadalmi téren sok elszomorodott magyart kedvre hangol, hanem minden 
komikussága mellett gondos családfő  is. 

Móricz  János,  titkár. Sepszi-Szt.-Györgyről jött romániába, miut iparos, jó 
társadalmi tag, előhaladt kóra mellett is muukástagja a körnek. 

Belce János,  Erdélyből számozott iparos, nejével együtt sokat szerepelt a 
színpadon. 

x Gáspár Károly,  az egyl. alapító tagja, jelenleg Magyarországon van. 
Simon Károly,  Jenőfalvi  születés, a magyar szinelőadásoknak nem csak 

Íjí buzgó, de kitűnő súgója is. 
(A többiekről az emlékkönyv más helyein van szó.) 

X Ez a választmány hozta először színpadra Bukarestben a ,.Kunok magyar-
ig honban" czimfi  színművet melyet egymásután többször is előadva fényes  sikereket 
<~: arattak. Ezeket a sikereket a többi buzgó és kitűnő :.zerepló'k közt nagyban bizto-
jj sitotta Meslió  Gizella  k. a. minden alkalommali szereplése, ki a magyar társulat 
: szinelőadásainui gyakori szereplésével szerzett színpadi képzetségét e darabban 

telyesen érvényesítette. Nevezett  úrnő  daczára  hogy itt született igazi magyarnő, 
x sokat szerepelt a szinpadon s azon felül,  még a bukaresti lapnak is a mig volt 
: a „romániai magyar néplap" sok szolgálatott tett fordításaival. 



a) A kör  alakulása. 

Alakult 1887 November 8-án a „Magyar Dalárda" és a két 
év előtt feloszlott  „Önálló Műkedvelő"  egyletekből s 1889 év Fe-
bruár liő 25-én tartott közgyűlésig még a „Magyar Dalárda" czimet 
viselte, a mint Prokapek  Ferenez  akkori  titkárnak  ezen közgyűlésen 
felolvasott  évi jelentestből is kitűnik*). 

Ettől kezdve az egyesület az áldozat kész magyar közönség 
pártolása mellett napról napra erősbödött, ugy szellemileg mint 
anyagilag. A karmesterek és szinirendezők fáradságot  nem ismerő 
ernyedetlen buzgalommal, tanították be a legszebb magyar dalokat, 
melyek hallatára a kivándorolt honfiak  lelkében és szivében itt a 
külföldön  is füllángolt  a hazaszeretet; szép sikerrel rendezték a 
színműveket., melyek sókszór szerzettek a helybeli magyarságnak 
víg estélyeket, előidézvén a színfalak  mögül egy-egy kis magyar-
országot, emlékeztetőül azon édes magyar hazára melyben szület-
tünk. Nem egyszer hallottuk a puszták fiát,  midőn bús szive 
fájdalmának  szebbnél szebb dalokban keresett enyhítést vagy a 
falu  szép leányát midőn ajkán a szerelem dalra gyúlt és villámként 
gyújtotta fel  minden hallgatónak szivében a hazája, nyelve és nemzete 
iránti szeretet és ragaszkodást, s oly varázst hintett közéjük, hogy 
ma már e román nyelv tenger közepén elszigetelve is, alig mehe-
tünk el valamely magyar ház ablaka alatt anélkül, hogy ne 
halhatnék egyik vagy másik népszínműben megkedvelt dalt zencreiii; 
a mi által önkénytelenül is gyakorolják és fentartják  nyelvünket. 

Álljon itt egy pár szinmű czime azok közül, melyeket a „Műkedvelő kör" 
alakulásától mostanáig rendezett: A falu  rossza — Háromszéki leányok — Kunok 
Magyarhonban—II. Rákóczy Ferenez — Tündérlak Magyarhonban - Sárga csikó — 
A czigány — Piros bugyeláris — Kósza Jutka — A Toloncz — A csikós — 
Veres hajú — Árendás Zsidó — Próba házasság, stb. 

Alapszabálya 1889 év Márezius hó 30-án a helybeli es. és 
kir. osztrák-magyar ügynökség által látamoztatott és a nagy mólt. 
román külügyminiszter ur 378 1. sz. magas rendeletével helyben 
hagyatott. Ugyancsak 1889-ben határozta el a „Kör" választmánya, 

") A jelentés a Brassó cz. lap. 1889 évfolyam  41. számában jelent meg. 



hogy kitűzőt czélja t. i. a magyar nyelv ápolásán és terjesztésén 
kivül egy uj czélt karol föl;  a szegény gyermekek  segélyezését. 

E végből még azon év Szilveszter estvéjén egy mulatságot ren-
deztek, mely alkalommal több szegény gyermeknek nyújtottak 
meleg téli ruhadarabokat. Sajnos azonban, hogy ezen mulatság 
deficzittel  végződött. Az első lépés kudarcza daczára is nem rettent 
vissza a „Kör" választmánya ezeu nemes ezél támogatásától, hanem 
dicséretre méltó buzgalommal küzdött azt tovább is gyakorolni. 
Fáradozásaikat siker koronázta; a közönség mind jobban és jobban 
kezdette pártolni az ifjú  „Kört", s igy a mulatságok mindig jó 
anyagi sikerrel végződtek ugy, hogy 1894 év Április hó 13-án a 
„Rom. Kath. Gyermeksegélyező" egylet pénztárába 139 frank  15 
bánt és az ev. ref.  egyház gondnokságánál 139 frank  10 bánt 
helyeztek el, s ezen összegek 1895 Innius 17-én még 100—100 
frankkal  lettek gyarapítva. Ezen összegek mindkét helyen elkölt-
heti en örök alapítványként lettek letéve, s csak kamataik fordít-
hatók a segélyezésre. 

1891 évben a Kör tagjainak négy évi szoros, összetartása és 
lankadatlan fáradozásai  végre lehetővé tették a magyar „dal" és 
„szin irodalom" tiszteletére Bukarestben zászlót szentelhetni. A mily 
nagy volt a nemes törekvés ezen ifjú  testület tagjaiban, épen oly 
nagy érdem illeti bukaresti magyar testvéreinket,, kik a kör tagjait 
a lefolyt  négy év alatt, áldozat kész pártfogásuk  által lelkesítették 
és buzdították magasztos foglalkozásaikban.  Ennek köszönhető, hogy 
a tagok nem riadtak vissza a kezdet nehézségeitől és hogy rövid 
négy évi működés után zászlót avathattak fel. 

A zászlót nt. Bartalus János ev. ref.  Jelkész ur avatta fel;  mely 
felavatásnál  mint zászló anya szerepelt a Bukaresti cs. és kir. osztrák 
magyar főkonzul  lovag Suzarra  szeretetre méltó neje ő nagysága. 

Felavatásakor elsősorban Prokupek Ferenez (dalvezető) hosszas 
beszédben körülményesen fejtegette  az ünneplő közönség előtt, a 
Körnek négy évi fennállása  alatt tett haladásait. Ezt követte Kölesei 
„Hymnusza" melyet a Kör férfi  kara adott elő, Prokupek. F. veze-
tése mellett. 

Ezután fentnevezett  nt. lelkész ur a zászlót felavatta,  mely 
után Szász Károly „lmá"-ját adta elő a dalkör. 



Következett a szegbeverés, melyet a szászló anya kezdet meg. 
Szeget vertek még gróf  Széesényi István es. és kir. osztrák 

magyar nagy követ, FI esek Aladár vice-consul s számosan a bu-
karesti magyarok közül. 

Szegbeverés után „II Rákóczy Ferenez" czimü színmű lett 
előadva fényes  sikerrel. Világos reggel ért véget a nagyszerű ünne-
pély, s a bazamenö ünneplő közönség egy élvezetes estély szép 
emlékeivel s azzal a boldog tudattal távozott, hogy a kivándorlott 
magyarok itt külföldön  is gyönyörködhetnek magyar zászló len-
gésében. 

Kevéssel a zászló felavatása  után egyenetlenség tört ki a „Kör" 
tagjai között, melynek az lett a következménye, hogy a Kör több 
tagot veszített, köztük a fáradságot  nem ismerő, ernyedetlen buz-
galmu Prokupek Ferenczet is, ki az alakulástól kezdve rövid ideig 
mint titkár, azután pedig folytonosan  mint dalvezető és szinirendező 
működött a Körben. 

Pár évig visszavonulva maradt; azonban hajlama és buzgalma 
a Kör irányában ez idő alatt sem halt ki telyesen szivéből s 
1895-ben ismét ott látjuk a „Műkedvelő Kör" kebelében mint színi-
rendezőt. Sajnos, nem sokáig működhetett, mert kevéssel azután 
elhagyta Romániát, visszaköltözködött az édes magyar hazába s 
ma Baroth (Háromszék iu ) t. polgára. 

Távol van tőlünk, de azért emléke fennmaradt  köztünk, itt a 
külföldön  élő magyarok között. Ö benne a „Dal és Műkedvelő Kör" 
legbuzgóbb, legtöbbet fáradó  tagját, egyik oszlopát veszítette el. 

Prokupek F. elvesztését csakhamar pótolta Bakay Antal az 
öreg színész, mert ö lett a „Műkedvelő Kör" sziuirendezője. 

181)4 Május 27-én gyászos nap viradt a „Dal és Műkedvelő Kör" tagjaira. 
A disz lobogó, melyet oly nagy örömmel, oly szép ünnepélyességgel avattak fel, 
árulás következtében megsemmisitetett. A „Kör" tagjait nem szomorította annyira 
a gyászos eset, mint az a kétkedés mely bosszú ideig élt a tagokban, hogy közüllök 
voltak volna az árulók. Az eset a közgadasági magyar lap 1901-ik számában le 
van irva. 

A házhoz érve elvették a lobogót s mint tudva levó megégették. 
A lobogó elégetése  után a „Kör"  tagjai mint egy megrettenve 

visszaakartak vonulni, felakarták  oszlatni, a „Kört". Azonban a 
valódi magyar érzelem még sem halt ki telyesen a tagok szivéből 



s Tóth Jenő alelnök s Ferenez Antal rézm. fáradozásaik  s buzdí-
tásaik következtében újra lelkesültek, újra szerveződtek s meg-
kezdett uttörésiiket, a magyar kultúra terjesztését tovább folytatták. 
A es. és kir. ügynökség közbenjárására a városi kapitányság (Pre-
fectura)  700 frankot  mint a lobogó értékét visszatérítette a „Körnek". 
Az összeg megtérítése leginkább Tóth Jenőnek köszönhető, ki 
mindaddig nem nyugodott, inig meg nem kapta a lobogó árát. 

Az újból szervezett tagok buzgó fáradozásai  s a szoros össze-
tartás után, habár a költő szavaival el is mondhatták: 

Es annyi balszerencse közt 
Oly sók viszály után 
Megí'ogyva bár, ile törve nem... 

elközelgett a nagy nap (1890 év. Szeptember 20) melyen a meg-
semmisített zászló helyett egy uj zászlót avathattak fel,  melyet szintén 
az ev. ref.  egyházban nt. Bartalus János lelkész ur avatott fel. 

A zászló anyai tisztet Osz Sándorné  ő nagysága viselte. Estve 
tánczczal egybekötött színielőadás lett rendezve a „Magyar Társulat" 
dísztermében. A szép számban egybegyűlt közönség előtt igen szép 
beszédet tartott Serester Boldizsár egyleti tag. Ezután előlett adva 
Abonyi Lajos 100 aranyal jutalmazott népszínműve „A betyár 
kendője"- Előadás után tánez mellett vigadott az ünneplő közönség, 
örvendezve, hogy újból leng magyar zászló az idegenben. 

De mintha az első lobogó elvesztésével elveszett volna a Kör 
éltető ereje is. Ez időtől fogva,  daczára a tagok hűséges fárado-
zásainak a Kör anyagi viszonyai mind rosszabb és rosszabb lendü-
letet vettek. Az utóbbi évben nemes czéljait egy szentebb, nemesebb, 
szebb czéllal szaporította. 

A Kör vezetősége elhatározta két szegény sorsú jó tanuló 
gyermeket iskoláztatni. A lefolyt  1900-901 iskolai évben tanitatták 
is Kincses Ferenez II. és Fűzi Károly IV. elemi osztályú tanulókat 
a rom. kath. iskolában. 

Szép és dicső volt a tett! Sajnos, hogy a Kör ezt tovább is 
nem gyakorolhatja, mert ezen kötelezettsége s a mulatságok egy-
másutáni deficzitjei  (a mi a jelenleg Romániában uralkodó visszo-
nyoknál fogva  nagyon természetes) következtében ma már nehéz 
anyagi viszonyok közé jutott. 



De nem csoda ha a Kör ma már a feloszlás  küszöbén áll, mikor a tagok 
között is nem egyszer akadtak olyanok kik lelkiismeretlenül megrövidítették, 
pénztárát. Többek között a megelőzőleg itt volt, jelenleg szász-régeni tanító K. J. 
is a „Kört" megró'viditette s ráadásul becsmérelte is tagjait a Maros-Vásárhelyi 
lapban, mert azok követelui merészelték adósságait. 

Elég sajnos, hogy az emiitett lap szerkesztősége ily alaptalan rágalmazó 
czikket is fölvett.  Ugy látszik Magyarországon egész divatossá vált a Romániai 
magyarok gyalázása pedig igy nem édesgetik a hazához hanem elijesztik tölle. 

A Kör fennállása  ideje alatt a tagok mindig szorgalommal 
működtek s (igyekeztek azt elősegíteni kitűzött, czéljait elérhetni. 
Azok közül kik a küzdelemben kitüntették magukat álljon egy 
párnak neve itt alább. 

Osz Sándor ur több rendbeli elnök. 
Osz Sándorné urnő zászló anya. 

Darvas Aladár ur évek éta díjmentesen kübli a „Kör" részére 
a szerkesztésében megjelenő „Bécsi Közlönyt". 

Nagy János, előbb mint pénztárnok azután több rendben mint 
elnök és szini rendező, a magyar kultura terjesztő úttörőinek eeyik 
kiválló alakja. Hosszas működése alatt családjával együtt sokat 
tett a Kör érdekeinek előmozdításában, melyek emléke fenn  fog 
maradni a Kör tagjai között. Elismeréssel tartozik a Kör Tóth 
Jenőnek is ki mint karmester; díjtalanul tanította a dalárdát. 

Van a „Műkedvelő Körnek" még egy „Veterán" tagja, ki 
mindig hűségesen és odaadással működött. 0 a Körnek legtöbb 
t,aprót szerzett, nyájas és barátságos szavaival buzditva őket az 
összetartásra, Tizennégy évi működése alatt váltakozva volt a Kör 
alelnöke, levéltárnoka, ellenőre, választmányi tagja. Az alapító 
tagok közül még csak ő maradt a Körben, a többiek ki vissza-
vonult, ki eltávozott, ki meghalt. 

Ez a „Veterán" tag Ferenez Antal rézm. 
Vannak a körnek tiszti), tagjai is. 

b) A jelenlegi  vezetőség. 
Sáier  Németh  Jgnácz  elnök, Ozsváth Ferenez  alelnök. Farkas  Miklós 

pénztárnok, Páldeák  Sámuel  szini rendező, Vilmán  József  titkár, Imre  Miklós, 
Serester  Boldizsár  ellenőrük, Benke Sámuel  szertárnok, Márk  Dénes levéltárnok, 
Ránz inger Ferdinánd,  Ttomtin  Ferenez,  Behe János,  Pap György, Sándor 
György  választmányi tagok. 





mm 

Alakuláss és működésének rövid kivonata 
(Közli,  Kóródi  András  társ,  jegyző). 

A „Bukaresti  Kocsi  gyártók  Társulata11
 iV/j  egyedüli 

nem román ajkn ipartársula, tnem csak Bukarestben • de 
talán egész Romániában. 

Neliány év éta a^kocsi-
gyárté ipar igen szép fejlő-
désnek indult Bukarestben, 
ugy anyira, bogy ma képes 
a versenyt kiállani a külföld 
hason iparával; ezt legjob-
ban bizonyítja az 7<S\S',')-ik 
és az 1900-ik évi Párizsi 
nemzetközi világ kiállítás, 
a hol a romániai kocsi-
gyártó ipar első rendű ér-
mekkel, és díszoklevelekkel 
lett kitűntetve. 

Látva ezen elismert fej-
lődést s mintegy lelkesítve 
az elismerés által, a kocsi-
gyártó iparosok közül töb-
ben elhatározták az ipar nagyobb fejlesztése  végett, egy 
társulatot alakítani, hogy így egyik a másikát kölcsönösön 
segélyezve, ugy erkölcsileg valamint anyagilag a kocsi-
gyártó ipar felvirágzását  emeljék. 

E czélból Sántha  András  kocsigyártó ur, az 1891-ik 
év Márczius  31-én lakására gyűlést hívott össze, a melyen 

9 

Sántha  András,  alapító elnök. 



a koesigyártó iparosok nagy számmal jelentek meg. Sántha 
András ur elnöklete alatt hosszabb értekezlet után elhatározták 
egv nagy gv ülést hivni össze a „Bukaresti  Magyar  Társulat"  helyi-
ségébe, hogy ott érintkezésben jővén as összes iparosok, alakítsák 
meg a, társulatot ez úttal felkérték  Sántha András és Kérődi András 
urakat, hogy addig készítsenek, egy a koesigyártó iparnak meg-
felelő  „ a la pszabályt". 

Az 18!) 1 Junius IG-kán egybe is hivatott a nagy gyűlés, 
a bukaresti magyar társulat dísztermében, a hol majdnem az összes 
koesigyártó iparosok megjelentek. Sántha András ur felkéretett  a 
tárgyalások folyt;  in elnökölni, a mit szívesen el is fogadott.  Meg-
nyitva a gyűlést részletesen megmagyarázta az alakulandó társulat 
ezé-íját felhívta  a jelenlevőket azt minden erejükből támogatni. 

Ezután Kérődi András ur az „alapszabálya/:"  formáját,  olvasta 
lel, a melyet; lelkes éljenzéssel fogadott  a közönség. 

Az alapszabályok  foutosabb  czikkei  a következők. 

1. Az „alakulivndó  társulat"  a bukaresti ,,Kocsigyártók  Társulata"  ezimét 
viseli ; székhelye Bukarest. 

2. <-sálja a társulatnak az egymásközti segélyezés. 
3. Minden tag léteibe a társulat  pénztárába  tesz alapul egy a társulat, által 

maghatározott összeget; egyszerre vagy részletekben. 
t. A társulat, tagjai lehetnek,  a Bukarestben laké) önálló keresztény kocsi-

gyéirtö iparosok, a kik a társulat által meghatározott részletet rendesen fizetik. 
r>. A társulat csak azokat a tagokat réssé,siti  segélyben,  a kik az alapul 

meghatározott, tőkét a pénztárnál lefizették,  és a kiálitott váltót, két rendes tag 
mint jót álló aláirja. 

ti. A társulattól kölcsön vett pénzek kamatja semmi esetre nem haladhatja 
meg a 10° 0 ot, sem nem szálhat alább az ,r)°j0 kamatnál. 

7. A kölcsön  ceti pénsek  egv hónaptól egy évig terjedő idő tartamra adatnak. 
8. Midőn a társulatnak elegendő tőkéje lessz egy raktárt  fog  felállítani,  a 

hol a kocsigyártó iparhoz tartozó minden iparczikket az iparos meg tud ma-
génak szerezni. 

Ezek ismertetése után a gyűlésen a jelenlevők száma elegen-
dőnek tekintetvén közfelkiáltással  meglettek választva a társulat 
első tisztviselőinek a kővetkező urak : 

Minőknek: Sántha  András,  Alelnököknek: Jtcmmer  Johan  és Ábrahám 
István,  jegyzőnek: Kárádi  András,  pénztárnoknak: Gr áss Mihály,  ellenöröknek: 



Í;íi 
Sándor  János  és Bándi  Jtjnétcz,  választmányi tagoknak; Kosz  István,  Ambrus 
István,  Bors Miklós,  Fdnt/iu  Etek,  llibcr  Johnn,  Kovács  András,  Itcbcrsik 
József,  liodoli  János,  Kovács  Imre  ós (llusz  Eridrich  urak,  essek után a társulat 
rendes megalakultnak nvilvánitatott. 

A társulat alakulása óta sok változáson ment kereszt,ül, a 
nélkül hogy lényegéből valamit veszített, \ a_rv czéljntéd legkevesebb 
is távozott. vólna, mindig ara törekedvén, hogy tagjait szoros össze-
köttetésbe tartsa. Ily szép egyetértés mellett haladott a társulat tíz 
évi fennállása  óta becsülve és tiszteltetve a többi társulatok által, 
a kikkel mindig a legjobb viszonyban volt. 

Az utóbbi időben a róssz anyagi viszonyok miatt nem tudta 
ugyan kellően segíteni kölcsönökkel tagjait, mivel nagy volt a 
szükséglet s mindenki igényeit nem ölelhette fel,  de rcinénylendő 
hogy miuél hamarább ismét a rendes útra tér, ezzel biztat az évi 
dúsnak mondható termés a mellyel Isten ez Országot megáldotta 
s a mely hivatva van életet adni az iparnak. 

Az 1901-ik óv kezdetén a társulat, hogy rendezendő ünnepélyeinek fénye-
sebb sikert biztosítson, tagjaiból egy műkedvelő kört is alakított, I  lát  Mg  István 
ur rendezősége alatt, a kör telyesen meg is felel  hivatásának, két. igen szép és 
sikerült népszínművet adott elé, az elsőt Február  21 cn, a „Próba házaság" a má-
sodikat Április  lft-én  a „Falurosszát". A szereplők közül teljes elősmerést 
nyertek ugy a társulat, valamint a jelenvolt nagy közönség részéről : a rendező 
liáduly István úron kívül, l)ánér homokos kov. segéd, Kajtsa Árpád kerékgyártó 
segéd, Bodor Lázár fényező  segéd, Olajos János is Urkon Imre kov. segéd, a 
nők közül Urkon linréné, Szabó Teréz k. a., Koe-us Gyuláné, Kiss Istvánné és 
György Andrásné úrnők. 

Az 1901-ik év Január ö-án tartott közgyűlésen az ujonan 
választott vállasztmány a társulat tíz évi fenn  Hasának emlóloít egy 
közös fényképpel  örökítette meg, *) az idei választmány a következő 
urakból áll: 

Tiszt, elnök : Sánlha  András,  kovács mester, vólt kileucz évig a társulat 
elnöke, a buk. magyar rom. kath. szegény gyermek segéljzö egyesület elnöki-, a 
Magyar társulat vólt alelnöke, születet 1850 Okt, 20-án tanuló idejét atyánál 
végezte 18G7-ben atya. vissza lépvén az ipar teréről azt át vette 1870-ben é* azt 
most is telyes erővel vezeti. 

Elnök: Vitos  Ecrencz,  volt kovács mester, kinek elnöksége alatt egyesü-
letünk csaknem ujjá szerveztetett s át dolgozott alapszabályai törvényesen el 

') Lásd a lapon a képet. 



lettek ismerve 29225 sz. alatt 1900-ban. Szül. Erdélyben, Csik-Tusnádou 1834-ben, 
Bukaiestbe jött 1847, tanuló idejét végezve 1.852, mint segéd működött 1860 a mikor 
önálló iparos lett, egyike vólt legjobb iparosainknak, az ipart harininez évig vezette 
1890-tól mint magánzó élvezi a nyugalmat. 

Alelnök: Anw&WS  Jutván,  kovács mester; szül Erdélyben Csik-Tusnádon 18,öl 
Bukarestbe jött 1868-ban, tanuló idejét végezvén 1871, mint segéd dolgozott 1878-ig, 
a mikor önálló iparos lett. 

2-od Alelnök : Kovács  András,  kov. mester, szül. Erdélyben Csik-Verebesben 
1856. Bukarestbe jött 1872, tanuló idejét végezve, 1877 tői mint segéd dolgozott, 
1885-ben önálló iparos lett. 

Jegyző : Kárádi  András  kovács mester, született Bukarestben 1861-ben, a 
társulatnak buzgó szervezője, alakulása óta könyv-vezető jegyzője, tanuló idejét 
atyánál a közbecsületben élt néhai Kóródi Andrásnál végezte 1879-ben, atya halála 
után 1890-ben ö vette át atya virágzó iparát. 

Pénztárnok : Voiku  György  kerékgyártó mester, szül. Erdélyben Brassóban 
1856, a hol tanuló idejét is végezte 1873-igi mint segéd több ideig dolgozott 
Erdélyben, Bukarestbe jött 1881-ben, az önálló ipart 1888-ba kezdte meg, egyike a 
társulat legbuzgóbb tagjainak. 

Ellenőr : lláduly  István  kovács mester, szül. Erdélyben Sepszi-Sz.-Györgyön 
1869, Romániába jött 1881-ben, tanuló idejét Pitesten végezte 188(5 ban, azóta mind 
segéd működöt 1 894-ig a mikor önálló ipart kezdett, a műkedvelő osztály rendezője. 

Ellenőr : liándi  Péter  kocsikárpitos szül. Erdélyben, Csik-Csekefalván  1850-ban 
Bukarestben jött 1871, tanuló idejét végezve 1877-ig mind segéd működött, 
1894-ben önálló ipart kezdett. 

Szertárnok : Remmcr Johan  kerékgyártó mester, született Lengyelorsszágba 
Lublinán 1843, a hol tanuló idejét végezte 1860. Bukarestbe jött, 1869-tó'l mind 
segéd dolgozott 1875-ig a mikor önálló ipart kezdett. 

A választmányi  tagok:  Dávid Miklós kovács mester, szül. 1862 Erdélyben, 
Al-Torján. Bukarestbe jött 1875 tanuló idejét végezve 1881-től mint segéd dol-
gozott 1888-ig a mikor önálló ipart nyitott. 

Kovács Imre, kovács mester, szül. Erdélyben, Csik-Tusnádon 1840. Baka-
restbe jött 185;3-ban, tanuló idejét végezve 1858-ig mint segéd dolgozott 1867 a 
mikor önálló iparos lett. 

Boga Tamás :p) kovács mester a Szt. István társulat elnöke. 
Molnár Lajos kerékgyártó mester, szül. Erdélyben. Csik-Tusnádon 1855 

Bukarestbe jött 1872, tanuló idejét végezve 1877, mint segéd dolgozott 1887 a 
mikor önálló iparos lett. 

Talásauu Constandin, vasaló kovács mester szül. Erdélyben, Kaczán 1861. Bu-
karestbe jött 1876, tanuló idejét végezve 1880-tól mind segéd dolgozott, 1885-ben 
önálló ipart kezdett. 

') Lásd a Szt. István társulat történelmét. 



Kovács Ignácz kovács mester, szül, Erdélyben, Csík-Verebesbe 1861, Buka-
restbe jött 1872-ben tanuló idejét végezve 1879-től mint segéd dolgozott, 1891-ben 
önálló ipart kezdett 

Kovács Ferenez kovács mester, szül. Erdélyben, Kászonban, 1860, Buka-
restbe jött 1873, tanuló idejét végezve 1879-től mint segéd dólgozot, 1889-ben 
önálló iparos lett. 

Kajtsa Albert kerékgyártó mester, szül. Erdélyben, Sepszi-Szt.-Györgyön 
1861-ben, ahol tanuló idejét végezve atyánál 1879-ig mint segéd,dolgozott, 1886-ban 
Bukarestben jött a hol önálló ipart kezdett.. 

Darvas Balázs kovács mester, szül. Erdélyben, Csik-Tusnádon 1852, Buka-
restbe jött 1865, tanuló idejét végezve 1871.-ben mint segéd működött, 1884-ben 
önálló iparos lett. 

Sándor János kovács mester, szül. 1847 Erdélyben, Csik-Szt - Simonon, Bu-
karestbe jött 186i-ben tanuló idejét végezve 1867-töl mint segéd dolgozott 
1872-ig, mikor önálló iparos lett. 

Kátai Ferenez kerégyártó mester, született Erdélyben 1865, Bnkartstbe vólt 
több évig mint segéd és önálló iparos, jelenleg Erdély, Fekete-Halomba folytassa 
az ipart. 

Bárók Ferenez vasaló kovács mester, szül. Erdélyben, Zágonban 1875-ban 
Bukarestbe jött, 1882-ben tanuló idejét végezve 1891, mint segéd dolgozott 
1897-ben önálló iparos lett. 

Rancz József  kovács mester született Erdélyben, Csik-Szerédában 1859-ben. 
Bukarestbe jött, 1870-ben tanuló idejét végezve 1876-tól mind segéd dolgozott, 
1884-ben önálló ipaios lett. 

Czakó Antal fényező  mester, született Erdélyben. Csik-Szt -Miklóson 1845 
Bukarestbe jött 1858, tanuló idejét végezve 1864-töl mind segéd működött 
1871-ben önálló iparos lett, az egyedüli magyar fényező  mester Bukarestben 

Tamás György vasaló kovács, született 1868 Erdélyben, Csik-Karczfalváu. 
Bukarestbe jött 1879-ben, tanuló idejét végezve 1886-bau s ettől mint segéd 
dolgozott 1894-ig mikor önálló ipaios lett. 

A leírtakon kívül még tekintélyes kocsigyártó és kovács mesterek : Ackinger 
József,  Kovák F , Csáki Béla, Péter Balázs, Pósa János, Bartha Mózes, Horváth 
Sándor, és még sokan mert hát a vas ipart csaknem magyarok képviselik Bu-
karestben. 

Ez az egyetlen magyar iparos társulat mely az itteni egy szakba tartozó 
iparosok össze tartása mellett tagjai szellemi müvelésére is súlyt fektetni  töre-
kedik ; kellenne hogy idővel az összes iparosokat egy „Magyar  ipar társulatba" 
felölelje  s össze tartó kapcsot alkotson aztán az ittenni iparosok és a hazai 
iparos világ közt. 

-^OOGGOOO-— 



F) S bukaresti „Magyar Beteg-Segslyezö" Temetkezési 
és 

Köz m ű v e l ő d é s i egylet", 
(alakult  1SH7J, 

R á n s l u g e r F e r d i n ú n d , « kinek elnökségi',  alatt  a zászló  szereztetett  f*  felszen-
teltetett.  Született  Felső-l'orunibákon  (Fogaras  m.) 185.: római kath. üveg gyári  német  szülőktől, 
katonai  kötelezettségét  telyesitette,  l'J  ér  f!  hónapi szólgálat  után mint  szakaszvezető  lett  szabadságolva. 

Homániába  jött  I8l)5-ben,  itt  mint  siórgalmas  szólgálat  kész  vendéglős  jóhirnevet  szerzett 
magának, tapintatos  bánásmódja  (s  Ízletes  magyar konyhája) nála csoportosított  sok társulatot;  ez 
idő  szerint  nála tartják  gyűléseiket,  a «Dal- és  Műkedvelő  kör» csaknem mostanig  a «Réteg-segehjező 
temetk.  és  közm. egyl.»  a «Transsylvanián  a mesélt  egylcto  stlj. 

Vendéglő  helyitige  Schitu  Alagureanu  27 szám. 



Az egylet alapítása. 
Az egylet 1897-ben alakult a „Dal-és Mükevdelő" körből ki-

válva, évi értesítőinek homlokán 9 alapító neve szerepel: 
Ferenez Lajos ezipész, Deák Gusztáv asztalos, Finta 

András ezipész, Adátn István szabó, Flesereseu Ilyés, Gaj-
dácsi Béla, Román Simon, Erős Dénes ezipész és Botos 
József  ezipész. 

Ezek vetették meg tehát alapját az első „be-
tegsegélyező egyletnek", sok magasztos eszmét 
felvettek  még programjókba, főkép  a „közművelő-
dést",  azért e czélból működésűk első éveiben 
gyakran tartottak ,,fillér  estély  eket",  a melyeken 
ha más czél nem is lett volna elérve az összejött 
családok magyar nyelven társalogtak; alapjok 
gyarapítására az itten szokásos ünnepélyek alkal-
mával magyar színmüveket adtak elő, ezekben 
vélve megfelelni  a „közművelődés"  czimének. 

Az egyletnek első elnöke német 
nemzetiségű de a jótékony czél iránti tekintetből buzgó mun-
kása volt az uj intézménynek. 

2-ik elnöke Ránzinger F. vendéglős ki az egylet felvi-
rágoztatásán sokat fáradott,  alatta szereztetett, szen-
teltettet fel  az egylet zászlója, vásároltatott, egy 
törlesztéses telek 1845 frank  értekben ; szóval el 
kell ismerni, hogy e második elnök bár nemzetiségileg 
nem magyar, e társulatnak mégis megteremtője. 

B-ik elnök Blum Ede bádogos munka vezető; az 
utolsó, vagy 1901-ik évben már 3 szór is volt tiszt-
ujitó gyűlés, mikor előbb Ránzinger, azután Blum 
választattak az elnöki székre 

') Hogy neve nincs itt, óka mert töbszöri felszóllitásra  sem adtak semmi adatot . 
lehet uz elnökség előtt ily történelmi munka becse ismeretlen valami. 



A legutóbbi  vó,laszta.sl:or  főbb  tiszveselök. 

Elnök: Blum, szül. Brassóban ; alelnök : Szabó Gyula, Kézdi-vásárhelyi ; 
pénztárnok: Fónagy József;*)  1-sö ellenőr: Galló József  Csik-Szt.-imrei; 2-ik 
ellenőr : Ördög Ferenez Csik-Szt.-Györgyi ; gazda : Keresztély Márton ; titkár : 
Ursnla Béla ; s. titkár Szilveszter J. 

Az egylet  jelenleg  114 tagot  szdmldl,  kik közt fenn  áll a beteg 
és temetkezési segély; a beteg segély hetenként 15 frank,  a temet-
kezési segély pedig 150 frank.  A havonkinti fizetendő  dij 2 frank. 

.Múlt évben kiadott betegsegélyezésre 270 frankot.  Halottat 
fizetett  egyet 1901.-ben az elsőt alakulása után. 

Az egylet, késepémltenni  oaggoni állása,  az 190l-ben kiadott  kimutatás sze-
rint 2131 frank  75 bán; ebből készlet 485-05 bán, 850 takarék pénztárba, 1000 
kóróna pedig magyar érték papir a Budapesti birlap írók otthona ajándéka, mint 
közművelődési **) egyletnek. 

Az egylet ki váll ó jól tevője üzv. M.  Steridn  Lina ő nagysága, 
a zászbí kereszt anya ki ezzel az alkalommal is 300 frankkal  járult 
az egyl. vagyona gyarapításához. E nemes lelkű urnő mindenütt 
ott van hol áldozatatot kell hozni az ember szeretet oltárára; nincs 
egyetlen magyar társulat Bukarestben mely az ő sziv jóságát ne 
élvezte volna. 

* Az egylet legállandóbb tisztviselője. 
"") Kár hogy ép e programot most nem igen veszik napirendre, mint volt kez-

detben felolvasó  és fillér  estélyek tartásával. 



G) I „Magyar prolestá Nikgjler 

u. 

a) Az egylet  alapítása. 

A Magyar protestáns Nő-egylet 1900-ban alakult 
ntii Bartalus Jánosné úrnő kezdeményezésére, kinek mint 
alapító elnöknőnek vezetése alatt kezdette meg műkö-
dését, már alakulása első évében tekintélyes alapot te-
remtett, a tagsági dijak és sok körültekintéssel rendezett, 
nem sók, de sikerült ünnepélyek jövedelmeiből. 

Czélja, az iskolás leánykáknak a kézi munka tanu-
láshoz szükséges anyaggal való ellátása, a mely ezélnak 
meg is feleltek,  hisz már az első évben ishozott áldozatokat. 

Az egyesület tagjai száma ez idő szerint mintegy 
70—80; protestáns és kath. nők vegyesen. 

Nagytiszteletii Bartahmié  eltávozása után Nagy 
Istvánné Urnő az egylet vezetőnője. *') 

H) Iz ar 
Ezen egyesület, „Öster. Ungarrisehe Landsmannschaft" 

ezini alatt a bukaresti inteligens ósztr. magyar alatva-
lókat egyesíti. 

Ennek tagjai azonban csak az itt levő magyar in-
teligens osztály: építészek, ügyvédek, orvosok stb. 

Evenkint Aug. 18-án 0 Felsége születés napját 
fényes  bankettel ünnepelik. 

') Védnöke Ntiszt. Bartalus ur eltávozása után utóda Ntü. Német S. refrm.  prédi-
kátor, esperes. 



Máskép ezen intézmény ezélja semmi más, mint alkalmat szói-
gáltatni az inteligens ósztr. magyar abit valóknak kellemes szóra-
kozással összekötött társas össze-jövetelekre. 

I) Vidéki magyar társulatok. 
Ilyen nem sok van Romániába, bár lehetne, mert a mozgal-

masabb városokba mindenütt vannak magyar alatvalók. 
Háromszék megye kivándoroltjaival tele van Galacz, ezerekre 

megy számuk s minden össze tartó intézmény hiányzik, sem egy-
házuk, sem társulatuk nincs, csoda hogy tudják még azt is hogy 
magyarok. Okos gondolat, hogy itt iskolát terveznek a protestánsok, 
szükség van reá; hanem megelőzőleg társulatba kellett volna tömö-
ríteni s aztán könyebben menne az ily terhes válalat. 

Hanem mégis van ilyen fehér  hólló  is; nem ugyan mint Ba-
rabás ur irja, hogy minden protestáns intézmény, illetve egyház 
mellett vannak társulatok is mert csak kettő van ilyen Braillán  és 
Ploiesten  s mind a kettő a katliolikus nevet hordja. 

a) A Ploiesti  kath.  egylet. 
E még a kath. paroehia előtt keletkezett a Magyar  és Német 

kath. hívőkből, arra szóigált kezdetben, hogy a kath. a vasárnaponkint 
Cámpináról átjövő Missionár. pap utazási költségeit ez uton össze hozzák. 

Később kath. paroehia és iskola alakult, a társulat azután is 
fennáll,  ezélja iskolás gyermekek jutalmazása és tagjainak temetési 
költségei segélyezése. 

b) A braillai  kath.  temetkezési  társulat. 
Ez a társulat 1889-ben alakult, tisztán a katliolikus hívekből, 

alapítására egy korábbi magyar társulat adott ókot, mely vallás 
különbség nélküli „magyar társulat"  volt. 

Közös volt, s a volt a baj. Vagy mit is mond a székely a 
közös lóról ? Hamar  kisebzik  a háta, mert sokan  ülnek rajta. 

Igy történt ezzel a közös intézménnyel is melyet Nagy  Sándor 
refr.  prédikátor alapított volt a magyarság össze tartására. Mig ő 



Magyarországon utazott a szobájába levő pénzszekrényből a pénz 
elvándorolt, ugy hogy a bizottság tagjai vissza tértekor a kivé-
sett fenekű  kasszába csak 17 fr.  50 bánt találtak. *) 

A tettes mindenesetre házban lakó Lehetett, hanem azért az 
eltűnt pénz csak eltűnt. 

A megmaradt 17 frank  50 bánnal aztán a bizottság a kath. 
lelkészhez ment, hogy az ő vezetése alatt szervezzenek katholikus 
egyesületet. A magyarul mit sem tudó plébánus megbízta Albert 
Ludvig  akkori miss. lelkészt a szervezéssel kinek vezetése alatt a 
bizottság meg is alakult az alábbiak személyében : 

Elnök lett : Albert  Ludvig,  miss. lel-
kész, ki bár ekkor mint fiatal  pap csak 
alig tudott valamit magyarul ; daczára 
Balázs Márton által ellene felkeltett 
magyar gyűlöletnek kézséggel válalta el 
a tisztet. 1890-ban történt eltávozásakor 
pedig az át vett 17 fr.  50 bán belyett 
4000 pár szász frankot  számolt be a társu-
latnak. Nála a pénz nem volt fa  vertein 
szekrénybe. 

Alelnökök : Brassay András; Fe-
kete P., pénzt : Szöcs F., titkár : Han-
géi J., ellenőr : Tzivszinski M. ; Marosán 
Jstv., Skopai Sebestény, Vizi F., Dénes 
Gy. Ballo Lajos, Ilángel György, Do-
mokos Károly, Nagy Árpád, Petricu János, 
Jakabos Ferenez választmányi tagok. 

iA(!>iH  \Lntloit],  .'alapító h. elnök. 

J ) ilegszi 
1864-ben alakult volt a „bukaresti  iparos Egylet"  czélja volt 

a közművelődés előmozdítása mellett, az összes magyar iparosokat 
tömöríteni s az összes részére megfelelő  ipar ezikkekből áru raktárt 

") Ebből lett egy hosszas perlekedés; talán még ma sincs vége. 



tartani. Az eszme igen szép volt s ma is égető szükség volna egy 
oly általanos  iparos egyletre,  mely minden itt élő iparost felölelne 
s a szükséges ipar anyagot társulatilag jutányosabban s szükség 
esetén a tagsági letét arányában előleges hitellel juttatná, meste-
reinknek. llisszen legtöbbször igen sok iparosnál csak azért van 
munka hiány mert a mester a kialkudott dologra nem képes anyagot 
venni. Ily általános intézményé könnyen átalakítható lenne a meg-
levő ,, kocsigyártok egyesülete". 

Emlékül, hogy leik voltak ez üdvös eszme harezossai már 
38 évvel ezelőtt Bukarestben,  ide iktatom ezen 3 évi működés után 
megszűnt egylet alapítóinak neveit: 

Elnök: Vincze Dániel, ref.  s. pap később Ploiesti pap ; alelnök: Virág 
Károly, pénztárnok : Imre Károly, könyvtárnok : Horváth Sándor, jogyző: Mészáros 
Károly, ének vezér: Teleki Sámuel; Csókán A., Ösz. Sándor, Demkó L., Barabás 
L., Balla L,, Fai kas Gerg., Horvátb 1 , Kovács J., Madarász A., Hói ló J., Cset 
neki J., Lukács B., Patiiska J., Fórrai J., Drimok V., Kató F., Sáska tó. 
Puskás A., ürimkó Vincze, Czellák László választmányi tagok. 

A leírtakból jelenleg csak Horváth Sándor, Osz Sándor Bukarestben, Te-
leki Sauiuel Magyarországon ós Farkas Gergely élnek. 



^ a g y a r színészet Bukarestben. 

Kiket, illet az elismerés, hogy a magyar nyelv hangzik Kuka-
karestben ? 

Kétségkívül nagy érdemek van ebben azoknak a lelkes hon-
fiak  és honleányoknak kik fárasztó  iparok mellett a Műkedvelői, 
előadások  rendezésén és fáradoztak. 

Nagy érdeme van a „Magyar társulatnak", mely a helyisé-
gében felállított  alkalmas színpaddal lehetővé tette a magyar szin-
előadások zavartalan megtartását. 

Hogy mily lelkesitőleg hat kivált a keveset olvasó népre, látva 
előadni a hazai népeletet, a történelmi eseményeket a nem szorul 
magyarázatra. 

De a mig igy hat a nagytömegre a műkedvelői előadás, addig 
tanulásra buzdítja, a kevéssé olvasni tudó, azonban szerepelni képes 
és szerepelni óhajtó egyéneket. Bátran merem állítani hogy az itt 
időnkint „Működő  műkedvelők"  legnagyobb része a színmüvek beta-
nulásával sajátította el a hazai nyelven való irás és ólvasás tudo-
mányát. Hogy mily eredményt értek el, legyen bizonyíték reá az 
eddig Bukarestben előadott magyar színmüvek elösorólása. 

A legelső magyar színmű mi Bukarestben szinre került. „A 
nők az alkotmányban" 188 2-ben rendező volt Bakai Antal. 

Ezt követték : 
Czigány, Leánykérő, Csizmadia mint kisértet, A vénbakkancsos és fia  a 

huszár, Háromszéki leányok, Falu rossza, Betyár kendője, Árpád ébredése, Csikós, 
Igmaudi kis pap, Gymesi vad virág, Kintornás család, Egy jó madár, Aradi vér-
tanuk, Kosza Jutka, Próba házasság, Sári néni, Piros bugyiláris, Sárga Csikó, 
íl-ik Rákóczi, Árendás Zsidó, Toloncz, Hamis eskü, Szökött katona, Paraszt 
kisasszony, Vissza a műhelybe, Fellni Klári, Tóth leány, Kunok Magyarhonban, 
Perpatvar, Kis madaram, Bot csinálta doktor, Veress hajú, és még számos 
népszinmű. 



a) Mint  műkedvelők  szerepeltek  1882-től. 
Bakai Antal  az első műkedvelői előadás rendezője Bukarestben; Szatmáron 

szül. 1836-ban3 1889-ben jött Romániába mint szabó mester. 
Az öreg Bakai ur a színészetet Pesten ked-

velte meg. hol a nemzeti színház szabója volt 1.5 évig : 
innen a Pármán társulathoz került, inig végre Romá-
niába hozta végzete. 

Az általa megismerteit műkedvelői  szereplések-
nek sokat köszönhetni nemzetiségi szent pontból. 
Kezdeményezése fényes  sikerét hirdetik a fennebb 
jelzett előadott színdarabok, melyek szinlapjait 
egytől egyig nagy gonddal őrzi az öreg s a ezimek 
kiírására is csak pár napra gondolkodás után vált meg 
tó'Uök. Nem csoda hisz ezek az ö kincsei. 

Kedves neje a most is mozgékony matróna 
szinte férjével  egy lélek, kitűnő anya színésznő ve-
szett el benne a világ színpad számára • még ez 

év Szt. István napján is 1901, ő volt a legelismertebb színpadi alak és tehetség. 

Az első előadáson mint most busz év óta is beszéllik főbb  sze-
replők voltak : 

Németh,  az órsz. képviselői szerepben és Botja Viktória  mint neje ki a 
népbolonditó beszédet férjének  ügyesen súgta (nó e gyakran megtörténik). 

Ettől az időtől életre kelt a magyar szinmükedvelői előadá-
sok élete Bukarestben s azóta a fenn  elő sorólt darabokban szere-
peltek a különböző társulatok előadásain : 

Vajda Mihály, Kercsák Albert, Ragácsi fényképész.  Mán László, Kodra 
Gyula, Mánási Géza, Pap György, Imre Ferenez, Osváth Ferenez. 

Tóth  Jenő,  mint énektanitó és szin rendező', fáradhatlan  műkedvelő ; kitűnő 
hegedűs bár házas korába kezdett tanulni, nemcsak kezdett de meg is tanult tudni 
és éneket tanítani is máskép az érdem Istené, ki páratlan hajlam és zene hallás-
sal áldotta meg. 

Pap Sándor  ujabb időben is jó színpadi alak, bár kórban elő haladott; 
főkép  gunyszerepekre igen alkalmas, parodiázni született hajlama van, 

Péter András, Molnár János és neje, Nagy Flórián, Demeter Ferenez és neje, 
Bogdán János és neje, Barabás Roza k. a., Blum Ede, Csengeri Balázs, Csen-
geri Olga, Zajmut János, Németh Károly, Németh Lajos és neje, Buták József, 
Móricz János, Gáspár Károly, Balázs Anna, Keresztes János, Horváth Zoltán, 
Berecz Mátyás. 

Bakai Antal. 



Prokupek Ferenez és neje, Nagy L. János és neje, Bartalis Regina, Ureczki 
Anna férjezett  Ráduly Eleknc, Ferenez Antal rézműves, mint fáradhatatlan  mű-
kedvelők tűntek ki a múltban. 

A jelenben különböző társulatainknál szintén vannak műked-
velők a „Dal- és Műkedvelő  lújrnél"  Varga Gyula rendezése, a 
„ Kovács  társulatnál1-1  Kajcsa András rendezése mellett a „ Magyar  tár-
sulat"  „Beteg s.u alkalmi rendezők vezetésé alatt ad elő színdara-
bokat a „Kath.  Egyesület"  szintén ennek szín előadásain ujabb 
időben nagy szorgalommal működnek : 

Pál Deák Sámuel ki régi szinmiikedvelő s már csaknem min-
(b-n társulatnál működött; 

r 
Murivá Gyula és neje, Murka Árpiid mint uj műkedvelők. To-

vábbá tehetségekkel kiválnak : 
Ferenez  Árpád  fiatal  20 éves ki ifjú  íuár gyermek kora óta 

részt vett a társulati életben a gym. 2 alsó osztályát Sepszi-
Szt.-Györgyön elvégezve a szülői háznál maradt, ipart tanult de 
emellett a „Dal- és műkedvelő  körnek11  lehet mondani állandó pen-
nája volt; elismerésre méltó munkálkodást fejtett  ki a „Szent  István 
király  egylet"  szervezésénél a sók Írásbeli dolgok végzésében mint 
ez egyletnek alapító s. jegyzője, a szin rendezések, szerep kiírások 
szintén az ő munka körébe tartoztak. Ha Isten segiti most mint 
magán tanuló szeretné folytatni  tanulmányait, a mire alapos gon-
dolkozás módja után ítélve van is remény. 

Ujabban irogatott hírlapi tudósításokat, a Budapest,  Budapesti 
Ilirlap,  Néppárt,  Magyar  állam  cz. Magyar lapokban, míg a „Ro-
mániai Magyar Néplap" megvolt abban több önálló és fordított  czikkc 
jelent meg. 

Gál Vilma és Sztrója Mariska kisasszonyok szintén igen jó 
műkedvelőknek bizonyultak eddigi szerepléseikben. 

Még nagyon sok a műkedvelői hajlammal biró egyén s ha 
szolidáris társadalmi életünk lenne csak akkor ismernők meg őket. 
Erre pedig nagy szükségünk van mert esak a szinrnü kedvelői 
előadásokkal lehetne biztosítani, *) nemzeti nyelvünk fenntartását  ; 
e pedig nézetem szerint ugy vezetne legbiztosabban czélhoz, ha egy 
rendes vezető,  teszem egy veterán színész  vezetné bár pár éven át 

') Mintegy a felnőttek  számára egyedül alkalmas iskolába. 



a műkedvelők csoportját, a mi talán lehetséges is volna. Hiszen 
magyar színművészeink otthon sem ülnek egyptom húsos fazakai 
körül s azért feltehető,  volna válalkozó színigazgató ki eljönne a 
műkedvelők vezetésére ha itt élet fenntartása  biztosítva lenne. 

Ha egy ily válalkozó lenne havi 200 frankért  azt még ki is 
lehetne tán teremteni ha felét  az illetőnek biztosítanák a vándor 
szin társulatoknak járó subvenczióból (havi 50 forint),  a másik 50 
forintot  mint a társulatnak is esetleg titkár és begyűjtője s a la-
kásbán szintén megkapná az illető a magyar társulatnál. 

Ez esetben a mire itt valódi szükség van havonkint két szili-
előadást is tarthatna a helyisé;) és színpaddal  biró „társulatu  a nép 
megszokná jól választott darabok után a bál nélküli tiszta előadá-
sokat s így minden kiadás nélkül a társulat kevés belépti-dijjal is 
teszem: személy jegy 50 bán, család  3 személy 1 frank;  szép bevé-
telre tenne szert. 

Működők hogy válalkoznának feltehető  az eddigi áldozat kész 
működésükéi szerepelni s tanulni vágyó műkedvelőinknek a kik 
eddig saját erejűken is küzdöttek, azok bizonyára készséggel sora-
koznának egy képzett rendező szinész vezetése alatt. 

Ennek a dolognak kivitelét az „erdélyi sziukerület igazgató-
sága oldhatná meg a „Magyar  társulat"  vezetőségével egyetértve. 

Rendes színtársulat látogató szereplése nem volna czélhoz ve-
zető ; mert népünk nem csak most hanem jövőben sem lesz rendes 
színház látogató közönség; ezt ipari foglalkozása  sem engedi, de 
havonkint 2 szer, talán minden Vasárnap  is ; mikor amúgy is szó-
rakozást keres, akkor eljönne szívesen hasznosan szórakozni kevés 
belépti díjjal. 

Ha „Nyelvében  él a nemzet11 ha otthon is oly szükséges a vi-
déki színészet fenntartása  ; menyivel szükségesebb volna itt szem-
léltetve tanítani s megszeretetni nép életünk> szókásáink, történel-
münk okszerűen választott és előadott, színmüvek által. 



A bukaresti Magyarok Honszeretetének Zálloga 

Az 184S-U;/  szabadság  liarcz dicső  vértanúi emlékére. 

Fol-ljíng*ol a hónszerelem szent tüze kebelemben 
valahányszor megtekintem a képet mely a külhonban 
is igaz magyaroknak maradt honfitársaim  hónszerel-
mének néma hirdetője, innen s ott  tui a határt ké-
pező bérezeken egyaránt. 

Ez emlék oszlop létcsitésére 1890-ban a képen 
látható •) 11 honfitársunk  válalkozott; megind itottáka 
nemes mozgalmat a bukaresti áldozat kész honfitár-
sak közt s csakhamar megteremtették a tekintélyes 
összeget 1200 frankot,  mibe a diszes emlék oszlop ke-
rült; ugy hogy már 1897 Augustus 8-án a felavatás 
fényes  ünnepén lehűlt a lepel az oszlopról, hogy 
hirdetője legyen az uj ezer évben a dicső szabadság-
hősök emlékének s ékesen szólló bizonyítéka a 
Romániában élő magyarok lángoló hón szeretet ének. 

Ezt a hónszerelmet hirdeti minden betű, mely 
az emlékre vésetett; ezt minden parányi kőfikarcz, 
melyből alkatva van. 

Az elő lap. ez áll: ..Az ők  harezokaz  igazak  harcza : 
ggőzelmök  a nemzet dicsősége  volt",  1849 Aug, 8-án. 

E nap volt a Nyergestetői véres ütközet, 
Kászonból az áruló Tima  káplár 
kalauzolása mellett Csíkba be-

I nyomuló kozák tábor ellen. 

") Lásd a kép a 1-íí! lapon. 





Oldal lap; 
Ezen honvéd  szóbrót állították  közös adakozásbál  azon székely 

honfiak  és honleányok  kik  kivándoroltak  Románia fővárosába  Bukarestbe. 
Aug. 8-iín 1897-ben. 

2-ik oldal felirat: 
Szenteld  oh magyar hazádnak  kebled legszebb érzelmeit; 
Romlott  sziv és romlott  elme, kit  hazája hü szerelme, szép tettekre 

nem hevitt11. 
Nem a törhetlen gyermeki ragaszkodás kifejezője  e minden egyes szó, min-

den egyes betű ? igen az; pedig nem is valami sok iskolás emberek eszelték ki 
hanem egyszerű kevés tudásu iparosok, kik egyszerűen rávésették a köre az 
érzést kifejező  szavakat, mely érzés szivük táblájára van vésve. Ily nemesen érző 
és gondolkodó emberek megérdemlik méltán, bogy neveikeit olvassa az utokór ; 
hogy példáj ókból tanuljanak hón szeretetet. 

Áljanak  tehát itt  a kezdeményezők  nevei : 

Ábrahám István,  kovács mester, az intéző bizotság elnöke, Csik-tusnádi 
születés, a minden nemes ügy ut-tőröje a hithű kath. magyar volt. Lám ; lám hát 
igaz, hogy a magyar katholikusoknál két dolog „ vallás és haza" elválaszthatatlan. 

Pénztárnok: Boga Tamás,  a katholikus magyarokjelenlegi ősz vezére. 
Ellenőr: Kelemen  György,  Csik-Kozmási születés, vallásra nézve gör. kath. de 

szivvel lélekkel hazáját szerető magyar. 
Jegyző': Szilveszter  József,  szintén Ivozmási születésű fiatal  iparos. 

A bizottság  többi tagjai: 

Bálint Péter. Abráhám György, Mihály János, Botos Byés, Darvas György, 
Bálint István és Páreán Demeter. *) 

A működő választmány után méltó lielyet foglalna  az ada-
kozok neveit feltüntető  névsor, ennek is azonban mind mindennek 
sórsa már rövid 4 év alatt a feledés,  mert a gyüjtőivek a beszá-
molás után elkarlodtak. Feledve van tehát nevök az adakozóknak, 
de él a „Nemzetek hatalmas Istene" s ott bizonyára nem lesznek 
feledve.  Azonban mégis miután a történelem számára irvák e lapok, 
felelettel  tartozom a kérdésre ; „kik vagy mik" ókai a földi  feledé-
kenységnek ? 

'j^E bizotság tagjai az elnök kivételével valamenyien Csik-Kozmás szülöttei. 



Kik ?! !! Örök Isten kút azok kik kezdet, óta a magyarság' 
apostolainak hirdették magokat. Lehetetlen, hogy ily hazafias  törek-
vésről tudomással ne bírtak volna, ha igen • miért nem figyelmez-
tették a vezetőket ? 

Emberek! ti egy fenséges  eszméért küzdőtök, talán tudtótokon 
kívül; adjátok át a v<jyűjtő  iveket"  a bukaresti magyarság őre, a 
„magyar társulatu  levéltárába megőrzés véget, hisz ez a jó nép 
átadta volna. De nem kérte senki s elveszett, elveszett bizonyí-
tékául a közönynek. 

Igaz ugyan, hogy ez ügy harezossai mind katholikusok voltak, 
de azért az okmányok jól elfértek  volna a felekezet  nélküli magyar 
intézménynél. 

El, mert ez a hely itt a mi számunkra a társadalmi élet tem-
ploma, hol nem szabad kérdeznünk sóba a vallást, elégnek kell 
lenni a tudatnak „kuyy maggarok  vagyunk 

llisz ez a helyiség jó s bal sorsban közös tulajdonunk s ha 
otthon is a gyermeki szív ragaszkodik a szülői házhoz, hogy ne ra-
gaszkodnánk mi itt a darabka földhöz,  melyet az idegenben is 
magunkénak mondhatunk. 

Második óka: a ,,vezetői;  egyszerű  de  tiszta,  gondolkodás  mád  ja. 
Ok egy „Emléket"  akartak s mikor látták azt .,Csik-cármegge1'-
részvéte mellett át adni a közszemléletnek, hogy legyen őre a ke-
gyeletnek, boldogok voltak. Tudták is ők akkor, hogy rövid 4 év 
elég lesz majd arra, hogy a ők s a velők áldozók neveire örökre reá 
boruljon a feledés  köde? Nem. De többet mondok a mi bizonyság 
arra, hogy nem birtak értelmi szerzővel. Ok; mert nem volt ki 
megértesse velck, hogy „félszázados  Emléketu  emelnek a nagy ősök-
nek, nem törődtek az idővel, hisz még lett volna idejük talán 
díszesebb emlékkel adózni, ha lesz ki figyelmezteti  rá, mikor lesz 
a történelmi 50-os év forduló.  Nem tudták, megelőzték. 

íme,  a gondviselés  ujj mutatása ! 
Igaz, mégis igáz az örök igének szava; hogy Isten egyszerű 

embereket választ sókszór ezé Íjai kivitelére; mert ez úttal ép a 
hontalan magyarokat választotta arra, hogy elő hírnökei legyenek 
a „:nagy i,dőku  félszázados  év fordulójának. 



Már most vájjon az a nép, ki nem tudva bár, de sziv-verését 
követve ilyenekre képes, lehet e „Hazáját"  nem szerető; lehet 
e elzülött?  sóba. 

Igen, igen t. Tőrnyai  ur *), ki az „EMKELí  hazaűas intézményét 
beugratta, ismer e az itt leirt egyének közül csak egyet? ugye nem ? 
Ha nem kár volt sárral dobálni az ismeretleneket. 

Az Emke Mélt. elnöksége pedig jobban tett volna, ha a ÍOOOO 
példányban ki nyomatott piszkos füzetek  kiadási  és posta költségeit 
a romániai Magyar iskolákhoz küldte volna kiosztandó jutaimi 
ajándékul. 

Máskép biztos a remény, jövőben nem ül fel  ezen humánus 
intézmény minden „ Vagabundnaks  át látja lassankint, hogy az a 
nép mely az idegenben is házijához igy tud ragaszkodni ; több 
figyelem,  több testvéri szeretetre érdemes mint a mennyitt eddig 
éreztettek vele. **) 

— 

') Vájjon hol vau a Volta keresztes magyar hösV 

") liz adatok egy Rómán iában szokásos emlék képről (fotográfia)  vannak leolvasva; 
a ki tovább akarja olvasni e valódi történetet azért van itt a kép, hogy élte hosszáig 
olvashassa azt s tanuljon belőle honszcreUtd. 



— fa  magyar üijy szúhjálatábanJ,  —• 

agy méltóságú és 
Főtisztelendő Ilorstein 
József  Xáyer, buka-
resti latin szertartású 

f  V 

Érsek ur O Eminen-
cziája a bukar. érseki 
egyházmegye b ö l c s 
kormányzója, a Svájczi 
tartományban született 
1838-ban, ős franczia 
főnemes  családból, édes 
atyja a franczia  forra-
dalom menekültje, Na-
poleon Császár gárda 
tisztje volt. 

Érsek ur 0 Emi-
nencziája szülőföldjén 
volt egyház kerületi 
dekán s innen nevez-
tetett ki Ő Szentsége 
XIII Leo Pápa által a 
Bukaresti Érseki egy-
ház megye kormányzó-
jául az 1896-ik évben. 

Eddigi rövid 4 évi bölcs kormánya alatt uj életet öltött az missio-egybáz 
szine, virágzó diszes iskolák,  timpozáns érseki  palota  hirdetik a nagynevű főpásztor 



szívj óságát, áldozat készségét egyházáért, hisz ez alkotásokban összes magán va-
gyonát is az egyház oltárára tette le áldozatul. 

A hívek lelke üdvéért él, hal; 4—5 nyelvű és nemzetiségű hiveit mind 
egy forma  szeretettel karolja fel  ; méltó apostoli utód, kinek szive táblájára vésvék 
az iklvezitő szavai „Hirdessétek az evangeliomot minden teremtménynek. 

Bár nem beszélli a magyar nyelvet, forrón  szereti magyar hiveit, érdeklődik 
értek s törekszik mindenkép ügyeik előbbre vitelén, daczára hogy ép a magyar 
Oolonia az egyedüli melynek részéről az egyh. megye költségei fedezésére  egy 
fillért  sem kap. 

Szeretetének fényes  bizonysága az is, hogy az 1901-ik év újév napján 
„A szent István  király  egyesület"  és a „Mária  nő-egyesület"  mintegy 40 tagu 
képviseletét saját lakásán fogadta  és föpásztori  áldásában részesítette. 

E volt az első eset, hogy a magyarok küldöttsége főpásztóra  előtt tisztelgett 
és fogadva  lett. Leereszkedő szeretettel fogadta  a főpásztor  az alábbi egyszerű 
iparosok és iparos-nőkből álló küldöttséget, sőt német nyelven beszélt is mindenikkel. 

A férji  küldöttség  tagjai voltak: 
Boga Tamás elnök, Meskó János, Farkas Ignácz, Sághi Márton, Fülöp Pál, 

Kiss András, Mihály Antal, Nagy János, Ferenez Antal rézműves, Gergely Ignácz, 
stb. urak. 

A nők  részéről: 
Boga Tamásné a Mária társ. elnöknője, Meskó .Tánosné, Meskó Gizella, 

Ütő Gáborné, Péter Balázsné, Nagy L. Jánosné, Fülöp Pálné, Kiss Andrásné, 
Itómán Károlyné, Sághi Mártonná, Farkas Ignáczné, stb. ur-asszonyok ; a jelen 
levők közül francziául  is beszélő Meskó Gizella úrnőtől röviden kérdezősködött a 
nö társulatról ki a nála szokásos naiv modorával adott felvilágosítást  kérdéseire 
a főpásztórnak. 

Tartsa meg Isten híveinek szerető Atyát, viruló egézségben 
Szent Egyházunk felvirágoztatása  és szerető hivei boldogitására. 



A romániai rom. kath. Püspökségek. 

a) A egész Románia területén két rém. kath. püspökség van, 
a Jassi  a Moldovai részen ez a terjedelmesebb s több parochiával 
biró egyházmegye, ez egyházmegye kebelébe tartozik a 9 magyar 
csángó község is melyek mindenike templommal bir s mindenik 
kevés gyámolitással lehetne önálló egyház község. Ide tartozik az 
egész moldovai rész Galaczig. Galaczon az ólasz Minorita atyák-
nak van székházok mely a romániai „Custodiának székhelye." 

Magában Galaczon 10 ezerre megy a Magyarok száma, de 
azért az atyák közt egy sincs magyar. A. protestánsoknak van 
valamelyes „imaliázoku melyben az önmaeával is meghasonlott ex-
minorita Simon János, (Kézdi Kantában Adolf  volt) levitáskodik. 

Ott van továbbá Bacáu, Tirgu-Ocna, Inest népes czurkorgyárral 
hol hemzsegnek a magyarok s el vesztik nyelvek  s nem egyszer 
vallásokat  is. Az első igen természetes, mert nem gyakorolják ; a 
második magától jön mert az össze kapcsolt 6—7 község lelkésze 
alig jelenik meg 2 szer 3 szor évenkint minden községbe s ekkor 
is mit tesz? — mond egy misét — mise után kimegy a temetőbe 
hogy a mester által 3—4 hónapon keresztül eltemetett halottak 
sírjait beszentelje, ezekért behajtja a temetési stólát s aztán haza 
megy, hogy 3 hónap múlva ismét eljöjjön ilyetén funkeziója  el-
végzésére. 

a) A Jassinál  ujabb keletű a bukaresti  érseki egyházmegye, 
korábban Románia e része r. kath.  egyházkármányzatilay  a Mil-
kovai  püspökség alá tartozott, *) a mint az alábbi rövid történet 
igazolja. 

Oláh-ország és Dobrogea a hová kiterjed a Bukaresti  ér-
sekség már az egyház első századaiban elfogadta  a ker. vallást. 

") A milkovai püspöki székhely Rusciuk Bulgáriában. 



Már a IV-ik században itt virágzó egyház volt, melynek számos püs-
pöke közül S. Bretanio és S. Theotimus  philosophus emeltetnek ki, 
utóbbi Chrisostomus Szent Jánossal volt szoros baráti viszonyban. 
Photius után ez a rész is elszakadt az egyháztól és csak Colojvani 
fejedelemsége  alatt, mikor Oláh-ország Bulgáriával egyesült tért 
vissza III Innoeens Pápa alatt. Kevéssel ezután Radu  Niger  Oláh-
órszágot elfoglalta  1290 körül. Campilungon  ütötte fel  fejedelmi 
székhelyét a hol Magyar-eredetű r. kath. neje a ferencz-rendű  szer-
zeteseknek kolostort épitetett s terjedelmes fekvő  birtokkal bizto-
sitotta a szerzetesek megélhetését. Ez az egyetlen kath. egyház 
fennálott  a schisma közepette is az Argesi püspök fennhatósága  alatt. 
Végre a 15-ik században Kapisztrán János a Bulgárok megtérítésén 
fáradozva  át jött az Oláhokhoz is (Oláhországba). 

Kapisztrán buzgalma Tirgovesten az akkori fővárosba  a rend 
részére nem sokára templomot és kolostort épített *) s igy a bulgdr-oldh 
m/issio  provinciát a római szent szék beleegyezésével megalapította. 
Azonban később a török-itldőzés következtében az Atyák szét 
mentek s a missio hosszú időn át űressen állott egész 1781-ig, 
mikor VI Pius pápa a Bulgár missiot a passionista Congregatiora 
bízta. Ekkor a Kapisztrán szerz. rendi zárdáit is átvette a Congregatio 
s ezen időtől a Nicapoli  püspökök kormányozták az Oláh-órszági 
részt is. A Nicapoli püspökök később mint Oláh-órszági Apostoli hely-
nökök az apóst, helynöki székhelyet a Bukaresthez közel eső, kath. 
Bulgár községbe Csóplára tették át, nem levén megengedve a főváros-
banni letelepedés. Itt székeltek 1847-ig mikor József  Malajoni Püs-
pöknek sikerült székhelyét Bukarestbe át tenni. **) 

1883-ban XIII Leo pápa végre a bukaresti egyházmegyét el-
szakította a Nicapoli püspökségtől és önálló érseki egyh. megyévé 
tette, 1887-ben pedig a székes egyházi Capitalant is engedélyezte. 

Az 1883-tól kormányzó érsekek a következők: 

1. Ingatius Paoli a passionista Congr. tagja 1883—1885-ig. 
2. Pálma József  Pál, a pass. congr. tagja 1885 — 1892.; 1892-től 

*) Ma nyomai sincsenek. 
") Egy ajándékozott épületbe mely ma is érseki residentiául szolgál. 



1894-ig1 szék üresedés volt, ez alatt a Jássi  püspök mint apóst, 
helynök kormányzott. 

3. Zárdetti Ottó, világi pap 1894—1895. 
4. Horstein Xavér József,  1896-tól kormányozza. 

c) A bukaresti  egyház megye plébániai. 
]. Szt;. József  Katedrális egyh. ; 2. Baratzia ; 3. Brailla, a hivők 2 része 

magyar, de magy. leik. nincs, sem iskola ; 4 Buzeu, jelenleg lelkósz nélkül van 250 
kath. magyar és német iparos, azonban mivel semmit sem akartak fizetni  a bérházba 
elhelyezett lelkész kénytelen volt ott, hagyni ; 5. Kalafat  ; 6. Cámpina; 7. Campi-
lung ; 8. Caramurat; 9. Cataloi ; 10 Ciopla ; 11 Constantza ; 12. Crajova, vannak ma-
gyarok is, lelkész Páskó János, bereczki eredetű magyar pap ; 13. Culelia ; 14. 
Giurgiu, csaknem tiszta magyar, a hivó'k száma helyben 300, lelkész Bara Mihály 
magyar pap; 15 Malcoci (űres) ; 16 Pitesti a hivők fele  része magyar, lelkósz 
Gulielmus Caluza ; 17 Ploest, itt a hivők jó része magyar,[lelkész Julius Hering, 
magyarul is ért. , 18 Popesst Condurat ; 19 Rimnic-Vuleea ; 20 Sinaia ; 
21 Sulina ; 22. Tirgovest, (2 német család ldvetelével a hivek magyarok, kath. 
és protestánsok, templom van, iskola nincs, 70—80 magyar család itt az elveszés 
utján van; 23. Tirgu-Jiu ; 24. Tulcea ; 25. Turnu-Severin. Össz. parochia 25. 

A római kath. (Baratzia) egyház. 
A Baratzia egyház mint neve is mutatja szerzetes intézmény, 

alapját a Bulgár-román szentferenezrendi  szerzetes atyák vetették meg, 
hogy mikor jöttek először Romániába arról biztos adatok nem lé-
teznek; annyi valószínű, hogy miután „Bukarest" nagy oh terjedelmű 
város lett s a szomszéd Bulgáriából,  főkép  a konyha kertészet mii 
velésére nagy számmal jöttek bulgár  katholikusok a bulgáriai szer-
zetes atyák gyakran felkeresték  kath. híveiket s magán ima-
házakban részesítették a híveket a vallás vigaszaiban egész a 16-ig 
századig. A 16-ik századtól már vannak biztos adatok, daczára 
annak hogy a Baratziát 3 ízben is felperzselő  tűzvész időről-időre 
elhamvasztotta az adatokat, de a szerzetes Atyák emlékezet után 
mindig újra és újra beírták a háztörténetébe. 

A meglevő ilyen „ház történelem"  bizonysága szerint a 16-ik 
században telket vásároltak s egy szerzetes házat építettek mellette 



egy kis kápolnával, ezt bizonyítja a mai épületben is a kórus  ajtó 
felett  elhelyezett kőbe vésett felirat 

„Exstructa.  A. F.  F.  Provin. Bulgáriáé,  A. D, 1666". 
Építették a Bulgár szerzet tartomány fiai  1666-ban. Később 

1680—90 közt Bukarest városa csaknem egészen elégett s a szerzet 
kis kolostora is a mi természetes, fa  épület volt a lángok martaléka 
lett; azonban újból felépítették  s így előbb Residentia, de már Ill-ik 
Constantin fejedelem  alatt Zárda, kolostor néven szerepel. A hivők száma 
napról napra szaporodván később Babik Ambrus Zárdafőnök  alatt a fa-
épület sokkal nagyobbra épitetett kőből 1812-ben, ez újra építéskor 
a templom bejáró felé  helyeztetett ezen kőbe vésett felirat: 

Erecta in Honorem Nativitatis Gloriosae Beatae Mariae semper 
Virginis Anno 1812 S. P. A, B.u 

Ez uj templom volt aztán a kath. isteni tisztelet egyetlen 
helye hová a rom. kath. vallás gyermekei nemzetiségi tekintet nélkül 
össze jöttek egész 1847-ig. 

1847 Márczius 23-án, ismét a lángok martaléka lett az egyetlen 
romai kath, egyház : azonban a szerzet tartomány és a hivek ado-
mányából újra épült, természetes ennyi szerencsétlen elpusztulás 
sok teherrel nehezedett a kicsiny „bulgár provinciára" s azért nem 
csoda, hogy az újra építés után 1852-ben az apostoli szent szék 
beleegyezésével egyesűit, illetve csatlakozott a „Bulgár Valaehia 
Provincia", a „Magyar Kapisztrán Provinciával" tehát akkor midőn 
már a Baratzia egyház mai forma  és nagyságában fel  vólt épitve. 
Ezen időtől kezdődik aztán a Baratzia egyház szolgálata is a Ma-
gyar ügy szolgálatában, a magyar ferenczrendü  barátok veze-
tése alatt. 

Ujabban sókat írogatják a romániai Magyarok ügyét fesze-
getve, hogy a Baratzia egyh. magyar alapítású intézmény, hogy e 
csálódás megszűnjék azért jó lesz a gondolatból historikuskodó 
íróknak e valóságos adatokról is tudomást venni. 

Tehát 1852 jul. 11-től a mely nap a bukaresti kolostorban a 
Nikápoli püspök Angelus Parsi. Kirchmeijer Domokos Capistr. r. 
tartomány főnök  és a Bulgár Valaehia Provincia utolsó főnöke 
Gábriel Gyurma s az atyák jelentében felolvastatott  a pápai de-



cretum a romániai kolostorok szára szerint 4 átment a magyar 
Capistránus Atyák birtokába az előbbi Provincia nevének a Capistrá-
nusokéval való egyesítésével „igy lett azután" a Magyar Bulgarita 
Kapisztrán  szerzet  tartomány 1852-ben jul. 11-től.*) 

A Baratziába az első magyar szerzetesek a következők voltak 
1852-ben: 

Tanos  Ágoston  házfőnök  (gvárdián) Mohácsról lett ide rendelve. 
Bógdántfy  Ambrus, Szamos-újvári szül. Giurgiuba kijáró lelkész. 
Feistritzer  Rajmond,  német hitszónok a kórónás arany érd. kereszt tu-

lajdonosa. 
Bernhart  Felicián,  vikárius született felső  Magyarországon ; később lelkész 

lett a Baratziában, miután a szerzet kezéről átmentek a propaganda fidei  tulaj-
donába a kolostorok. Meghalt Bukarestben. 

Piakor  Nazár,  magyar hitszónok, tanitó. 
Pongrácz  Félix,  Csik Szt.-Mártoni szül. magyar tanitó. 
Pap György,  román hitszónok szintén erdélyi születés. 
Fánta  Miklós  (szerz. néven Hilarius) laikus szerz. testvér, később kilépett 

megnősült s pár év előtt mint jóruodu iparos halt meg Bukarestben. 

E szerint már 1852-ben két magyar szerzetes tanitó tanitja 
Bukarestben a 1848 után nagy számmal ide jött magyarok gyer-
mekeit ; a tanítás két nyelven volt, dél- előtt magyar, dél-utón né-
metül, annyira felügyeltek  a nyelv beszéllésére, bogy a ki más 
nyelven beszélt az iskola udvaron is mint a tannyelv, szigorúan 
megbüntették. Ezzel azonban korántsem akarom állítani, bog}" a 
Bulgarita atyák idejében éppen nem lett volna használatba a magyar 
nyelv, igenis volt, mert a templomban tartottak magyar beszédeket 
s az iskolába is volt irás és olvasás tanítás, hisz a rend tagok 
között mindig voltak magyarok•  igy az utolsó tartomány főnök  is 
Gyurma Gábor (erdély) dévai születés volt s ott is halt meg 1861-ben 
Aug. 20-án. Ebből világos, hogy a Baratzia rom. kath. egyház 
és vele össze kapcsolt iskola a Magyar nemzeti ügy szolgálatában 
állott kezdet óta, tartott pedig ez az állapot 1863-ig midőn 
az egyesült magyar provincia lemondott a romániai 4 Zárdáról a 
„propaganda fidei"  javára s még ez év Oetober havába átvette a 
Zárdákat Antonius Josephus Pluyin Nikapoli passionista püspök. 

') Az átment kolostorok voltak : Bukarest (Baratzia) Tirgovesti, Bimnics-Válcea 
Kámpulimg. 



A ferenczrendi  szerzetesek mint admiuistratorok elfogadtattak 
a kik itt akartak maradni, mások vissza tértek Magyarországra. 

Két magyar szerezetes maradt itt Bernártli  Feliczián  ki admi-
íiistratornak (lelkész) lett kinevezve és Elekes  Áron román hitszónok, 
s. lelkész; a német szolgálatra a passionista atyák rendeltettek, igy 
lett ide rendelve P. Struzina Ágoston nem rég elhunyt passionista 
atya is. 

Ez időtől változott aztán a magyar szolgálati rendszer, a tem-
plomi szólgálat d. e. 9 órára tűzetett ki, a mikor mindig magyarul 
énekelt s énekel ma is a kórus, a veesernye mindig magyarul éne-
keltetik. Gond mindig volt arra, hogy magyar lelkész legyen a 
Baratziába, Páter Feliczián mint plébánus magyar hitszónok volt, 
halála után P. Struzina Ágoston jött mint plébánus s mivel ő nem 
birta a magyar nyelvet egy magyar s. plébánus mindig volt 
mellette; ilyenek voltak : P. György István, Kovács Mihály, Balázs 
Márton, Paskó János, Bara Mihály, majd Páskó János sőt volt 
idő mikor 2—3 magyar pap is volt a Baratziába a mi tekintve a 
20—25 ezer magyar kath. lélek számot most is szükséges volna, 
jelenleg egyedül van a sórok irója. 

Nevezettek mindig törekedtek tenni a Magyarok ügyéért, 
annyit a menyit alárendelt viszonyaik megengedtek; lévén a „segéd 
plébánus czim" puszta czim, egy nagy semmi, jóg és jövedelem nélkül. 

a) A szerzetesek  vissza vonulásának  következményei  az iskolákra. 

A szerzet vissza vonulása után természetes az iskola  is uj vezetés 
alá, került,  a magyar nyelv tanítására egy tanerő lett alkalmazva, 
Vizi  Dénes kántor tanító 1898-ig működött tanítván annyit a 
menyit egy 4 vagy pláne 6 őszt. iskolába egyetlen ember tanitani 
képes, írni, olvasni, egy kis alap nyelvtant, s beszéd ért. gyakor-
latot a minek ha valahol itt van valódi értéke. 

1898-tól Keresztény iskola testvérek vezetése alatt áll a kath. 
fin  iskola, az első elemi osztály egy magyar parallel osztállyal a 
2, 3, 4 osztály -beliek, hittant, nyelvtant, történelmet, földrajzot, 
csoportban tanulnak; mint egy 150 magyar gyerek van az isko-
lába, hogy ezek részére több parallel osztály nem állitható, ók a 



mert a magyarság legnagyobb része tandíjmentesen van felvéve,  a 
fizetők  is rendetlenül fizetnek;  segély pedig mióta a „Szt. László 
társulat11  a magyar isteni tisztelet fenntartására  adott évi 2000 
frank  segélyt is vissza vonta, semmi sincs Magyar országról. 

Ezt jó lessz megjegyezni azoknak kik a szt. László és „Szt. 
István" társulatok sok ezerre menő segélyeiről álmodoznak, mint 
Barabás Endre ur és mások; bizony lia, adnának lennének parallel 
magyar osztályok, a segély arányában megfelelő  tandíjkedvezmény 
a szegények részére s vigasztalóbb lenne fiu  gyermekeit IK olvtcit'rLScl, 
hogy igy van annak nem a szegény missió egyház, hanem Magyar 
ország indolentiája  az óka 

E rövid vázlatból látszik, hogy a fiuk  oktatásánál a hazai nyelv 
ismeret elsajátítására tehetségéhez mérten eleget áldoz az iskola 
fenntartó  egyh. megye. 

Örömmel fordítana  a kegyelmes főpásztor,  ki saját vagyonát 
is iskola építésekre fordítja,  tudva „hogy a kié az iskola azé a 
jövő", minden e ezélra küldött fillért  magasztatos rendeltetésének 
megfelelő  ezéljára; ép azért elég kár, hogy a rágalmazóknak hitelt 
adva az ainugy sem valami nagy összeg 1000 forint  évi segélyt 
is megvonták, pedig ebből 2 magyar tanítóval többet lehetne tar-
tani, a mi nem kis nyereség volna nemzetiségileg. 

b) Lássuk már most leány növelésünket  is. 

A római kath. magyar leánykák az apáczák iskoláibajárnak*) 
ezeknek itt Bukarestben három iskolájok van, Pitar mos. Fintma 
és Baratzia  e három iskolába van előszóivá a magyar leány nö-
vendékek tábora ; legnagyobb rész azonban a Baratziába jár. Ez 
épület gyűjtésből épülvén, bizonyára a magyarok sem maradtak 
liátra az adakozásba s a magyar kormány is talán valamivel járult 
hozzá, azért itt tanítanak a többek közt magyar nyelven is. 

A 6 osztályban van egy magyar tanítónő  alkalmazva  Exner Margit;  ki a 
Kolozsvári  állami képzőt kitűnő eredményei végezte, de kit végzete ide hozott 
hogy havi 60 frankért  ; (évi 600 frank)  heti 24 órán át tanítson mert a nyári két 

") Mizerikordiának vagy is irgalmas nővérek). 



hónapra itt a magán jellegű tanitó mesterembernek „ugorka  érési szezonja"  van; 
nem csak a szünetet élvezi, de a havi fizetés  hiányt is. Ez a fiatal  nö tanit egye-
dül 150 leánykát a magyar nyelvre, hogy eredményt mutat fel  az egyedül az ö 
önszorgalmának köszönhető hisz őt a munkára nemzeti érzésén kivül ki sem sarkalja 
mivel egyetlen nővér sincs ki magyarul beszélne. Különben románul setn beszélnek s 
a hivatalos román nyelv, tanításra szintén czivil tanítónő van alkalmazva névleg 
itt végzett Csik-kozmási Bálint Róza. 

íme a bizonyság arra hogy a katk. iskolákbanni állapot mégis megczáfolja 
azakot, kik azt kürtölik, bogy egyetlen szó magyar tanítás sincs. Hiszen ha 
tanitó van, bizonyosan tanitásnak is kell lenni. 

Most  még  vissza térek  a Baratzia  egyházra hogy mit  tett  a múltban 
s mit  tesz a jelenben  a Magyar  ügy szolgálatában. 

Hogy mig a magyar ferenczrendiiek  voltak kizárólag a helyzet urai, addig 
az isteni tisztelet  főkép  magyar volt, azt senki kétségbe nem vonhatja. Hogy 
világi papság kezére ment át az éppen semmit sem változtatott a dolgon mert a 
szolgálat rendje maradt a régi; minden vasár- és ünnep nap, tehát nem heten-
kint egy hét köznap mint a „közgazdasági szemle" juniusi számában írják 
van énekes szent mise és magyar prédikáczio, isteni tisztelet alatt a 40 taghói álló 
kath.  férfi  dalárda énekel ; délután a litánia mindig magyarul énekeltetik a melyen 
jelen vannak igen nagy számban a „Magyar kath. nő egylet" tagjai ; mert hisz 
nekik két czél van zászlójokra irva „Mária  tisztelete"  és a „szegény elhagyott 
családok"  támogatása. Ugyan hol látott fennti  czikk író más kath. isteni tiszte-
letet ? Ha a magyar nemzet, otthon nemzeti öröm vagy gyász ünnepet ül az a 
Baratzia templomba sem marad el. Az 1000-ed éves évfordulót  szép templomi 
ünneppel ülték meg. „Szt. Istv. Király" napját kötelező ünnepként ülik, s azok-
nak a nem magyar ajkú plébánusoknak arra is volt gondjuk, hogy az első magyar 
király emlékét egy diszes oltár hirdesse. *) A kegyelet ünnepeken rendesen fel-
hangzott a fájó  sóhaj ez egyház falai  között, évenkint az aradi vértanuk emlé-
kére gyász isteni tiszteletet tartanak a melyen vallás különbség nélkül jelen is van 
minden igaz magyar ; a sem igaz tehát hogy a Baratzia templom űress, ha czikk-
iró gyermek kóra óta még egyszer ide jőn fáradjon  el a Baratziáig s látni fogja, 
hogy biz ott van magyar isteni tisztelet is de hivő is. Lehet mikor itt volt akkor 
nem volt de hát azután születtek is, át is tértek ; hisz ha figyelemmel  kiséri a 
bukaresti ügyeket azt is tüdhatná, hogy az utolsó két év alatt pár százan tértek 
vissza őseik hitére. Igen is tett és tesz a Baratzia r, kath. egyház a magyar 
ágyért nagyon is eleget s elég róssz, hogy tájékozatlan czikkezések miatt műkö-
dését félre  értik, ez azonban nem baj, mert sem a rágalom, sem a félre  értés 
nincs s nem is lessz befolyással  az isteni tiszteletre hisz ugy Érsek ur Eminentiája, 

") Az oltár P. Struzina alamizsna gyűjtéséből készült. 



mint a munkálkodó papság igen jól tudják, hogy ök a lelkek s ném nemzetiségek 
szóigái az ur e szellőjében „hói az aratás sók, de a munkás nagyon kevés. 

E kevés munkás ha nem is mindent, de a mit tehetsége s emberi ereje en-
ged meg tett eddig s még fog  tenni a jövőben is. 

A stóla vagy szolgálati díjszabályzat a kath. 
egyháznál. 

Nem tartom érdektelennek ide iktatni ezt is, hogy tájékozást 
szerezhessenek főkép  az érdekeltek arról, hogy bár itt a hívek pap, 
templom stbre. soha egy párát sem fizettek  s nem fizetnek  mégis e 
díjszabályzat semmivel sem több mint ott hol a hívek évenkint 
papi bér czimen pár ezer forintot  adnak még falukon  is papjaik 
fenntartására. 

1-ső a) A kcrcsztélésck  bevezetésénél 3 frank  ' 1 frt.  50 kr. lenne fizetendő 
(erre a szegények nincsenek kötelezve). 

2-ik b) Esketés  hirdetésekkel  együtt 10 frank  4 frt.  50 kr. ; enyit fizetnek 
a kepézö Csiki falukban  is t, i. (3 forint  az esketés és 3 húszas 
a 3 hirdetés). 

3-ik b) Temetési stóla : itt három osztály van. 
Harmad  osztály  12 frank  -6 frt. 
Másod  osztály  pluviáleml  24 frank  12 frt. 
Első  osztály  <? pappal 48 frank  21 frt. 
Igy kellene fizetni  ha hason felének  felét  vagy legtöbb esetben az 
egészet elengedni nem kellene, sokszor igazi s legtöbbször ráfogott 
szegénység alapján. 

4-ik d) A temetői  sírhely,  ez a mit itt minden felekezet  drága pénzen vesz 
s ép azért sirdijt szedni is kényszerítve van. 

A szépen parkírozott temető 3 osztályra van felosztva,  a dijak minden fele-
kezet közt a katholikusoknál legmérsékeltebbek. 

1-ső osztályú hely 48 frank  (ezt csak a gazdagok veszik igénybe). 
2-ik osztályú  16 frank. 
3-ik osztályú  8 fr.;  kiadat,ík ez utóbbiból 2 r. fél  díjért vagy egészen ingyen. 
A temetői sirdijak jövedelmét egy bizottság kezeli Érsek ur elnöklete 

alatt a befolyó  jövedelem temető hely vásárlásának képezi alapját a mire nem 
kevés összeg kell ha meggondoljuk, hogy a szükségelt hely kiszabott dija négy-
szög méterenkint 4 frankba  van megállapítva. 

A temetői bárczákat a két plébánia vezető lelkészei adják ki osztály és 
dij jelzéssel, miket egytől egyig a temető őr elkönyvel és a komitétnak átszámol-



A Baratziában e, i. műkő lő lelkészik : Ftdő írvi-i Alajo:: érseki vikárius; 
Albert. Ludvigh paroebia vezető lelkész; Bálint h János magyar bitszónok; Joan 
Dinjik lengyel és német bitszónok. 

A Baratzia egyház e. i. vezető  lelkésze. 
Albert  Ludoigh  *) plébánus ur, ki itt Bukarestben született 1864-ben. Cra-

jován volt lelkipásztor, B. Struzina  Ágoston  halálával 1900 jul. hóban ne-
veztetett ki. 

Eredetére Csehországból származik, tijbb nyelvet beszél, azonban tekintet-
nélkűl a nemzetiségekre igazán szerető lelki pásztora híveinek. 

A protestáns  egyház és iskola. 

A bukaresti ev. ref.  egyház alapítási ideje 1815, mikor Siikei 
Imre első ref.  pap letette annak alapját. 

igen természetes nem kis dolog volt itt az orthodox de igazi 
kereszt tisztelő országban a kereszt nélküli felekezetnek  templomát, 
megnyitani; hanem azért mégis sikerült bizonyára nagy ügyesség 
és lelkesultsége által czélt érni az alap letevőnek. 

Természetes a hitszilárd orthodox ország akkor tán még inkább 
mint ma nem akart fővárosába  templomot kereszt nélkül; ez az 
óka, hogy a mai protestáns templomban is az utóbbi gyökeres res-
taurálásig ott diszlett a kereszt. '-) Hogy e jel használata szükség 
volt az is bizonyítja, hogy a protestáns lelkészek némelyike vagy 
a román papok hosszú tallárját és kacsuláját viselte mint ma is a 
braillai prédikátor Nagy Sándor, vagy a kath. az ugy nevezett 
ólasz papok reverendáját  és czingulusát mint a „bukaresti iparos 
társulat alakító kép csoportján 1864-ben Viucze  Dániel akkori ref. 
segéd pap le van fényképezve. 

Ezen időtől, vagyis 1815-től sok jeles pap működött bizonyára 
itt a magyar nemzeti eszme szolgálatában ; kik tősgyökeres magyar 
egyházi beszédeik, leereszkedő, barátságos társadalmi érintkezéseik 

') Lásd az arczképct a 139 lapon. 
") Ma is mint protestáns hivők mondják emlék okáért őriztetik. 



által az itt élő magyaroknak emlékeibe sokáig élni fognak.  Ilyenek: 
Gyárfás,  Nemes, Balla; Kóós Ferenez nyugi. kir. tanfelügyelő  s mások. 

Ezek között főkép  Koos  Ferenez  érdemei  halhatatlanok,  a refr. 
egyház intézményei alatta  létesültek,  ő  a „Magyar  társulat"  szellemi 
megteremtője",  a magyar társadalmi élet központja volt Bukarestben ; 
sajnos, hogy emberfeletti  önfeláldozó  munkásságéit saját hivei nem 
csak el nem ismerték ; hanem méltatlan támadásaik czélpontjául is 
tették az akkor egész Bukarestben legönfeláldozóbb  egyént kit 
méltán megilletett a „bukaresti  Magyarok  vezér fér  fia  czim". 

Koós Ferenez ur eltávozásával Bartalus  János  foglalta  el a bukaresti első 
refr.  papi állást 18-éve munkálkodik itt mint pap s mint a magyar társulat 
ügyeinek vezetője ; működési ideje sók hírlapi és bírósági küzdelemmel van össze 
kötve, a Yándori L. harczaitól egész a Seier Német és Comp. pereskedéseig. 

Romániába e. i. szerint Ploiesten, Pitesten, Braillán és Sóskúton vannak 
plébániák, Galaezon egy fiók  egyház ; ezekben papi páljára készült lelkész egy 
sincs, Braillán Nagy S. czivilbó'l lett, Pitesten üress az eklézsia, Ploiesten Teleki 
II. kántor helyetesiti, Sóskúton is alig ha van valaki ; Galaezon Simon János ex 
minorita pap ki tényleg semmi vallásfelekezethez  sem tartozik, végzi pénzért a 
lévitai tisztet. 

Nevezett Eklezsiák egy esperes alá tartoznak Bukarestbe, innen is ha elmegy 
a romániai egyetlen papi pályára készült pap, meglehet ez állomás is tanítóval 
leend betöltve. *) 

Ezek az eklézsiák mind ott vannak, hol a magyarság öszpontosul, sókat 
tehetnének tehát ezeken a helyeken kellő képzettségű papok, csak hogy ilyen a 
jelen díjazás mellett alig ha akad. 

Bukarestbe az esperes fizetése  2400 frank,  csak az éhen hálás ellen lehet 
jó ; Pitesten Horváth eklézsia gondnok állítása szerint 900 frankra  megy az évi 
jövedelem ; nó e még az éhen hálás ellen is alig ha elég. 

Ha az ilyen magyar missiókat tevékenységre akarják sarkalni a Congruánál 
kelleoe az ilyen állomásokat illetékes helyen számításba venni s aztán a missionárius 
lelkészek, legyen kath. protestáns magy. luth. unitárius stb. csak magyar legyen ; 
ugy dijaztatnának, hogy arra képisitett egyének is lelkesedjenek az idegenbe 
jönni s itt munkálni az elhanyagolt m. nemzeti ügyet. 

Hogy mikép tölti be missióját a protestáns egyetlen magyar 
iskola, azt az 1898 kiadott egyház felekezeti  értesítő minden 
hozzá adás nélkül eléggé feltünteti. 

*) Kz a feltevés  még sem valósult, mert az eltávozott Bartalus ur helyét, Németh 
Sándor kitünöképzetségü fiatal  pap foglalta  el ; ki megelőzőleg Sz. Udvarhelyt és utóbb 
Kolozsvárt volt s. pap, mindkét helyt a hivek szeretetét és tiszteletét birva. 
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Az Értesítő 7-ik lapján ez áll az iskola ügyről: 
„Iskolánk ügyét illetőleg a román minisztériummal szemben a lefolyt  év 

alatt nem történt baladás. A követelményeknek nem tudtunk mindenben eleget 
tenni s e miatt iskolánk végleges autóiizatiójának megadását a miniszter megta-
gadta. Most már, lia egyszer rendbejövünk a tanitó személyzettel, tantermekkel 
stb. kezdhetjük elől a dolgot a kérelmezésekkel. Mint már fennebb  emlitve volt, 
Dömötör segéd lelkésznek november 3-án történt eltávozása óta márczius haváig 
némely tantárgyaknak tanítása szünetelt az iskolában s e miatt a román iskolai 
törvényben megkívánt negyed évi osztályzatokat sem lehetett elkészíteni, a mi 
egyik oka volt az autorizatió megtagadásának. 

Iskola épületünket sem tudtuk a tanulók számának megfelelően  kibővíteni s 
hogy e miatt be ne zárják iskolánkat, ugy segítettünk a dolgon, hogy a 215 
tanulóból 65-öt haza küldöttünk, illetőleg ennyivel kevesebbet vettünk fel  a jelen 
tanévre. Most tehát Összesen csak 160 fiu  és leány tanuló van iskolánkban. A 
többi tanköteleseknek egy része idegen iskolába jár, más része pedig tanulás nélkül 
nő fel.  Számitásunk szerint, ha megfelelő  tantermekkel s tanitó személyzettel 
bírnánk és iskolánkban a tanítás tandíjmentes lehetne, mint a románoknál, csupán 
az egyházunkhoz tartozó hivek gyermekeiből mintegy 5 — 6 százra emelkednék fel 
iskolánkban a tanulók száma. 

Törvényszerint a városi iskolákban a fiukat  és leányokat nem szabad együtt 
tanítani, hanem elkülönözve egymástól egészeu külön igazgatás alatt. Nekünk 
eddig a négy fiu-  és négy leány- összesen 8 osztály számára csak három tanter-
münk volt s így teljes lehetetlen volt a törvény kívánalmainak e tekintétben 
eleget tenni. Ezen a bajon most a közelebbi hetekben ugy segítettünk, hogy a 
harangozó számára uj lakást építettünk s a régi harangozói lakot negyedik kis 
tantaremmé alakítottuk át. Most tehát négy tantermünk van ; de azért a jövő 
tanévre sem vehetünk fel  többet 160 gyermeknél, mert a miniszter által ezelőtt 
két évvel kiküldött bizottság már akkor tanteremnek számította be a harangozó 
által lakott szobát is s ennek beszámításával adott a ministerium 160 tanuló fel-
vételére engedélyt. A negyedik tanterem megnyitásával az a nagy előny jár, hogy 
a tantárgyakat ezélszerübben s a törvény kívánalmainak megfelelőbben  tudjuk 
beosztani. Csak tanítókat is találnánk nehogy e miatt álljanak üresen a tantermek." 

Íme a „támogatás  hiány" szomorú következményei, ezt az egy magyar 
intézményt törvényessé tenni nem lehet hiányossága miatt. Igen mert először tör-
vényszerűen képesített tanerők kellenek, másodszor hiányos maga a helyiség. 
Ezeket rendezni pénz és ismét pénz kell ; ha a tandíjra helyezik a fedezetet  az 
oly magas lessz, hogy a legtehetősebb szülő sem lessz képes főkép  ha 2—3 gye-
reket kell tanitatnia fedezni  s igy akarva nem akarva gyermeke iskola nélkül 
marad ; ha marad a mostani állapot, ha ugyan maradhat, azzal a magyar ügy 
ismét nem sókat ér ha tanköteles gyermekeinknek csak 10°|0 fér  az iskolához. 

Ily viszonyok között csoda e aztán lia a ref.  egyh. és iskola 
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fenntartása  nehéz súllyal nehezedik a hívőkre kik stélában, teiu-
plombér, tandíj fejében  évenkint nem csekély összeget kell hogy 
fizessenek,  annál is inkább mert az 1898 évi kimutatás szerint a 
(> —7 ezer lélekből csak 250—300-ra tehető a templombért fizetők 
száma. 

Aljon itt a reform,  egyh. részére fizetendő  díj táblázat. 
a) Egyházi adót (kepo helyett) egy család önkényt fizet  15, 10, 5 és 4 fr. 
b) Az egyházi szolgálatokért, ; Keresztelés 7 fr.,  háznál 14 fr.  Esketés 14 fr. 
cj Temetésekért : 3-ik ószt,. 15 — 18, 2-ik ószt, 25—30, 1-sö ószt. 40—50 fr. 

Gyász isteni tiszteletek tartása 20. 
(1)  Sirdijak : Sirfelbontás  20 fr.  1-sö ószt., családi sirhely 120, 2-ik ószt. 

75 fr.,  lí-ik ószt. 45 fr.  Egy személyre : 1 -só' ószt. 70 fr.,  2-ik ószt. 
42 fr.,  ö-ik ószt. 25 fr  ; Tandíj egy (ívre 24 frank  50 bán. 

Minden esetre dicséretes az áldozat kézség mellyel 200 — 300 
család fenntartani  kiizküdik egyházát és iskoláját. Dicséretes a 
(presbitérium) egyháztanács tagjainak buzgőlkodása, kik a mellett 
hogy ők legtöbbet fizetnek,  magok szedik fel  az egyház község 
tagjaitól házról házra járva a fizetéseket  s az egyház község alap 
gyarapításáért minden fáradság  és áldozatra egyformán  készek. 



III. Rész. 

' II) h romániai magyarok társadalmi helyzete. 
zzel a kérdéssel tán ujabban kelleténél is többett foglal-

kozik a sajtó feltüntetve  a Rómániába került sors üldözött székelyt 
annyi féle  szin és alakban, hogy azután a valóságot megtalálni 
telyes képtelenség. 

Elöször Tornyai Ferenez volt bukarest egyh. pap a képtelen-
ség netovábbjáig megy, ó kivétel nélkül valamenyit az elzüllött 
koldusok sorába iktatja, hogy lelkesedése szülte szörny képeivel 
vissza riassza a székelyeket a kivándorlástól s zengedező dicscriádák 
között az ótthonni kézséges éhen halasra  is rábeszélje ; mintha bi-
zony a nép volna óka a kivándorlásnak. 

A „Einke" kapott is a rémtelyes füzethez,  10 ezer példányban 
osztotta ki a székely nép között, s mi lett az eredmény ? 
semmi. 

Oh nem, fájdalom  sókkal több a semminél, nagyon sok szé-
kely szülő eljött elzülöttntk hitt gyermekét meglátni s ő is itt 
veszett s magok után vonták talán a hónn maradt 'gyermekeiket 
is. Azután László (iyala,  majd a Maros-vásárhelyi székely  asztal 
társaséig  sirták el siralmaikat az elzülöttség felett;  bizony oly 
hangon mely az itt élők szivébe nem neveli a hazatérési vágyat-
Majd Máthé  József  Maros-Vásárhelyi közs. tanitó füzete  jelent meg 
székely ész, értelem és gondolkozással megirva ; ö rámutat a baj 
valódi ókára s még a módra is hogy lehetne a további kivándorlást 
meg gátolni ; a „közgazdasági szemle 1901 junius havi szamában 
Barabás Endre  ir hosszabban a „Romániában élő Magyarokról* 
15 éves gyermek kori tapasztalatai s későbbi megfigyelései  alapján 
szól a Moldovai  csángókról kik ma is fenntartják  nyelvüket da-
czára hogy sem iskolában sem templomban *) egy szót sem halla-
nak magyarul. Aztán a Románia, inkább Bukarestben levőket ő a 
tény állásnak megfelelően  3 osztályba óssza bárha az általa ér-

az utóbbiban szabad volna, csak volna ki. 



tett 3-ik Classist minden nép számításon kivül szokta hagyni, habár nem szenved 
benne épen semmi hiányt. 

Ebből láthatjátok bukaresti, szóval romániai Magyar test-
vérek, hogy nem vagytok ótthón elfeledve,  sőt még a soknál is 
többet emlegetnek. 

Miután ennyi leirás után a kivándorlás ókat ugy is igen jól 
ismerik otthon ; a kik pedig itt élnek azok tapasztalatból tudják, 
ezt keresni nekem itt külföldön  felesleges  munka lenne. Annyit 
azonban az eljöttek, a kérdezkedő liónn valóknak „hogy miért ván-
doroltak ki s aztán maradtak itt vissza felelhetnek  : a „kenyérért, 
kiűzött a szegénység". 

a) Az iparost kiűzte  a vám háború,, ide jött elkészíteni az ipar 
czikket az élményes Görög üzérek csábításaira, aztán elszegénye-
dett s ide rekedt. *•') 

b) A f'úldmives  székelyt  be szóktatta Romániába az otthonni 
munka hiány, egyelőre csak jönnek mennek ősszel és tavasszal 
mint a gólya madár, aztán lassankint ide szóknak s letelepednek 
mások főkép  a telelni jövő fúzönők,  hajó helyet és jó bért kapnak 
be édesgetik hóim marod t férjeiket  is mert a (boiár) egy jó fözőnőt 
férj  s gyermekkel is kézséggel eltart. 

c) A kikből igen nagy szám jőn Rómániába székely  leány ezek 
sem hullanak el épen mind a büu fertőjébe  igaz hogy sókan, nagyon 
sókan áldozatul esnek a görög-török  és bulgár  kéjenezeknek. De 
ezek kivándorlásának ki az óka ? a kormány mely törvényt hózótt 
hogy „23 évnél fiatalabb  leánynak útlevelet adni nem szabad", ha 
betartanák, ha az elöljáróságot, a szolgabíró urakat, az útitársak 
beírása miatt felelősségre  vonnák évenkint bár 2 szer; ha a 
szőlőt ki 23 évnél kisebb leánya hói létét nem tudja kimutatni, 
megbüntetnék, nagyon egyszerűen megszűnnék a kivándorlás har-
madik  és legveszedelmesebb Classissa, 

íme ! ezek a kivándorlás igazi ókai, minden hosszas keresgélés 
nélkül. 

Azonban ha már az okok megteremtették a kivándorlást ha több mint 200.000 
magyart tettek hazátlaná nézzük, meg azoknak társadalmi és családi, életét innen 
a közvetlen közelből. 

") E volna a Barabás ur első Classissa. 



B) Milyen  a családi  élet  ? 

A családi életet itt is mint mindenütt, az anyagi körülmények szabják meg. 
Mn ugyan nem ismerem a kisseb városok viszonyait közvetlen szemléletből de párt 
ismerve azt, hiszem a látottak leírásával hű képét adhatom a valóságnak. 

Itt Bukarestben tényleg 40—50 ezer a magyarok  lélek  száma tagadhatatlan 
hogy ebből 90°|, cseléd  vagy iparos segéd, tehát 10°!o család  tartó  vagyis a 
családok száma 4—5 ezer a mi a lO°j0ra tehető ; igy tehát magyar háztartó család 
4—í> ezer van Bukarestben. 

Ezek az iparosok kik részben régebb jöttek be, részben itt születtek s nem 
csak csidádot  alkotottak hanem vagyont is szereztek magoknak annyira, hogy 
kevés °|„ leszámításával valamenyi saját házzal bir s még házbért is veszen s tán 
ép ez a saját ház óka a miért népünk vagyonosabb része örökre ide vesz. Ez az 
inteligensebb számot tevő osztály igen tisztességes családi életet él, berendezés, 
életmódjában egy szóval sem áll hátrább ótthónni városi iparosainknál, hisz itt 
minden jóbb módú iparosnál feltalálható  egy tisztességes „sálon".  Aztán legelább 
2 szóba és konyha; a berendezésénél a műveltségi állapot sem áll hátrább, mert 
mindenki daczára az óriási tandíjnak fiu  és leány gyerekét egyaránt törekszik 
iskoláztatni, ugy hogy iparos sőt még szolgálatban álló cseléd gyermeke sem 
igen marad 4 elemi osztály elvégzése nélkül, természetes német, román tannyelvű 
iskolákba, mert magyar ajka iskola  a mint előbb  is láttuk  csak egy van, mely 
ha tíz akkora volna s hozá „képzett tanerők is lennének benne" ugy sem lenne 
képes befogadni  a magyar kolonia gyermekeinek 10'|o át sem. 

Ennél fogvá  hogy napról napra gyengébben beszélik a magyar nyelvet nem 
csóda, de nem is a családok hibája kik a mily kézséggel meghozzák a szász, 
német és rámán iskolákba  az áldozatot oly örömest áldoznának saját nemzetiségű 
iskolájokuál is ; példa rá a protestáns  iskola  hová már Augustus végén a jelent-
kezettek nagy száma miatt gyakran protestáns szülők gyermekeit sem fogad-
hatják el. 

Hogy az iskoláztatás itt ily általános ennek óka magában a dolog termé-
szetébe rejlik, a szorgalmas iparosnak ki reggeltől estig munkája után szalad, a 
nőnek kinek 5 sőt 10 inas ellátásáról kell naponkint gondoskodjék csak nyűg 
az alkalmatlankodó gyermek s azért örül ha iskolába adhatja. 

A szolgálatba levők kénytelenségből adják gyermekeiket legtöbször gazdáik 
protectiója alatt, róinán iskolákba, azért kénytelenségből mert a gyereknek nappal 
nincs helye a boiár udvarán, reggel megy és estve jőn csak az iskolából. 

Már most a hol igy fennáll  a természetes kényszer iskoláztatás míg  a fiat 
mesterségre,  a leányt szolgálatba  lehet adni,  ott mégis csak kell valami értelmes-
ségnek fennmaradni  s ez az óka hogy népünk bár mily nyelven tanulta is isme-
reteit az értelmi képzettség bizonyos fokán  áll. 



Ez a család  fenntartó  ósztály  a mi igazán számot tevő  e vész el 
a közöny miatt Ur'ókre,  mert senki sem gondol  vele. Lám Mácedoniába 
alig- van pár ezer román s a román kormány ezreket áldoz évenkiiit 
a nemzetiség fenntartásáért,  daczára hogy 3—4 ország válassza el 
az anya érszágtől. 

Konstantinápolyban  virágzó iskolái vannak Rómániának pedig ott sem oly 
nagy a románok létszáma ; csak a Romániába élő magyarok a közvetlen szom-
szédságba oly mostoha gyermekei országuknak, hogy értök s érdekükbe semmit 
tenni nem akarnak sem magán, sem diplomáciai uton. 

Hogy vannak' itt is nagyszámmal, kik gondatlanságuk következtében, nyo-
morba sinlődnek, kik emberhez alig illő nyomorú viskókba senyvednek annyi bi-
zonyos s az is hogy az ilyenek nyomorának látása megrázó de e még nem lehet 
elég ók a telves mellőzésre, hisz meglehet ezeket is részben éppen a faj  fenntartó 
intézmények hiánya sodorta az elzüllés, a nyomor útjára. 

Igen, mert pásztor nétkiil  a nyájnak el kell  szélednie. 
Talán ez állításra is azt fogják  mondani nem igaz, honnan volna 4—I 

ezer magyar család Bukarestbe ? hol vannak a Gonsalátusi  adatok  ? Hát sehol, és 
pedig azért mert igen nagy része itt házzal bir, adót fizet,  20—30 év óta a Gon-
sulatus  felé  sem járt, ha haza akar menni ró mán passust vesz s azzal utazik, 
hogy két felé  adot ne fizessen;  az ilyeneket aztán a jó útra téríteni nem könnyű, 
ezt sikerrel csak az ö érdekeit szolgáló intézmények  tehetnék. 

Hogy mik lehetnének azok arról alább. 

Ilyen  tehát az itt élő  Magyarok  családi  élete  ; a csalidban  a 
magyar érzés fenn  áll,  de  már hivatalos fórum  előtt  megszűnik  mert 
nagy része elesett  a magyar állam pólgári  jógától  s igg sem magyar 
sem rámám többé. 

Ennek daczára azonban meg van a társas együtt élési vele 
született hajlama és sietve siet a társas körökb,  társulatokba s 
azokért örömmel áldoz is. Ezt bizonyítja a leirt társulatok biográ-
fiája  is. Ha már most így önkényt ennyien tömörülnek társulatokba, 
mi lenne akkor ha kevesebb áldozattal találnának egy oly intéz-
ményt társadalmi életek fenntartására,  mely az előttük nagyhatalmú 
követség őrszemei ellen őrzése mellett működik; ha ott látnák 
aztán azokat a tisztviselőket is időnkint kiket most. kerülnek mert. 
valahányszor ugy hivatalosan látják, mindig esak fizetniök  kell 
a viszontlátás édes ürümeinek fejébe. 



Tollát csalódik a közvélemény lia népünk ugy tis ztcsséges 
családi mint társadalmi életét egészben semmibe sem veszi, mert igen 
is van tisztességes  családi  s társadalmi  élet  s még masabb lenne s a 
más nemzetiségek előtt is tiszteletet parancsoló ha a Romániában 
élő  Magyarok  érdekében  megteremthetnék  a nemzeti érzés fenntartására 
szükséges  intézményeket,  ugy az ide  kényszeritetk  bolgogitására,  mint 
a haza telepíthetők  haza telepítésére. 

Az ide  kény szeritettetek  boldogít  ásár a kellene  l-sz'ör  is eidtn-
rális intézményeket  létesíteni, 

t 

G) Mik  lehetnének  e culturális  (művelődési)  intézmény ok f 

1-szőr: A 6—8 ezerre tehető, itt élni kényszerült, társadalmilag 
számot tevő családot megmenteni rendszeresített egvliáz s ezzel 
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összekötött a törvény követelményeinek megfelelő  iskola által. 
A mint láttuk az egyetlen magyar protestáns iskola csak 

tengődik de magasztos czélját betölteni nem képes, saját erejére 
hagyatva; a sókkal nagyobb számú katholikusok pedig eddig még 
semmit sem tettek önmagokért, ámítva s ámitatni engedve magok 
a Bulgár  eredetű Baratzia egyli. magyar eredetével; boldogította 
őket a semmit nem fizetés  tudata, s megelégedtek vele ha gyemer-
keik a német tannyelvű iskolába valamit magyarul is tanultak. 

Egyelőre hogy e nép önálló egyház községet allkatson arról 
szó sem lehet ha a magyar kath. püspöki kar közbe nem jön s 
igy nem létesítenek ha másra nem a Congrua  terhére plébániát és 
iskolát, ugy azonban, hogy a lelkészek  vagy az erdélyi vagy az esz-
tergomi egyh. megye nyugdíj igényes tagjai legyenek, a tanitók pedig 
az állami nyugdíj alapba felvétessenek.  Ily módón mindenkor lehetne 
itt 2 vagy 3 magyar pap; s 4 elemi osztálya fin  és leány iskolára 
tanerő. A tannyelv csak magyar és román lenne s gyermekeink 
lehető csekély tandíj havi 1 franktól  5-ig vétetnének fel,  hogy más 
iskolától már az anyagi áldozat is vissza tartsa az elnémetesedésre 
amugyis hajlandó tekintélyesebb iparosainkat. Igy lenne szervezendő 
egy rám. kath.  paroehia és iskola,  igy kellene kibővíteni a meglevő pro-
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testdns  iskolát  s akkor népünk java meg volna mentve az elnem-
zetietlenedés veszélyétől. *) 

Ha otthon a nemz. eszme ellen Agitálok legnagyobb részt ré-
szesülnek a Congrnába, nem méltóbban részesülhetne o az a 20—2ő 
külföldi  munkás tanitó, ki a legszentebb eszme diadaláért küzd? 

2-szor: Iparosainkat tömöríteni kellene „egy ipar társulatba" 
alapja, lehetne a „Kovács  társulatmely  aztán tagjai részére rak-
tárt tartana, a gyári árkedvezmény enyhítené a vám terűt s igy 
rajtok is segítve lévén, még meglenne az összekötő kapocs is,. 

3-szor: Elet.be hozni a sokszor hangoztatott „iparos nyugdíj in-
tézményt" s alkalmat, adni iparosainknak, hogy tagjai lehessenek. 

4-szcr: „Internátust létesíteni" az itteni gyermekek részére 
„két közeli gymn. mellett", p. u. Brassó és Sepsi Szt-Györgyön, a, 
mely in te r nátu sok ban félig  kedvezményes dijért láttatnának el az 
átküldött gyerekek ; az ittenni elemi osztályok ugy szerveztetnének, 
hogy telyesen elő készítsenek a gym. első osztályára; „vagy az 
iparra". '"*) 

Tagadhatatlan tény, hogy templomok és iskolák fenntartása 
sókba kerül", de e költségeknek biztosan fele  részét fedezné  az uj 
intézmények természetes jövedelme, „egyli. szolgálati dijak, tan-
díj stb, 

Ugyan ily intézkedések volnának keresztül viendők a „Mol-
dovai Csángók közt" mert a inig papjaik nem valamelyik hazai 
egyházmegyéhez tartozna,k, a míg megfelelő  javadalmazásba nem 
részesülnek, nehezen existálhatnak. Ha egy egy „minoritát képeztetnek 
is" vissza mennek, mihelyt a „Moldovai provincia" szabályai szerint 
kezdik mint ekkor ide tartozókat dirigálni. Ha egyik vagy másik 
egyház megye adná a világi papokat: ezekre már nem gyakorolna 
pressiót, és igy lehetővé lenne téve áldásos miiködésök. 

') Ha jut nyugdíj a « Magyarság* ez. lap II év. f.  2,'14 sz. szerint Axentiunak is; 
akkor a szabadságért liarczoló székelyek unokái is kaphatnának valamit. Megjegyzem 
csak eulturális czélra itt az idegenben. 

") A (iO-os években Koos. F. ur a gymn. vitt haza néhányat, de a mozgalom nem 
sikerült; IS.i'j-be Bálinth, kath. pap az iparkamara utján helyezett el !t liut de csak ,'J 
vált be 



D) Vajon  nem sértené e ez intézkedés  a lielyi  rom, kaik. 
püspökök  jogait ? 

Bizonyára nem, főkép  pedig akkor nem ; ha a missio egyház-
megyei püspökökkel kölcsönösön intéznék ez ügyet oly formán,  hogy 
az ilyen parochiák tovább is joghatóságaik alá tartózzanak s a ma-
gyarórszágról időről időre át küldött kisegítő papok itt működések 
alatt fegyelem  dolgában az ők jógliatoságok alá helyeztetnének s 
egyház kormányzatóknak lennének alá rendelve. 

Nem kellene itt semmi (diplomatia) tiszta barátságos közbe lé-
pés s az űgy nemzetiségünk igen nagy hasznára s a lelkek üd-
véért aggódó „missionárius püspökök nagy lelki vigasztalására'" 
igen egyszerűen meg lenne oldva. 

Vagy nem örülne e p. u. a „Jassi püspök" ha tudná, hogy az 
a 9 magyar parochia hová évek óta keresi s tanitatni is törekszik 
a magyar nyelvet biró papot, de hasztalan a törekvés a beneficiuni 
csekélysége miatt, valahára rendes lelki pásztort kapna. Ezt iga-
zolja a két év előtt bejött szerzetes minorita tanitó atyák esete kik 
ép ezen stácziokról vissza mentek, mert többnek látták a szerzet-ház-
banni telyes ellátást és havi 10—15 frt.  jövedelmet, mint Mohlovában 
három egyesitett parochia jövedelmét; mondom nem örülne c a püs-
pök ha ezen parochiái megelégedett, munkálkodni tudó és akaró 
papokkal lennének betöltve. 

Nem szívesen fogadná  e a „bukaresti érsek ur" ha két ma-
gyar pap fentartása  illetve fizetésétől  bár Bukarestre felmentve  lenne ? 
Ha azokra a statiokra hói a hivek adományára utalt adniinistrátorok 
a nem fizetés  miatt nem ülhetnek mint „Buzeu, Tirgovest;, (Jiurgiu, 
Brailla", ezek pedig tiszta magyar coloniák, magyar papot küldcnének 
s aztán élet fenntartását  is lehetővé tennék a Oongruai segéllyel. 

Bizony nem volna nehéz az itteni szomorú helyzetek tisztázása, 
fajunk  megmentése, egy kis tiszta ker. szeretettől áthatott jóaka-
rattal. 

A protestáns egyházaknál ennyi nehézség sincs ; ott meg van 
az Erdélytöli függés,  csak segély kell egyház és iskolákra, hogy 
ráképzett emberekkel tudják betölteni a meglevő állómásaikat. 

Egyedül az „egyház és iskola" volnának tehát az eszközök 



melyekkel jobb sorsnak örvendő, de helyzeteknél fogva  itt élni 
kény,szeri tett iparosainkat megmenteni s gyermekeiket itt is haza-
fiaknak  lehetne felnevelni. 

Ez esetben azok a papok, tanítók és tanítónők kik nem 
kenyér keresettől, hanem tudás, látni vágyás, tenni akarás és kül-
földre  kényszerült in. testvéreik szeretetétől vezetve jönnének ide ; 
könnyen meg tó falnák  az eszközöket, az utat és inódót a kitűzött 
nemes ezél elérésére ha ezek fenntartására  „évenkint 50—GO ezer 
forintot"  áldoznának az itt élő magyarok megmentése érdekében. 

E) Mit  lehetne még tenni a csak munkára  jövö s aztán itt 
vesző  osztállyal  ? 

Ezek alatt értein á 8O(,|0-ban itt élő napszámosok, cselédek, 
szakácsnők és szolgálók nagy tömegét kik legnagyobb részt egézség, 
munkaerejük s fájdalom  igen sokszor becsületeket is eltemetni 
jönnek Rómániába ; még pedig oly nagy számmal, hogy ma már 
az eddig „vendég szerető országnak is terhére válnak" s Romá-
niának kell óv intézkedéseket tenni, hogy meggátolja a felesleges 
számú kenyér fogyasztók  beözönlését. 

Biztosítani kellenne otthon megélhetéseket ugy a mint Máthé 
József  leírja: 

aj Párczellázott, most használaton kiviil álló birtokok ólcsó rész-
letbenni törlesztéses kiosztásával. *) 

h) Megakadályozandó a székely leányok beözönlését, vissza 
kellenne adni régi kereset módjókat a pálinka főzést,  a mig c meg-
volt a székely leány egy véka rozsból megteremtette hozományait, 
s nem volt kénytelen Romániába jönni „rongy szerezni s erkölcsöt 
árulni". 

c) Megkönyitcni kellene az itt született katona kötelesek so-
rozatit, hogy a Conzulátusnál állhassanak sór alá tisztán „kereszt 
levelek" alapján mert az itt születettek legnagyobb része ma már 
nem is magyar alattvaló önhibáján kívül. 

") Ha ilyen lenne kevés pénzecskével biró iparosaink s a szolgálatba kifáradt  taka-
rékosabb férfiak  kapva kapnának rajta. 



d)  „A polgári jogokat vesztetteknek ügyeik rendezésére" ugy 
szintén a „katonai kötelezettséget nem telyesitett" 30 éven felüli 
egyének részére kegyelmet eszközölni pár évi időtartalomra, hogy 
mindenki tudomást vehessen rólla, mert a rövid időre adott ilyen 
kegyelemről népünk a Német lapok hirdetései s a Conzulátusok 
hirdető táblái után soha sem értesül. *) 

Ily intézkedések életbe léptetésével hihető megváltoznék a jelen 
állapot szóm érti képe s népünk ki lenne ragadva a nemzetiségét 
elnyeléssel fenyegető  örvény bömbölő torkából. 

F)  Mit  kellene  teniök  a rómánia magyaroknak  nemzetiségük 
fenntartására  ? 

Ha már a nemzet test nem törődik az idegenbe szakadt véreivel, 
a mely nem törödömség alapja a téves felfogás  és a helyzet félre 
ismerése; akkor nekünk idegenbe szakadtaknak kell megfenünk 
mindent mit nemzetiségünk fenntartásáért  tehetünk ; igen mert a 
faji  fenntartás  kötelessége minden embernek és nemzet fiának  bár hol 
éljen a föld  határain. E kötelesség tudata eszközli aztán, hogy a hol 
bármely haza fiaiból  többen laknak együtt liazájokon kivül, azokat 
tömörülni, társulatokba csoportosulni látjuk. Amerikába hová a ki-
vándorlás nem óly régi mint Romániába egyetlen colonia sincs 
hol virágzó társulat ne léteznék ; mely a nemzetiség fenntartását  „egy-
ház" és „iskolák" fenntartása  által ne sietne biztosítani. E tekintetben 
nagyon messze maradt a romániai társadalmi élet az ámerikai ma-
gyarok társadalmi életétől. Nálunk az egyetlen Bukarestben létez-
nek a fennismertetett  társulatok, de mert a tömörülés központját egy 
sem képezheti, azért faj  fenntartási  feladatának  sem képes egy sem 
megfelelni.  Az édes kevés a mit tehetnek, egyhiteni pillanatnyi nyo-
morát- az itt elő 40 ezer lélek talán egy százalékának : össze jöve-
teleiken pedig magyarul beszélve fel  feleleveníteni  a magyar szót 

') Magam is hirdettem a templomban ilyen ámnestiát de csak a vénasszonyok 
hallották, a kiket érdekelt azok munkában vannak s az ilyenek fájdalom  nem igen jár-
nak a templomba, annál kevésbé a konzulátus hirdető csarnokába. 



legalább a fülekben,  Pedig nem csak ennyi volna a társulatok 
ezélja hanem több, vagyis a „segély intézmények" mellé melyek 
ezélja, csak az, bogy a segély jég czimén tömüritsék honfitársainkat, 
„művelődési intézmények lennének létesítendők" első sorban pedig 
a társulatok által fenntartott  „iskolák", hol csak az ország nyelve 
és a nemzeti nyelv tanitatnék. 

Ilyen iskolák fenntartása  az állam tőrvényekkel nem jön ellen-
kezésbe mint azt a helyzetet, felületesen  szemlélők a magyar országi 
lapokban szépen elhitették, hogy ezzel is gyengítsék a netaláni tá-
mogatási hajlamot. 

Igaz szabálytalan iskolát nem aprobál a kormány mint az ev. 
ref.  egyház 1899-ik értesítőjének az iskolára vonatkozó jelentése is 
feltünteti,  alkalmas helyiség és törvényszerűen képesített román ta-
nító nélkül. 

De hát Istenem! nem joggal követelheti e minden ország, hogy 
az az ifjúság  az országnak melyben születik, felnő  és a melynek 
kenyerét eszi; nyelvét tanulja és beszélje? 

Ez a követelés bizony jógos s csak a kelhet ki ellenné, ki egy 
második tápláló hazának fogalmát  nem ismeri. 

A törvény mely a tankönyvek revízióját elrendeli, alapjában 
szintén miért volna onimozus ? Hisz mi a ezélja az elemi (iktatás-
nak ; nemde fejleszteni  az értelmet ? Már most vájjon e czélt nem 
lehet e elérni approbált tankönyvekkel, melyeknek olvasmányai és 
történelme ugy van össze állítva, hogy á gyűlölet érzelmét az elemi 
iskolás gyermek szivébe ne plántálják be. 

A kiválló magyar történelmi alakok ismertetései miért ne fér-
nének meg egy, az ember szeretetről ölök emlékű Brancován feje-
delem, Negru Voda, a népszerű (Juza fejedelem  stb., élet rajzi ada-
taival egy könyvben; mikor ez oktatásban két haza szeretetét kell 
a gyermek szívébe csepegtetni, „az első szülőhaza" és a minden 
napi kenyeret adó „második hazáét. 

Ily irányú tankönyvek használatát a kormány nem ellenzi, val-
lástani könyveinkkel pedig éppen nem törődik; nem volna lehe-
tetlen tehát iskolák létesítése, természetes akarat és áldozat kézséggel 
s ezeknek az iskoláknak vagy felekezeti  vagy társulatok által fenn-
tartottaknak kell lenni. 



Ilyen felekezeti  approbált iskolák Bukarestben, a rom. kath 
fiu  iskola az iskola testvérek vezetése alatt ; az apáczák vezetése 
alatt álló leány iskolák ; a szász iskolák, az olasz colonia iskolája, 
az izraelita iskolák ; „approbált iskolája csak a magyar coloniának 
nincs." 

Az egyetlen protestáns iskola approbálását folyton  késleltetik 
a pénz hiányból felmerült  hiányok. Ilyenek: az alkalmas tan-
termek, a törv. által előirt oklv. román tanerők rendszeres al-
kalmazása stb. 

Braillán már approbált a refr.  iskola s hogy ilyenek létesítése 
ellen a roméin kormánynak nincs kifogása  bizonyítja az a körül-
mény is hogy Galaczon egy reform,  iskola építése javára 60.000 
frankig  sorsolási engedélyt adott, a sorsolás 1902-ben jan. 1-én lesz. 

A mi a moldovai iskolákat illeti azok valamennyien államiak, 
tehát nem felekezetiek  s ez az óka, hogy ott a tan-nyelv tiszta 
román ; bizony azt hiszem ugy van az a magyarországi állami elemi 
iskoláknál is. Epitt.enének csak s tartanának fenn  a moldovai 
csángó testvérek is felekezeti  iskolákat, alkalmaznának szabályszerű 
tanerőket bizony taníthatnának ott magyarul is a mint a templo-
mokban oktathatnák a hívőket a kath. vagy protestáns vallási ta-
nokra bármily nyelven ugy tehetnék az iskolában is, ha lennének 
első sorban magyar lelkészeik és felekezeti  tanítóik. 

Már most ha igaz, hogy a „kié az iskola azé a jövő" nem 
elodázhatatlan kötelessége e a rómániába élő Magyaroknak minden 
városba, hol nagyobb számmal élnek bár társulatokba tömörülni s 
ez uton, ha senki sem segit rajtunk, segíteni magunkon s megte-
remteni mindenütt a nemzetiségünk fenntartását  biztosító elemi isko-
lát ? Ezt megtehetjük, mert a törvény tiszteletbe tartása mellett mi 
sem gátol benne. 

Ily iskola kellene első sorban Bukarestben legalább is 4 a 
nagyterjedelmii város azon részein, hol a magyarok nagyobb tömeg-
ben laknak : Mosilor, Tabaci, újváros és a központban. 

Ploiesten hol nagy a magyarok száma s van is kath. és pro-
testáns egyház az ezek mellett fenálló  iskolákat kellene élet képessé 
tenni; Giurgiuban csak tanerők kellenének ott is volna helyiség 
és felekezeti  egyház ; Pitesten van refr.  és magyar egyh. de pap és 



iskola nélkül. Tirgovesten GO—70 tiszta magyar család gyermekei 
minden hazai nyelv ismeret nélkül nőnek fel,  mert nincs semmi 
féle  iskola számokra. Bűzeim mintegy 120 magyar család lakja, 
nincs semmi intézmény mi nemzetiségek fentarthatná,  Braillán sók a 
magyar alattvaló de magyarul tanitó iskoláról szó sincs a protest. 
egyh. 2 tanitós iskoláján kivül. 

Igen de ezek megteremtésére pénz és pénz kell, ezt pedig ha 
máskép nem társulatok által teremthetnők meg. 

Megteremteni pedig muszáj mert való igaz, hogy itt lakni 
kényszerült, de magyarságokat mai napig fenntartó,  számot tevő tö-
rekvő iparosaink kik mintegy 25—30.000-en vannak a leirt vá-
rosokban előbb utóbb elvesznek az anya országra, elfeledve  nyelvük 
s magyar nemzetiségük tudatát. Ha az emlifcet  helyek mindenikén 
lenne csak egy egy magyar pap, pár lelkesülni tudó tanitó; kiknek 
a megélhetés nem okozna aggodalmat s öreg napjaikra gondolva 
nem kellenne a koldus bottól rettegniük, bizony megváltoznék a 
főldszine  a magyar hazátlanok részére, s kellő társadalmi tudás és 
képzetséggel szászor több dicsősségére lennének a magyar névnek 
mint eddig. 

Vájjon eljön e valamikor az ismeret hiány setétéböl kivezető 
bibor piros hajnal, a gyermekeink hivatásszerű neveltethetésének 
hajnala ? ! ! ! ! 

Y É G S X Ó 
(a két legújabb erdélyi cultur intézményhez). 

„A rom. kath.  papság missio Egylete"  és „a Székely  társaság". 

Az uj ezred év kezdetén két nemes czélu intézmény bontotta 
ki harczi lóbógóját a kies Erdély bérczei között. Az első „a pap-
ság missio egyesülete" hogy felvegye  a harezot a vakhitetienség 
duló táborával szembe; második „a székely társaság" hogy harezra 
keljen az ősi székely faj  megmentéséért. 

Otthon is igaz van elég munkálni való mindkettőnek de e 
munka mellett körül lehetne hordozni az eszme zászlóját a szom-



szed Rómámba rekedt, s anyiszór elsiratott székely testvérek kö-
zött is. 

Vájjon miképpen ? 
Ugy ha először is „a kath. papság missio egylete" felvenné 

programjába hogy évenkint, nagy bojt és húsvét táján székely pa-
pokat küldene a magyarság által nagyobb számmal lakott váro-
sokba pl. Bukarest, Ploiest, Buzeu, Tirgovest, Brailla, Giurgiu, 
Galacz, Jassi, Foksáni, Bacau és a 9 Csángó faluba,  s ezek ott az 
egyház megyei püspök bele egyezésével bár 3 napos missiot tar-
tanának. 

Mennyire épülue e nép, ha hazai nyelvén hallhatná magyarázni 
a élet igéjét vére szerinti papok ajkairól. Mily szép alkalom lenne 
e megismerni az itt élő székelyek sorsát, viszonyait, szükségleteit 
gondolkozás módját s a szerint intézni aztán a megmentésekre irá-
nyuló törekvéseket is. 

Ha a hazafiasságáról  ismert erdélyi székely papság „Missio 
egylete"  e térre is kiterjesztené figyelmét  a melyről joggal elmond-
ható „az aratás ugyan sok, de  a munkás kevés" akkor igazán fele-
velenitené az apostoli idők dicső századait. 

Ha Istent s hazát szolgálni szt. kötelesség, vájjon ennek eleget 
tenni lehetne e szebben, mintha sórs üldözött székely véreiket meg-
erősiteni vallás és hon szeretetben, időnkint meglátogatnák őket itt 
az idegenbe '? Bizonyára nem. A mily szép e gondolat az elmé-
letben, annál kívánatosabb lenne a gyakorlati kivitelben. 

Ily nemes munkát végezhetne a „Székely  társaság"  is, nem 
értem hogy beutazzák a teritoriumot; mert a mi az előbbinél jó 
és üdvös, az utóbbinál veszedelmes lehetne; hanem ennélkül érde-
kekbe nagyon sokat tehetne, ha az ókós kertészhez hasonlóan 
járna el. 

Ugyanis liaóda hatna hogy a külföldi  zsenge csemetéket 
egy a haza földjén  levő kizárólag romániai gyermekek részére ala-
pított, elemi iskolával össze kapcsolt nevelő intézetbe átültesse ; ha 
egy ilyen intézetbe csoportosítanák évről évre a 10 éves gyerme-
keket ; részben ingyen a telyesen szegényt, részben kevés dijázásért 
s tanitatnák addig mig az iparos pályára kiadható lenne. 

Ez uton könnyen vissza lehetne ültetni a haza főidébe  a sórs 
12 



szele által elhordott termő magvakat, kivált lia csak gondosan meg-
választott ép erőss testalkata gyerekek jutnának be egy ily „ro-
mániai Székely  gyermekeket  nevelő  intézetbeEvenkint  pár száz harcz-
képes katonát nyerne a hadsereg s ugyan annyi jól nevelt derék 
iparost az órszág. 

Hogy az eszme kiviteléhez találnak e itt erőt tegyen próbát 
a székely társaság, inditson egy actiot a községekbe, hogy minden 
község magára válaljon csak egy egy gyereket s ott a népiskolába 
képeztesse a mig mesterségre adható lessz. 

Aligha lenne a 4 székely vármegyében község mely fel  ne ka-
rolna egy-egy itt az idegenbe árván s az utczára maradt reménv-
telyes kis székely gyermeket. Mindenütt a hol magyarok vannak 
van egy-egy vagy kath. vagy prot. lelkész ezek szívesen elválal-
nák saját körökben a közvetítést s egy évi ilyen kísérlet után 
aztán megítélhető lenne az említtet nevelő intézet szükséges vagy 
szükségtelen volta. 

A sok aggodalom helyet ilyen uton lehetne eredményt érni el 
gyakorolva a legszebb, a legnemessebb erényt azokkal kiket az 
Üdvözítő anyira szeretett, ő igy szólt: „engedjetek  hozzám jönni a 
kisdedeket".  Vajha a székelység megmentésére egyesült intézmény 
tagjai is szívvel, lélekkel azt kiáltanák a külföldön  született s árván 
maradt szerencsétlen kisdedekhez. Jöjjetek, jöjjetek hozzánk, mi 
dobogó sziv s ölelésre kitárt karokkal várunk titeket. Adná az Eg !! 
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H a z á t l a n ! 
„vagy u tazás a poko lba és vissza" 

Irta és előadta 1900 Aug. 20. 

Nagy  L. János  kovács mester. 

Dicsértessék  a Jézus  Krisztus!  (a közönség' felel  rá). Mind  Őrökké 
Ámen! 

Hálá legyen a jó Istennek a miért megengedte érnem, hogy még is valahára 
meg érkeztem az önök becses társaságába ; és hogy önöket valóságban és élé sze~ 
meimmel láthatom. 

Oh mily nagy öröm ; Istenem I ennyit tán nem is érdemeltem tőlled. íme ! 
itt is meggyőztél Tisztelendő urunk azon szavainak igazságáról, hogy sókkal 
nagyobb a te jóságod mint teremtményeidnek érdeme. Édes jó Istenem ! ime ezen 
jóságodért én is fogadást  teszek előtted, hogy soha sem fogom  ezen rendkivüli 
hosszú út fáradalmait'panaszképpen  felemlíteni.  Sőt ha Te kivánod, még százszor 
ekkora utat is meg teszek. Jaj ! pedig de borzasztó utat tettem, ha rá gon-
dolok. brrrr ! ! ! 

De ugy e kedves barátim, önök még azt sem tudják, hogy én most honnan 
jövök? Ugy-e, nem tudják? Persze hogy nem tudják, nó hát én meg mondom, 
csak arra kérem önöket, hogy ne gondoljanak róllam valami rosszat bár honnan 
jöttem is. Hát.... én.... én most éppen a pokóbból jövök. Igen, a pokolnak 
a mélységes fenekéből....  Tudom sokan megszeretnék most tőllem kérdezni, 
hogy hói van az a pokól ? milyen az a pokól ? mi újság a pokolba ? mi tőrtént 
velem pokolba ? és igy tovább, ugy hogy só-se lenne vége a sok kérdezősködésnek. 

De hogy mindezeket kikerüljem, elmondok önöknek egyet mást pokoli 
utániról a miből meggyőződést szerezhetnek magunknak arról, hogy csak ugyan 
van pokól, meg hogy mi történik ott a bűnös emberekkel. Csak előbb leülök ide 
erre a székre, mert öreg csontjaim nagyon ki fáradtak,  ezen az átkozott hosszú 
uton. (Leül). 

Az 1849 év. tavasszán történt mikor mi vitéz magyarok Világosnál saját 
fővezérünk  parancsára, azt a szégyen-halált kiállottuk, hogy győzelmes fegyve. 
reink helyett, koldus botot adtak a kezünkbe. De ha csak annyi történt volna ! 
Képzeljék kérem ! fülibe  ment a hunezut németnek, hogy én kitűnő és vitéz hon-
véd huszár őrmester voltam és mivel neki is jó katonára van szüksége, tehát 
engem is be soroztatott, az-az elfogatott,  és meg is kötöztetett, ez volt szerencséje, 
mert ha mind két kezem meg nem lett volna kötözve mikor megláttam, hogy 



engem, vitéz honvéd huszár őrmestert, a pocsólja kerülök közé degredál, gyű ! ! 
Ugy kikaptam volna valamelyik német kezéből a gyiklesőt ['és az egész német 
Regimentet mind felhúztam  volna rá, mint a dohányt.,., szokták. 

Rám adták valami nehezen azt az utálatos német resztungot, de ón se hogy 
sem tudtam benne magamat jól találni. Nem szerettem ezt a gyalog huszárságot, 
a német észre vette, hogy szökő szándékom van, elhatározta tehát, hogy kedve-
mért az egész regementet elszállitja messze földre;  el is vittek benünnket, Len-
gyel-országba, Cseh-órszágba, Morva-órszágba, Stiriába, Ludszemburgba, Fájburgba, 
Szálszburgba, Itáliába, Milánóba, még Bécsen is keresztül vittek belliinket néhány-
szor, csak hogy valami uton módon hazámnak útját veszitsem.Vegre megállapodtunk 
egy sváb országban. Itt szabadságot kaptunk két órai sétára, én alig hogy egy 
fél  óiáig őgyelegtem és gusztáltam a Sváb menyecskéket, hát egyszer csak 
egy viz partjára érek; szemem, szájam tátva maradt, mikor megláttam, hogy 
ez a viz a mi DtmánJc. 

(Feláll és gyorsan mondja) : 
El mondtam hamar egy huszár miatyánkot, nyakon csiptem egy svábot, le-

rántottam rólla a bugyogót, levetkeztem ízibe, át adtam neki a resztungot, éli 
meg hirtelen bele bújtam az ö bugyogójába és hogy rám ne ismerjenek elővettem 
a beretvámat és egy, kettőre leberetváltam bajuszomat, és illa berek, nád a kert, 
neki iramodtam vizmentére és csak azon vettem észre hogy már már hazámba 
vagyok. Ah í de fájdalom...  akkor jutott eszembe, hogy már itt is a német parancsol, 
én pedig féltein  az ő barátságától, nő meg a feleségem  szájától is, mert hát gon-
doltam, hogy ha ő most megtudná, hogy én a német sógornál baka voltam, nem huszár! 
Nagy Isten mi lenne velem? Meg ölne a szégyen, de meg a német is elfogatna, 
aztán tudom Isten ! nem ütne ki jól vele a sógórsdg!  Elhatároztam tehát magamba, 
hogy tovább utazok még a Duna mentén. Gondolatokba mélyedve igy mentem, 
mentem tovább s egyszer csak azon vettem magam észre, hogy Orsóvánál va-
gyok. Szivem nagyot, dobbant, és elfogott  valami különös érzés, fel  éledt bennem 
a hón-vágy, a hón szeretet. Elém tárultak mind azok a dicső csaták, melyeket 
hazám szabadságáért vívtunk, meg a német hóhérjai, kik oly sók vértanúnak 
ólták életök fáklyáját.  Tudtam hogy rám se vár egyéb s azért hogy ép bőrrel 
maradjak nagy fájdalmak  közt elhatároztam, hogy hazátlan, bujdosó leszek. Vérző 
szívvel mondtam buesut (hát) szerencsétlen hazámnak, szeretett nőmnek s két kis 
leánykámnak, szüleimnek, rokonaimnak, barátimnak, és..,, bejöttem „Oláh-országba... 

De mi előtt örökre távoztam hazámból, hogy azt többé viszont ne lássam, 
el énekeltem hogy : 

I. 

Isten hozzád, el kell menem, zeng a búcsú szó ! 
Szép hazám tőlled búcsúzom mint egy bujdosó,,.. 
Kedves nőm és gyermekeim, Isten veletek! 
Ah! titeket elfeledni,  nem, az nem lehet.... 



Hazáin, Hazáin ! tőlled távol is magyar leszek, 
Külföldön  is, bns szivemmel csak érted élek... 
Nincs nagyobb bú, mint a kinek nincsen hazája, 
Családjától elszakítva nagy árvaságra.... 

(Leül, pihen; aztán fájdalmas  szavakkal kezdi) : 

Meg  tört  szívvel,  fáradt  tagokkal, ós éhes gyomorral érkeztem meg Oltéuiába 
itt már a gyomrom parancsólt, kínzott az éhség, de nem mertem sehová bekopog-
tatni, részint mert nyelvüket nem értettem, részint mert még mindig a „német 
sógort" képzeltem mindenütt jelén lenni. Végre egy közönséges óláh ház ablakában 
megláttam egy szép sárga süteményt,... már ekkor a gyomrom azt parancsolta, 
hogy tegyem félre  a szégyent és mennyek be. Ugy is történt. „Ágyék Isten jó 
napot!" mondék, hogy az óláh mit mormogott rá azt még mai napig sem ladom,... 
Ekkor elé vettem pénzes erszényemet, mutattam neki, hogy fizetni  akarok, nem 
ingyen kérek, akkor rá mutattam arra a szép sárga süteményre az ablak fáján,  és 
mutattam neki néma jelekkel hogy „enni akarok" ; aztán megláttam egy vizes 
edényt, rámutattam, hogy „inni akarok; a szegény óláh megértvén némajáté-
komat, meglátva hogy pénzró'l is van szó ; hamar ki szaladt, és tele hozta a 
vizes edényt és kínált vele hogy igyak, én hogy kedvét ne rontsam számhoz 
emeltem, pedig én inkább éhes voltam mint szomjas. 

Hát ? valami szokatlan büdös szag csapja meg az orromat, vissza adtam az 
oláhnak és mutattam neki, hogy nem iszok, de ő még jobban kezdett erőltetni. . 
aztán maga is ivott belőle,... a feleségét  is meg kínálta, gondoltam ha már ok is 
isznak belőle csak nem lehet róssz, újra meg kostoltam ; hát akkor veszem észre 
hogy nem víz, hanem „szilva pálinka volna, ha volna". Kérdik tó'llem néma je-
lekkel hogy jó-e ? én meg azt feleltem  rá magyarul hogy, „büdös de jó". Pedig 
de hogy volt jó — de hogy volt jó, az átkozott ! ! ! hisz e vitt engem később a 
pokolba is.... Ez idő alatt az aszony is kirukkolt a süteménnyel az ablak fájáról, 
az meg „mamaliga" volt... Szó sincs rólla, hogy jó étvággyal ne ettem volna 
belőle, mert nagyon éhes voltam. 

Az étel után megkínáltak pihenő hellyel is, látván hogy nagyon el vagyok 
fáradva,  elfogadtam  biz én szives ajánlatiakat s pihenőre hajtám hazátlan fejemet 
hogy vissza kaphassam erőmet a további utazásra. 

Másnap reggel, az-az jobban mondva délbe, mert biz én épen huszonkét óra 
hosszat aludtam egyvégbe, felébredvén  kinézek az ablakon az udvarra hát látom, 
hogy házigazdám és aszonyom, meg egy borotvált pofájú  sváb, olyan bugyogóba 
mint a milyenbe én vagyok, ott ülnek és beszélgetnek egymással. Tyü az áldóját! 
gondoltam veszve vagyok, nyakamom a „német" ! Hirtelen álmos ésszel azt sem 
tudtam mitévő legyek, kínomban, haragomban, meg féltemben,  kezdtem a szobába 
körül-körül lovagolni, gondoltam ki ugrok az utcza felőli  ablakon, és ugy el-



megyek, hogy a német még lábam nyomát sem éri Igen, ám de a fejem  nem 
fért  kí az ablakon. Uram Isten ! ! ! most mi tevő legyek ? Széjjel néztem a szo-
bába ha nem kapnék e valami fegyvernemüt,  hogy azt a „svábot eltegyem  láb alól, 
akkor ismét kinózek az ablakon az udvarra, hátha a svábnál van valami fegyver 
a mivel más világra küldhessem, de nála se volt semmi. Nézem, bámulom a svábot, 
hát látom, hogy zsebébe nyul, kivesz egy makra pipát, meg egy sallangos kostök 
zacskót, megtölti amúgy magyarosan pipáját, kicsifolja  a tüzet s rá gyújt és csak 
amúgy eresztgeti a bodor füstöket...  Ah, há ! gondoltam magamba, ez nem a féle 
sváb... a honnan én ezt a bugyogót el hoztam... ez valami magyar „sváb" lessz 
a mi alföldünkről.  Bátorságot vettem magamnak kimenni hozzájuk az udvarra. 

Kimenet az ajtón lehajoltam ne hogy bele üssem az órrom a szemöldök 
fába...  Ok a mint megláltak egyszerre feláltak  mind a hárman, én egy „Isten 
adjon jó reggelt" köszöntem nekik, mire az én svábom el dobta egyik kezéből a 
pipát, másikból a kostök zacskót... (Feláll). „Isten  hozot kedves  testvér" kiáltsa 
nekem, nyakou csipett, megölelt, megcsókolt ; ismét megölelt, ismét megcsókolt; 
ismét, ismét, ismét... a szegény oláhok azt hitték, hogy még utoljára „sváb tán-
ezot járunk"  örömünkben, aztán meg kínáltak hogy foglaljak  helyet köztük az 
eperfa  törzsön. 

Ekkor elbeszélte a magyar testvérem, hogy ő is olyan formán  szabadult 
meg a németektó'l mint én, és hogy már itt meg is állapodott és hogy ,.ló csem-
pészettel" foglalkozik,  nekem is fel  ajánlotta mesterségét és kért, hogy maradjak 
vele, legyek segítségére. Megértvén szavaiból, hogy biz ez nem róssz foglalkozás, 
és mint a féle  huszár ember nem is igen szeretvén gyalog járni, elfogadtam  aján-
latát. „Felcsaptam ló csempésznek". Hej ! sókat tudna róllunk mesélni a Vöröstorony 
a későbbi időkből, de sok szép magyar lóvat becsempésztünk, de sók nápoleont 
vettünk a Bojároktól, na meg hogy kétszer ne járjunk vittünk innen is valamit, 
akkor pedig nem volt monopol (jövedék) a dohány termelésen, tehát olcsón kap-
tuk ós drágán adtuk a finom  jó dohányt, szóval jól ment az üzlet s annyi volt a 
pénz mint a polyva. Néhány év múlva egyszer haza érünk „Erdélyből*, 16 gyö-
nyörű sárgával, a mint bekötjük az istálóba, hát jön a házi gazdánk, és tudtunkra 
adja, hogy valami nyáraczojka van nálunk beszálva, két leányával, és hogy mind 
csak egy nyámczu, mint mik vagyunk igazította őket oda, megjegyezem, hogy mi 
mint a többi hazátlan testvéreink is megmaradtunk mind végig a német bugyo-
góba, aztán elhitettük (persze félve)  Hajnau meg Zsófia  kegyelméből, hogy mj 
nyámczok vagyunk, innen ered tehát, hogy mai napig többnyire nyámcznak ne-
veznek az oláhok benünket. Azonnal siettünk mind ketten e szokatlan női ven-
dégek fogadására  A mint az ajtóhoz érünk a házi asszony csendet int és bemutat 
a nyitott ajtón hogy alusznak. Mi láhujbegyen szép csendesen bementünk, mert 
a kíváncsiság nem hagyott benünket nyugodni inig nem lássuk bogy kik és mit 
akarnak. A mint beléptünk majdnem kővé váltam. Hebegve mondom barátomnak ezek 
nem téged keresnek, kérlek hagy magamra. Képzeljék kérem kik voltak ? nőm is 
leánykáim. Jaj ! ugy szerettem volna a földszínéről  elpárologni. Ott hagytam őket 
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hogy pihenjék ki magukat, haza mentem lakásomba, hogy kérjek az eszemtől ta-
nácsot, mi tévő legyek ? mert hogy uőm és gyermekeim megérkeztek az magába 
véve semmi baj, hiszen nőmmel rajongásig szerettük egymást, a gyermekeim ? 
furcsa,  hisz egy állat is kész halálba menni kőikéiért, hát egy ember gyermekeiért 
mit nem tenne? Igen de nekem volt már egy más nőm, és.... és egy leánykám is, egy 
nagyon ügyes szorgalmas Székely menyecske a kit éppen ugy szerettem mint első 
nőmet. Most melyiket szakítsam el szivemtől és melyik gyermekemet tagadjam 
meg, hogy nem vagyok atyja? Nem tudtam magammal tisztába jöni, segítségül 
hívtam második nőmet, közöltem vele az ügyet és kértem tőle egy okos tanácsot, 
de ő még csak tudni sem akart az ügyről, felajánltam  neki vagyonomnak felét, 
csak vonuljon vissza és bíztattam, hogy ily jelentekény összeggel könnyen kap 
magának egy jóra való férjet,  de már ekkor ő is megszóllalt ám ! Te hűtlen ! 
kiáltott rám a mit nekem ajándékoztál azt ad első nődnek, de ne csak annyit, 
add neki összes kincsedet és küld vissza oda a honnan jött, ö ott inkább tud 
magának férjet  szerezni a hói a magyarok milliói élnek, mint én itt a hol alig 
található egy kettő. Aztán ne tévézd szemeid elöl, hogy érdemeim sokkal nagyob-
bak mint első nődéi ; ött elvetted szokásból a... vagy, tán szerelemből, ott... a 
hol ha ö nem lett volna lett volna helyette száz meg — ezer. de ón akkor 
karoltalak fel  téged mikor senkid meg semmid sem volt, mikor egésszen 
hazátlan voltál és rajtam kívül ma sem volna senkid, meg vagyonod sem volna. 
Aztán ha első nőd azt hallota volna felöled,  hogy szegény vagy hidd meg, uem jött 
volna téged felkeresni.  Ezennel ki jelentem, hogy itt én vagyok a te nőd, más 
nőt ismerni nem akarok, de ha mégis arról győződnél meg, hogy első nőd jobban 
szeret mint én, vagy te öt jobban szereted mint engem, ugy meg engedem hogy 
térj vissza nőddel és kincseddel hazádba, nekem hadd meg csak leánykámat, 
szerelmünk örök zállogát, és ha téged boldognak tudlak ugy én is boldog leszek. 
Azzal távózott és magamra, hagyott. 

Ez aztán egy angyali nő ; ez az igazi szeretet, nó már ettől megválnom 
nem szabad ! 

Azonnal rendbe szedtem magamat és átmenteni első nőmhöz, éppen meg-
mózsdottak és rendbe szedték magukat az alvás után, az ajtóhoz értem, beakar-
tam nyitaui de nem mertem féltem,  hogy talán szivembe lát és megtudja hogy 
szivem már egy másé kitől megválni nem tudok,.. Ily küzdelmek közt áltam ott, 
remegve mint egy tehetetlen, ekkor jött a házi asszony nevetve, csak tessék be-
sétálni ugy mond már régen várják... Másik pillanatbau már nőmmel áltam szembe 
minden szó nélkül nyakamba borult és sírt, én is sirtam, a leánykák is ránk 
borultak kétfelöl  és ugy sírtunk sokáig.... a viszont látás örömeiben, nekem a 
viszontlátás és a félelem  annyi konyet csaltak ki szemeimből, hogy az a sárga 
földdel  bemázolt ház földje  ugy megázott mind ha zápor eső verte vólna meg... 

Végre is nőm volt erősebb ö szóllalt meg. Első szava is az volt, hogy 
szeretem-e még? Mi lett volna rá a válasz... mind hogy szeretem... mivel hogy 
szerettem is, de szerettem ám szivem mélyéből hiszen kifogástalan  és szeretetre 
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méltó nö volt... nálunk boldogabb házas pár nem volt az országba mint mi... 
eszembe jutott a régi jó, meg a két szép serdülő leánykám is oly szeretettel) 
csüngtek rajtunk, hogy le nem mondtam volna rólluk a világ minden kincséért 
sem. Miután kissé ki panaszoltuk magunkat, ki küldtem a leánykákat az udvarra 
játszani, hogy alkalom nyiljon nőmmel egy pár komoly szót váltani. Első' kö-
telességemnek tartottam nőmnek tudtára adni, hogy... még — egy más nő is biija 
szivemet, meg hogy egy leánykánk is van már, szóval megismertettem vele a 
tényállást. Kíváncsi voltam rá hogy milyen választ kapok, de nőm egész nyu-
godtan és szeretettel azt mondta, hogy az nem tesz semmit, ez nagyon természetes 
dolog a mi vekni történt.. és hogy nekem ezért soha sem fog  szemre hányást 
tenni. Eu is hogy próbára tegyem nőmnek irántami hűségét, hazudtam neki egy 
nagyott, azt mondtam neki hogy nincsen semmi vagyonom és hogy azon bizonyos 
nőnek pénzével kereskedek és hogy betevő falatom  se lett volna ha az a nő nem 
segített volna rajtam, nőm mondá meg fogja  neki köszönni irántaini jóságát. Szá-
mítva ugy mond arra hogy te itt mint hazátlan, szegénységben és nyomorban 
vagy, eladtam minden vagyonomat meg a tiédet is, hoztam magammal néhány ezer 
forintot,  vissza fizetem  azon nőnek reád bízott összegét, hogy legyen sajátod, 
elvesszük tőle a leánykát és felnöveljük,  hiszen a mi a tiéd az enyém is, az 
anyával pedig kialkuszom ezen időkre szólló fáradság  diját és ha ő becsületes 
nő tudni fogja  mi kötelessége van egy hites nővel szembe, ha talán minden pén-
zemet is neki kellene fizetnem  és mi a legnagyobb szegénység és nyomorral 
kellene küzdenünk, türelemmel fogom  mind elviselni és megelékszek azzal, hogy 
téged újra bírlak és hogy gyermekeim nem árvák többé. 

Nagyon meghatottak nőmnek jóságos szavai ! siettem őket haza vinni laká-
somra, hogy mutassam bé egyik feleségemet  a másiknak. Haza éive második nőm 
éppen a vacsora készítéssel foglalkozatt,  csak hamar bemutattam őket egymásnak, 
hát képzeljék kérem mi történik. A két nö egymásnak nyakába borul és sír-
nak mint két testvér. Vacsora után ugy rendeztem a dolgot, hogy én külön, a 
két nö pedig egy szobába háljon, hogy ismerkedhessenek és intézhessék ügyüket 
nyugodalmason. Korán reggel beköszöntem hozzájuk, nó hát asszonyok hogy alud-
tatok ? Látom hogy vigan vannak ; jó-jel gondoltam magamba, és kérdik miért 
nem aludtam velük egy szobába. Jaj ! mondok, nagy dolgom volt az éjjel, Ítéletet 
hoztam felettetek.  ítéletet ! megjijedtek, igenis Ítéletet. 

Es azt azonnal ki is hirdetem köztetek, alig várták szegények az ered-
ményt. . . . 

Hát tudjátok-e, hogy itélt bölcs Salamon Király a két nö felett?  Azt mondják 
hogy igenis tudják. Nó hát, én is igy Ítélek felettetek,  mivel egyformán  szeretlek 
mind kettőtöket és megválni egyitektöl sem tudok, tehát ketté hasítom magamat 
bogy egyformán  osztozzatok rajtam. Nem, nem, kiáltá mind két nö egyszerre, 
inkább légy a másé. Jól van mondom tehát mivel ti is egyformán  szerettek engem 
teszek én nektek egy jó ajánlatot... Akartok-e mind ketten egyenlő joggal biró 
nem nőim, dé testvéreim lenni ? de arra figyeljetek  ha tagadó választ kapok, ugy 



nem szerettek igazán és én mind kettőtökről le mondok és keresek egy harmadikat. 
No ? ! hogy hallom ! egy, kettő, három, hát a két nő egyik jobbról másik balról 
nyakamba ugrik és ugy esokolnak. Jól vau, jól van asszonyok de még valamit, 
ba ti nekem valaha nem engedelmeskedtek, vagy egymás közt össze pereltek a 
szerződés azonnal fel  bomlik ós én megyek. Ok mindent megígértek szegények 
és be is tartották. . . . 

így éltünk mi vagy tizenhat évet igazán boldogan ; az asszonyok nem hi-
báztak nem pereltek soha, s én e napptól kezdve szerető testvére lettem feleségeim-
nek, igazi testvér és semmi más. 

A Rómán, Török, Muszka háború utánni idó'kben ugy szólván mindenféle 
divat bejött Olá-országba, igaz hogy pénz és volt hozzá elég... Hát az a divatos 
betegség is be jött a mit ugy neveznek, hogy influenza.  Különösen Olteniába na-
gyon szedte áldozatait, nekem is Isten nyugtassa szegény második nó'met, meg 
első nőmnek mind két leánykáját elrabolta tőllem, ez nagyon megtört, mindha 
szivemnek felét  tépték volna ki, szegény első nőm elhitette velem hogy az a 
hely nem szerencsés, elköltöztünk tehát Olteniából — Moldovába, de bár ne men-
tünk volua, mert a másik évben oda is beütött az influenza  és kitépte karjaim 
közül első nőmet is ez aztán telyesen megtört öreg napjaimban. . . . 

Most megvolt még második nőmuek leánykája, már a huszadik évben járt, 
gondoltam most minden vagyonom az övé lesz s majd csak kapok neki egy 
ügyes fiatal  embert. . . . 

Aztán majd melletük nyugalomba teszem magamat, de a harmadik évben 
tőle is megfosztott  az-az átkozott divatos betegség.... Haza jőve a temetésről érez-
tem hogy szivem egészen üress, nem találtam gyönyört többé semmibe, bus ko-
morságba estem, egyedül csak a borba találtam még némi vigaszt, sokszor nem 
ettem három napig sem csak ittam, meg aludtam, ha felébredtem  megint ittam, 
ez igy tartott két egéssz esztendőn keresztül. A világ már elnevezett részeges 
nyámeznak, később már a bor sem használt, nem volt elég eröss, hogy búmat el 
űzzem vele, mert belső szervezetem megromlott, a gyomrom pedig olyan volt mind 
ha fával  lett volna kibérelve, az agyam meg olyan, hogy gondolkozó tehetségem 
is alig volt használható. Végül a buskomorságból élet untságba estem, ekkor 
kezdtem inni bor helyet azt a drága jó italt ami először óly büdösuek tetszett, 
a czujkát, ez ismét boldoggá tett, ettől ismét megtudtam részegedni és addig 
boldog voltam a mig részeg voltam vagy aludtam, de mikor felébredtem  kimond-
hatatlan a mit szenvedtem. Ilyenkor kínomban mint, egy vadállat ugy bőgtem, 
szidtam, káromoltam az Istent és hogy nem volt senkim a világon ezért leginkább 
zúgolódtam az Istenség ellen, hogy miért hagyott engem egyedül és árván öreg 
napjaimba.. . . 

Ismét ittam és felébredvén  részegségemből ismét az Istenség ellen támadtam 
és megtagadtam, hogy van Isten, mert ha volna nem engedné meg hogy kedves 
két nőmet és szép három leányomat elragadja tőllem a halál. Egy félévi  ezujka 
ivás után már az utczán jövő menőket a nélkül hogy ismertem volna megállítottam 



és hirdettem nekik, hogy nincs Isten, de igenis van ördög és ö uralja a világot 
nem az Isten, később azt kezdtem híresztelni hogy mindig sok pénzzel járok, 
bizva abba hogy valaki majd csak le szúr érte valahol, de én már mondhattam 
akár mit, annyiba vették mintha egy valóságos bolond beszélne. Tán igaz is volt. 

Végre az ördögökhöz folyamodtam  és őket kértem, hogy vigyenek már egy-
szer, szabadítsanak már e nyomorú élettől ós látván, hogy se Isten se ördög nem 
könyörül rajtam, se pénzemért nem gyilkol meg senki, fájdalmaim  pedig mind 
nagyobbak, el határoztam magamban hogy öngyilkos leszek. Előszedtem eldugott 
pénzes edényeimet bogy számolyam meg tartalmukat de mind üres volt, csak egy 
fazék  volt még érinthetetlen 50 arany tartalommal. Látva hogy csak annyi 
pénzzel rendelkezem, a menyi temetésemre szükséges elhatároztam magamba, hogy 
nem iszok soha több czujkát, hisz már ugy is részeg vagyok ha nem iszok is, 
hanem rá készülők a halálra hogy szabadulhassak kinyaimtól, lelki gyötrelmeimtől. 
Bezárkóztam tehát szobámba, elő vettem egy hegyes kopott konyha'.kést, kifentem  jó 
élesre, eközben borzasztó kinaim közt ugy bőgtem mint egy vad állat, magamhoz 
vettem az ötven aranyomat, közbe — közbe pedig mig kinaim szűntek irtam egy 
istentelen levelet. Ágyamban fetrengve  mint egy kigyó a parázson, ismét felugorva 
mint egy őrült, ordittam, szitkozódtam a sors és Istenség ellen. Igy vártam az 
estvét, azt hittem este több bátorságom lesz végezni életemmel, féltem  a világos-
ságtól, kerestem a sötétséget. Végre megjött az alkonyat, ekkor gondoltam ez 
éltem alkonya is egy úttal, és mind ha könyebültek volna halál tusáim, egy kis 
pihenőt tartottam a nagy munka előtt. 

Nem sokára ismét folyt  róllam a halál verejték, ismét megjöttek lázaim és 
rettentő fájdalmaim. 

Ekkor el ordítottam magamat mint egy bőszült órószlán és hittam az ördö-
göket, hogy jöjjenek már mert készen vagyok, és mintegy bátorságot véve fel 
ültem ágyamba, tapogatva, megkerestem magam mellett az előkészített éles kést 
megfogtam  markolatját és kimondhatatlan halál tusával magasra emeltem, behuny-
tam szemeimet s már láttam is amint az ördögök leskelődnek ajtómon, várták azon 
pillanatot midőn a gyilok szivemet éri. Hát jertek? ordítottam, készen vagyok. 
Azonban midőn a végső csapásra össze szedtem minden erőmet s szivemnek irányoztam 
a tört, hogy beledöfjem,  e pillanatban ajtóm kinyílt. Én meg rettentem, oda te-
kintek, hát látom hogy már az ördögök jönnek is be rajta, és hogy elevenen 
visznek el, ijettemben erőm elhagyott, karjaim aláhultak, ós nem volt erőm még 
egyszer a gyilkot felemelni,  csak azt láttam hogy hosszú fekete  alak közeledik hozzám. 
Rettentő pokoli kinom tető pontját érte. Akartam segitségért kiáltani de nem 
birtam. Ekkor a fekete  alak megszóllalt érczes csengőhangon, én szembe néztem vele, 
bár szürkület volt rá ismertem hogy, nem ördög hanem pap, ekkor ismét megszóllalt 
magyar nyelven hogy..,. Dicsértessék a Jézus Krisztus ... egészen közelembe jöve, 
szavára ismét vissza nyertem erőmet és rá kiáltottam ; miért háborgat, mit akar ? 

Isten nevében ugy mond segitségedre jöttem. Ha segítségemre jöttél órdittam 
tovább és elébe vágtam a kést az asztalra, fogd  meg e kés markolatát és for-



gasd meg hamar szivemben, hogy mielőbb szabaduljak pokoli kinaimtól. Á Páter 
kapott az alkalmon, megragadta hirtelen a kés markolatát, magassan emelve meg-
forgatta  a levegőbe én nteg behunytam szemeimet kitartottam mellemet, várva 
a szabadítás édes pillanatát. (Leül). 

Érzem bogy a Páter késik, felnyitom  szemeimet, rá tekintek, hát látom 
hogy a kést éppen akkor ereszti belé reverendája zsebébe, a másik zsebéből pedig 
egy feszületet  vesz elő, hirtelen magasra emeli, de én rákiáltok. Dobd el azt, 
mert nem elég hegyes, hogy szivemig hatson, vedd elő azt a kést és döfd  már 
egyszer belém, hogy szabaduljak ez irtóztató pokolból. Ekkor a páter egészen elém 
tartá a keresztet s parancsoló hangon mondá. Ember!,.. ide nézz ? a kit a ke-
resztre feszitettek  érted is meghalt, neked nem szabad meghalni. Ezen szavakra 
eröm ismét elhagyott és ágyamba roskadtam, elmém pedig egésszen megzavarodott. 
Most a páter felém  hajlott és azt súgta fülembe,  hogy ne késsel hanem méreg-
gel öljem meg magamat, az könyebb halál. En azt hittem hogy az ördögök súgják 
mind ezt fülembe,  azok akarnak rajtam segiteni, örömembe új eröt kaptam> 
felültem  ós nyúltam a méreg után, ekkor a páter kezembe nyomott egy fél  literes 
üveget valami folyadék  tartalommal, én mohon ki ittam fenékig,  vissza dőltem 
ágyamba és átadtam magamat nyugodtan a halálnak. 

Mégis haltam azonnal, de nem egésszen, csak a jól tevő állom vett kar-
jaiba. Éjfél  tájban felébredtem  felültem  ágyamban, kissé magamhoz térve rá 
kiáltok a páterre, látom hogy le van vetkezve és neki van gyürközve, meg hogy 
én is felül  mezítelen vagyok. (Feláll). 

Most eszembe jut hogy nem haltam meg, rá förmedtem  a páterre hogy nem 
jó mérget adott, megcsalt; mire ő azt mondta hogy igen eröss természetem van, 
meg hogy hozott ő eró'ssebb mérget is, próbáljuk meg azt*). Ismét kezembe nyo-
mott egy félliteres  üveget, én ismét fenékig  ürittem tartamát, vissza dobtam ma-
gamat ágyamba a biztos halál reményében. (Leül). 

Ismét elaludtam. . Reggel midőn felébredtem,  a páter melletem imádkozott̂  
éreztem, hogy elmém nem oly őrjöngő többé sőt még az sem bánt oly nagyon, hogy 
még élek, de eröm egészen elhagyott. A páter felültetett  kezem kőzé szorittá a 
keresztet mondván.... Ez elég hegyes hogy mindenkinek szivéig hatoljon, csak ebbe 
bizzál mert ez mindenkit bisztosan meggyógyit. 

Es sok szép szavai után, a miket mondott, úgy el érzékenyültem, hogy 
sirni keztem, a páter is könyezett örömében, hogy már megvagyok mentve. 
Még néhány cseppet adott hogy bevegyem, aztán kiment szobámból, befogta  a 
lovakat, kihozta ágynémümet és nekem ágyat vetett a szekérbe. Haza vitt laká-
sába az ő falujába,  ótt ápolt három hétig. 

Ez idő' alatt vissza nyertem testi és lelki erőmet. Nagyon sok szépet ta-
nultam tölle, megértette velem, hogy nem hontalam már többé a kivándorolt magyar 
mert mint mindenütt ugy itt Romániában is, különösön a fővárosban  Bukarestben 

') Az iszákosság elleni folyadék  lehetett. 



sok, szép, és nemes czélu Magyar társulat van. Ezek mindenike othona és 
hazája minden jóravaló „hazátlan" magyarnak. Különösön megdicsérte a Szt. István 
Király gyermekei társulatát, és büszke volt reá, hogy ő és tagja, megismertette e 
társulat czélját és szükségescégét. Ekkor megígértem neki hogy ha az Isten éle-
temnek kedvez ón is tagja lesszek. (Feláll). 

Végre ütött uz óra, hogy bucsut vegyek jótevőmtől, életem megmentöjétől és 
iidvó'ségem vissza adójától. Elébe tettem ötven aranyamat, azon engedelmi kéréssel, 
hogy jelenleg többel nem szolgálhatok, de ha Isten segit nem maradok adóssá, 
0 elvette pénzemet mondván, elvesszem hogy bisztositsam az ön részére. Nekem 
pénzzel nem fizeti  meg fáradságamat,  hanem tudja-e mivel tartozik tegye első 
kötelességevé azt hogy ha beérkezik Bukarestbe Írassa be magát a „Szt. István 
Társulatába", éljen az ők törvényeik szerint s akor nekem mindem fáradságom 
meg lesz fizetve.  Körükben ugy mond megtalálja hazáját e földön  és általuk a 
menyei hazához is jussa lehet. Útra valóul pedig megajándékozom ezen olvasóval 
és szent kereszttel. 

Ily útitársak kíséretében érkeztem ide s most itt vagyok kedves testvéreim 
önök előtt visza kerülve a pokolból. Kérem ne zárjanak ki körükből, hanem fo-
gadjanak vissza az emberi társadalomba s aztán imádkozzanak értem Szt. Ist-
vánhoz hogy ő is elfogadjon  gyermekei közé. 

(Itt letérdel). 
Oh, Atyám minden népek Atya és Istene ! iine megtért tékozló fiad,  fogadj 

vissza kérlek ismét gyermekednek ; és te Szt. István távoli hazám védő é gi 
szent szelleme ; ki 900 év előtt Máriának ajánlottad nemzetedet, ajánlj engem is 
az ő oltalmába, hogy anyai palásija jövőre megmentsen a vak hitetlenségtől s 
midőn majd hontalan testvéreim testem eltemetik az idegen haza hantjai alá, 
eszközöld, hogy leikein feltalálja  az igazak örökös hazáját. Amen! 





Ara bérmentes küldéssel : 

Vidékre 5 frank,  Külföldre  5 korona. 
Bukarestben, 4 fiánk. 

A „hazátionmonolog  külön is kapható, 
Epy példány 25 bán, külföldre  26 fillér. 

t. 
Megrendelések: tfjpálinth  tjláncs,  mise lelkész ezimére: 

Bukarest, 
Baratzia,  33 sziim intézendök. 


