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Nagyenyedi czégek 
Agrár Takarékpénztár 

Részvénytársaság nagyenyedi fiókintézete 

Mélász János 
női és férfi  divatáiu-üzlete, a .Henna* 
czipőgyár főlerakata 

Fenichel Lázár 
fűszer,  csemege és gyarmatáruk nagy-
kereskedése 

Makrucz József 
villanyfelszerelési  vállalata. Singer 
varrógép raktár 

Spangenberg Gyula 
asztalos mester 

Schneider és Berger 
fűszer  és gyarmatáru kereskedése 

Balla Béla 
mészáros és hentes 

Löbl Akos 
órás ős ékszerész 

Winkler János 
fűszer  és gyarmatáru nagykereskedése 

Aczél Lajos 
órás és ékszerész 

Szabados és Aczél 
női és férfi  divatáru üzlete 

Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatáru üzlete. 

Kunsch Antal 
butorraktára. 

Lázár Károly 
fűszer  és gyarmatáru kereskedése 

Berger Testvérek 
bőráruk és czipőkellékek kereskedése 

László Pál 
hentes és mészáros mester 

Teindel Arnold 
bőráruk és czipőkellékek kereskedése 

Lang, Rosenthal és Palmhert 
üveg és porczellán nagyraktára. 

U. Kovács Józset 
örökösei gyógyszertára. 

Rosenberg Ignáez 
kávéháza és étterme. 



Az „ Enyedi  Ujság"  melléklete 1922. okt.  7—9. 

BETHLEN GÁBOR 

A Bethlen-kollégium alapításának há-
romszázados ünnepén a kegyelet és a 
hála lobogóját hajtjuk meg a legnagyobb 
fejedelem,  Bethlen Oábor előtt, akinek 
szavára a főiskola  felállítása  országos tör-
vényben kimondatott s a ki áldozatos kéz-
zel ezelőtt 300 évvel anyagi létalapjait is 
megvetette. 

A történetírók Bethlent Mátyás király 
mellett a legnagyobb magyar uralkodók 
közé sorolják, ki ha harcokban daliás lo-
vag, győztes hadvezér és mindenekfelett 
bátor katona volt, sok haditettnél mara-
dandóbb emléket tudományszeretetében s 
a műveltség terjesztésében állított magá-
nak. Ifjakat  taníttatott a külföldön,  híres 
tudósokat édesgetett udvarába s minden 
ténykedésével e hazarész népeinek müve-
lését vitte előre, keleti várává tévén Er-
délyt a nyugat kultúrájának. 

Megelégedés, jólét volt uralkodása 
alatt Erdélyben honn, úgyhogy bátran ne-
vezhetni uralkodását Erdély aranykorának. 
1613-ban vette át a kormányzó hatalmát 
és 1629-ig volt Erdély fejedelme.  Maros-
illyén Hunyadmegyében szülelett s Algyó-
gyon hunyt el. 

Háromszor fogott  fegyvert  a vallás-
szabadságért a Habsburgok ellen s mind 
a háromszor győzelmet arat, tételes törvé-
nyekkel biztosítva a protestánsok szabad 
vallásgyakorlatát. 

A beszterczebányai országgyűlés ma-
gyar királlyá választotta, de felkent  ki-
rálya lévén már az országnak, meg nem 
koronáztatta magát. Amikor szerénységéért 
udvari papja megfeddette,  azt mondta neki: 
„ Kegyelmed e az esztergomi primás ? " 

Az általa alapított és nevét viselő 
kollégium örök hálával emlékezett meg 
300 esztendőn keresztül alapi tó fejedelmé-
ről. A 300 éves évfordulón  márványba 
vésték nemes alakját s a kollégium falán 
ma elhelyezett emléktábla hirdetni fogja  a 
késői utódoknak is az ő áldozatkészségét, 
minden nemesért, szépért hevülő nagy 
lelkét. 

A tábor pedig, melyet évről évre ki-
bocsát iskolája falai  közül, ajakkal dicséri 
őt, évről-évre, évszázadokról-évszázadokra, 
mint legfőbb  urát. 

Legyen is az általa megszentelt falak 
közt diadalom a mai napon, hogy nékünk 
adatott ő, ki népének atyja, ifjainak  neve-
lője, szegényeinek gyámolitója és mind-
nyájunknak tanítója volt. 

Volt diákjai pedig a jövendő bizto-
sításánál ne feledjék  soha, mit a nagy 
fejedelem  mondott: 

Ha összetartunk: megtartatunk és nem 
fognak  diadalt venni rajtunk semmi ha-
talmak az földön. 

A S z e r k e s z t ő . 



L 

A 300 éves Bethlen-kollégium. 
A nagyenyedi református  Bethlen-kollé-

gium a folyó  évben érte meg alapításának és 
fennállásának  300-adik évét. A kollégium elöl-
járósága, együtt Nagyenyed város közönségé-
vel, a ritka évfordulót  ünnepélylyel teszi em-
lékezetessé október hó 8.-án és 9.-én. — Az 
országos ünnepély az erd^yi magyarság és 
református  egyház ünnepe, melyen az alapítást 
elhatározó rendek utódai az alapítás után egyen-
jogositottak késő unokáival ugyanazon hálás 
érzelmekkel vesznek részt, lévén ezen főiskola 
3 évszázadon keresztül elsősorban a szegény-
sorsú református  tanulók, de azok mellett 1848 ig 
a főnemesek  és nemesek gyermekeinek alma 
matere. 

A köllégium alapítása az erdélyi fejedelem-
ség aranykorában történt. — A kolozsvári 
országgyűlés 1622. május hóban a fejedelem, 
Bethlen Gábor előterjesztése alapján egyhangú 
lelkesedéssel határozza el egy főiskola  — aka-
démia alapítását, »melyben őfelsége  bizonyos 
főprofessorokat  constituálván, azoknak bizonyos 
és örökké megállandó proventusokról is ke-
gyelmesen diSponáljon.« 

A fejedelem  a főiskolát  — miután a ren-
dek az ő tetszésére bízták, — nem Kolozsvárt, 
han«m Gyulafehérvárt  állítja fel,  hol fényes 
udvara volt, 1622-ben. Itt kezdette meg a fő-
iskola működését német egyetemekről behívott 
hires tanárok vezetése alatt. Halála előtt a fe-
jedelem négy külön, ma is meglevő alapító 
levelében gondoskodik a kollégium vagyoni 
alapjáról, többek között a hires tokaji hétszől-
lőt, Debreczen város 2000 forint  taxáját és 
az enyedi, miriszlói, felenyedi,  muzsinai és 
hidasi uradalmat hagyományozza annak fenn-
tartására. 

II. Rákóczi György szerencsétlen végű len-
gyel hadjárata után a beözönlő török-tatár 
hadak Gyulafehérvárt  és abban a kollégiumot is 
teljesen feldúlván,  Apafi  Mihály fejedelem 
1662-ben a kocsárdi táborból elrendeli a kol-
légium újra felállítását  Nagyenyeden, az ado-
mányozott uradalom székhelyén. Ettől kezdve 

^ 1704-ig zavartalanul bocsátotta ki a reformá-
tus lelkészek és tanitók egész sorát, képezvén 

\ ezek mellett a szabad művészetek és tudomá-

K s s r v g a 

nyokban Erdély ifjúságát. 
1704 virágvasárnapján Rabutin császári csa-

patai a kollégiumot a várossal együtt felége-
tik es kirabolják. A Jókai elbeszélésében is 
leirt harcban a kollégium több diákja esett el. 
Névsoruk a következő: Debreczeni István 
contra scriba, Szászhalmi György esküdt diák, 
Szotyori Imre, Dobolyi Ferencz, Szotyori Ger-
gely, Bányai Váradi János, Krizbai György, 
Zágoni András, Marosvásárhelyi Péter, Kaposi 
Rigó Sámuel togás diákok. 

A kollégium főgondnoka,  gróf  Teleky 
Sándor és tudós professora,  Pápai Páriz Fe-
renc, aki Erdélyben az első doktori oklevéllel 
biró orvos volt, Anna angol királynőhöz for-
dulnak segélyért, — az első egy drágakövekkel 
és gyöngyökkel kirakott magyar kardot, a 
tudós professor  meg hires szótárának egy dísz-
kötésű példányát küldvén ajándékul. A királyné 
elreneelte, hogy Anglia minden egyházá-
ban, egyik ünnepen a szerencsétlen Bethlen-
kollégium nyomorúsága hirdettessék és ezzel 
kapcsolatban hivassanak fel  a hivők adakozásra. 
A királyi szónak megvolt a hatása, több mint 
11.000 font  sterling tétetett le az angol nem-
zeti bankba, miből a kollégium épületei újra 
építtettek. 

1704 — 1849.-ig a kollégium teljes virág-
zásban volt. 1849-ben másodszor csapott le a bal-
sors reá, másodszor pusztítván el épületeit, nagy 
könyvtárát és gyűjteményeit. A második csa-
pást is kiheverte, másodszor is felépítette  épü-
leteit, s az alkotmányos élet helyreállítása után 
az 1867/68 adiki tanévben 1136 tanulója volt. 

Háromszáz éves fennállása  alatt a Bethlen-
kollégium több világhírű úttörőt adott az em -
beri művelődésnek és pedig: Tótfalusi  Kiss 
Miklóst (1650-1702), előbb amsterdami, később 
kolozsvári tudós könyvnyomtatót, ki Artsil 
georgiai király megrendelésére elkészítette a 
georgiai nyelv betűit és Medici Cosimo herceg, 
meg XI . Incze pápa megrendeléseivel és elisme-
résével dicsekedhetett, — Körösi Csorna Sánc'or 
(1797—1842,) a tibeti nyelv nagyszótárának és 
nyelvtanának megalkotóját. 

A magyar irodalom Bod Pétert, Báróczi 
Sándort, Naláczi Józsefet  és Barcsai Ábrahámot, 



e három testőrirót, báró Kemény Zsigmondot, 
Szász Károlyt (a költőt és műfordítót)  — a tör-
ténetírás- Benkő Józsefet,  gróf  Bethlen Miklóst, 
Salamon Ferencet, - a mathezis tudománya az 
id. Bolyait, a festészet  Barabás Miklóst, a 
színművészet Gidófalvi  Jancsó Pált, »az első 
magyar komikust* köszöni a kollégiumnak. 

Tanárai között szerepelnek Apáczai Cseri 
János, a kiváló philozophus, a magyar nemzeti 
irányú és nyelvű tudományos irodalom alap-
vetője, Pápai Páriz Ferenc Erdélyben az első 
orvosi müvek irója, kinek nevét főként  szótára 
tartotta fenn.  Benkő Ferencz, az első magyar 
mineralogus, továbbá a magyar Tudományos 
Akadémia következő tagjai : Köteles Sámuel, 
Szász Károly, a jogtudós, Hegedűs Sámuel és 
Mihályi Károly. 

A kollégium sokáig egyetemet pótolt Er-
délyben, mivel jogi és theólogiai fakultást  tartott 
fenn,  mindaddig mig a jogászok képzését az 
akadémiák és egyetem, a papok képzését meg 
a kolozsvári theologiai fakultás  vették át (1896). 

Jelenben elemi gyakorló iskolája van kap-
csolatban a tanítóképzővel (1858) és 8 osztályú 
gimnáziuma, melyben a klasszikus nyelvek mel-
lett a mai tanteivnek megfelelő  beosztással 
modern nyelveket és az érettségi bizonyítvány 
elnyeréséhez szükséges összes tárgyakat tanítják. 

Az erdélyi református  egyházkerület által 
fenntartott  tanítónőképző-intézet a kollégium-
mal kapcsolatban működik. 

A 3 százados múltnak egyik, a többi refor-
mátus kollégiumoktól megkülönböztető jelleg 
zetessége a szegény tanulókról való gondos-
kodás. Az alapító fejedelem  40 alumneumot 
biztosított szegény tanulók teljes ellátására, mi 
sokáig még a ruházatra is kiterjedt. A fejedelem 
alapítványához az erdélyi református  főnemes-
ség és nemesség számos alapítványa csatlako-
zott ugyanezen célra, mi lehetővé tette főként 
és elsősorban a tanulni vágyó székely ifjúság 
kiképzését. Van alapítvány, a Jablonczaié, mely-
nek élvezőjét tanulótársai választják és van a 
Sárpataki testvéreké, melynek alapitó levelét 
minden évben a záróünnepélyen fel  kell olvasni. 
Jelenleg meghaladja a 200.000 leu értéket, 
amit a kollégium tandij, internátusi és konvik-
tust kedvezmény címen arra érdemes, szegé-
nyebb sorsú fiuknak  évenként kiad. 

A kollégium vagyona túlnyomó része ingat-
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lanból áll. Nagyetiyed városban 2 kétemeletes 
nagy épülete, ugyanott 2 egyemeletes épülete 
szolgál az iskola és internátus céljaira. Emellett 
külön épületben van a konviktus és a kórház. 
A város területén egy egész utca a tanári 
lakások sorozata. 

Földbirtoka 10884 hold, több Nagyenyed 
közelében fekvő  község határán és egyet kivéve 
mind Alsófehér  vái megyében fekszik.  E tekin-
télyes birtokban érintetlenül megvan a fejedelem 
alapítványa, t. i. a nagyenyedi, felenyedi,  muzsi 
nai, miriszlói, henningfalvai  birtok Ebben van 
egy erdő, hol van olyan tölgyfa,  mely egykorú 
az alapítással. 

A földbirtok  felerészét  már a kollégium maga 
szerezte és pedig nagyon jelentéktelen számú 
kiegészítő részleteket leszámítva — mind magyar 
nemesi családoktól, melyek abban a községben 
eladták birtokukat. 

Az agrárreform  alapján a kollégium több 
százados birtoka kisajátítás tárgyát képezi, s 
az eddig megtartott tárgyalások tényleg csak 
a belső házastelkeket, szőlőt és az erdőkből 
hagyták meg. A kisajátítás következtében nagy 
változásnak néz elébe a 300 éves főiskola. 
Házait székhelyén kétszer pusztította el a bal-
szerencse birtokainak berendezéseivel és gazda-
ságával együtt. Most nagyrészben maga az alap 
szűnik meg tulajdona lenni. A negyedik század 
küszöbén ezzel egy nagy kérdés emelkedik fel 
az erdélyi reformátusok  előtt : a kollégiumnak 
fenntartása.  Az ünnepély maradandó hatású 
részlete ezzel kapcsolatban a kollégium pártfogó 
egyesületének megalakítása lesz. 

Dr, Garda  Kálmán. 

Száll,  száll  az idő... 
Száll,  szili  az idő,  ki tudja  hová száll; 
Száll  suhanóbban az őszi  madárnál, 
Ki  a sárguló,  búi tarlókon  át : 
Keresi  messzi, másik, szebb hónát! 

Szálló  időnk  is költöző  madár  tán . .. 
S e földi  tájak  hervadóra  váltán: 
Más,  szebb világok  félé  száll  velünk, 
Hol  új mezőkön  új tavaszt  lelünk. 

Hóreb  hegye csak ez a földi  élet, 
Túl  rajta  : ott  az igért,  szent vidékek, 
Hol  soha el  nem pazarolhatunk; 
Szálló  időnk,  elsuhanó napunk] 

Temesvár,  1922 szeptember  21. 
Szabolcska Mihály. 



Bo ldog : i dők . 
— Egy regény színfoltjaiból 

Az érettségi sokkal könnyebben ment, mint 
hittük. Amire nyolc éven át vágyva-rettegve 
gondoltunk, most itt volt. 

Egymástól jó távol ültek a fiúk  s a latin 
írásbelin kínlódtak : Sauerpeck a körmét rágta 
és kérdően nézett a mellette ülő Szentmártonira> 
a Cimbalmos Tordainak súgta : »olyan marha 
vagyok hozzá, mint az iks«. Szentmártoni már 
be is adta dolgozatát s kiment. Nemsokára Ke-
rekes bácsi zsemléket hozott be, minden fiú  ka-
pott egyet. Falatoztak, vigyázva babráltak a 
süteményekkel, apró papírszeleteket szedtek ki 
belőle. Egy félóra  múlva mindenik készen volt 
a feladattal,  de tempóztak s a Cimbalmos nagy 
izzadva csak délben jött ki a teremből s gúnyo-
san nézett Verébre, ki már másfél  órája strá-
zsálta őt. 

Másnap délre készen voltak a szóbelivel is. 
Úgy ment minden, mint a karikacsapás. Egy 
óra múlva az igazgató kihirdette az eredményt. 
Senki sem bukott meg. A fiúk  részegek voltak 
az örömtől. Repülni szerettek volna, lelkük 
vágyva gondolt az életre, mely már várta őket, 
hogy elnyelje mindnyájukat s leverje róluk az 
ifjúság  drága hímporát. 

Könnyű szívvel hagyták el a vén kollégiu-
mot s arról folyt  a szó, hogy ki mihez kezd. 
Édes gyönyörűséggel gondoltak a vakációra, 
mely mint érettségizett férfiakat  ölelte őket körül-

Csak Szentmártoni volt szomorú és nyugta-
lan. Mindenik fiúnak  volt valami terve. A szü-
lők már lerakták a síneket, melyeken el kell 
indulniok, de mit kezdjen ő, kinek senkitől sem 
lehet semmit sem kérnie, kit senki sem vár. 
Behúnyta a szemét és úgy érezte, hogy a kol-
légium falai  is elszaladnak előle és ő ott marad 
egyedül, árván, mint sivatag tenger közepén az 
irányt vesztett hajó. • 

Délután a sétatérre ment és onnan tovább 
a nyári üdeségben zöldelő erdő felé. 

A hegyoldalon lefeküdt  a bársonyos fűbe. 
Színes bogaracskák zümmögtek körülötte, egy 
fehér  lepke szállt reá és csápjával az arcán végig, 
folyó  könnyekben tapogatott. Valami nagy bi-
zonytalanság szállta meg és félelem  markolt 
szívébe a jövő miatt. 

— Irta: Sipos Domokos. 

A kollégium úgy vette eddig körül, mint 
gondosan épített vár, melyben minden megvan, 
mire szüksége volt. Nyolc esztendőnek minden 
emléke felújult  benne s még a kis diák korában 
kapott pofokra  is örömmel gondolt ebben a pil-
lanatban s szívében szomorú búcsúztató sírt az 
ifjúsági  lap fölött,  melynek szerkesztője volt, a 
könyvtár fölött,  hova már a szeretett Anyegint 
is visszaadta, az önképzőkör fölött,  hol beszédeit 
tartotta. Elsiratta az öreg templom kórusát, hon-
nan vasárnaponként a leányokra nézett le, meg-
siratta a kövér jóságos Lukács nénit, kinél kis 
diák korában annyiszor zsírozta meg a kettőért 
kenyeret, tanárait, a gesztenyefás  főutcát,  hol 
annyit sétált, a Holtmarost, hol gyermekkorá-
ban varjúfészkekre  vadászott, a Bükköst s a 
regényes Farkaspatakot, hol annyit barangolt. 

Sírt-sírt és nem tudta, hogy a gondtalan-
első ifjúságot  siratja. 

A Maros messziről ide csillogott, tutajok 
úsztak rajta lassan, az országútról a távolságon 
át megszűrve jött fel  hozzá a szekerek zörgése. 
A csodaszép kék ég mély kupolájában fecskék 
röpködtek és elsuhantak fölötte,  mint a játszi 
gondolat. 

Szeretett volna beleillanni, belehalni a gyö-
nyörű világba. 

Elaludt éá álmodott. Vonatonutázott. Minden-
féle  emberek tolongtak körülötte, nyomták és 
taszigálták, ő is erőszakosan szorított magának 
helyet. A vonat sokszor megállott s nehezen 
indult tova. Bosszankodott, mert sietnie kellett, 
hogy miért, azt nem tudta. Egyszer megindult 
a vonat és irtóztató sebességgel rohant előre. 
Az emberek rázódtak s megvoltak ijedve. 

A rémület ki ült az arcukra s felírta  oda a 
kérdést: mi lesz, hova megyünk ? Senki sem 
tudott felelni.  Az őrült rohanás még mindig 
tartott, de már voltak, akik megszokták. Egye-
sek nyugodtan falatoztak,  a sarokban egy kövér 
ember aranyórára alkudozott. Egy gyönyörű 
szép szőke nő az ijedségtől elájult, csúnya, 
himlőhelyes öreg férfi  szaladt hozzá s mig a 
ruháját bontotta ki, kéjesen simogatta mellén 
a hófehér  bőrt. A vonat most már olyan gyorsan 
rohant, hogy recsegett, ropogott minden eresz-



téke, kinn összefolyt  minden, egyetlen őrülete-
sen kavargó szürkeségbe. 

Jajgatott és sírt mindenki, csak a himlőhelyes 
simogatta tovább a gyönyörű szőke nő nyakát, 
a kövér épen most fizetje  az aranyóra árát, 
három ember huszonegyet játszott nagy pénzbe, 
a negyedik kibicelt és valami zöld pálinkát 
ivott. Egy irtózatos reccsenés és porrá mert 
az egész vonat. Ő a kövérrel, ki az arany 
órát szorongatta, a himlőhelyessel, kl egy 
pillanatra sem engedte el a csudás szőke nőt, 
mélyen a föld  alá került. Mikor megszokta a 
homályt, Kolozsvárit és Ajtait pillantotta meg. 
Mind a kettőn szürke katonaruha volt és sokkal 
öregebbeknek látszottak, mint ma délelőtt. Szólí-
totta őket, de egyik sem felelt.  Csak akkor 
vette észre, hogy Ajtainak csak a feje  van 
meg, testét sehol sem látja, Kolozsvárinak pedig 
a homloka közepén egy kis piros nyilás van. 
Mindketten szomorúan és hangtalanul néztek reá. 

Megborzongott. Kolozsvári fejéből,  a kis 
piros nyíláson utálatos csudaféreg  mászott ki. 
Ronda, nyálkás testét felnyújtotta  a magasba 
s fejét  jobbra-balra ingatta. Rettenetes volt. 
Szentmártoni odament t fiúhoz,  rázta, költögette, 
de az meg se moccant. 

Akkor vette észre, hogy hosszú hosszú sorban 
ugyanilyen hangtalan emberek feküsznek  és 
mellettük puskák és tölténytartók, bajonettek 
hevernek a földön.  Nem értette az egészet. 
Megint rázni kezdte Kolozsvárit, az meg se 
moccant, de homlokán a ronda, sárga féreg 
kinyújtotta testét, feje  felemelkedett  és egész 
határozottan látta, hogy röhög. Iszonyú utálat 
és dűh fo^ta  el, odacsapott, a féreg  feltátotta 
száját, egy végnélküli sötét üreg nyilt meg s 
hideg szél süvöltött ki belőle. 

Összerázkódott és felébredt.  A nap már a 
messzi Székelykő kopár ormán nyugodott és 
sárgás-pirosra aranyozta az országút felett  fel-
vert port. 

Felkelt, lesimította ruháját és zavarodottan 
indult mejj a város felé. 

A kaszárnya előtt mélán fújta  a trombitás 
a capistrángot, mikor Luci készen volt az 
öltözködéssel Két gyönyörű rószaszín szegfűt 
tűzött mellére s megállott a mamája előtt, kinek 
blúzán a szobaleány piszmogott. 

A nagyságos asszony végignézte leányát 
és meg volt vele elégedve. »Mehetünk* mon-
dotta és elindultak a sétatér felé.  A fagyaibok-
rok bódító illatot árasztottak s fehér  virágaik 
felett  szerelmesen suhogtak a simaröptű éjjeli 
lepkék. 

A kioszkban már muzsikáltak s a terem 
tele volt emberekkel. Kint a gesztenyefák  alatt 
fehér  teritős asztalok nyúltak el, az egyik mel-
lett Juhari bácsi rendelt bort s a pincér után 
kiáltott: »hozzon egy üveg szódát is«, Gradivó 
úr és Bokái bácsi assistáltak neki s Bokái 
erősen kardoskodott, hogy »szárazon* igyák 
a bort, de Juhari bácsi, a spriccerek atyames-
tere nem tágított. Gradivó úr semleges maradt. 
Végül is Csornai tanár úr, ki a spriccer mel-
lett nyilatkozott, döntötte el a vitát. Megjelent 
Veréb is, leült Csornai professzor  mellé, a fa-
lombokon bekandikáló hold felé  forgatta  sze-
meit s poétikusan elmélázott: »Oh, mily felséges 
illata van a harmatos fűnek*.  A konyha mellől 
friss  pörkölt szaga csapott feléjük  ; »héj, pincér, 
hozzon hamar egy pörköltet*, dörögte Juhari 
bácsi s a poézis könnyed tündére sértődötten 
libegett Veréb után a bálterembe 

Az első csárdást táncolták. A diákok a 
cigány mellé húzódtak s úgy jáiták, mintha 
létkérdés volna reájuk nézve ez a tánc. 

. A patikus segéd, egy szép, hosszú hajú fiú, 
bosztont táncolt a »Ritka buzára« s amerre 
keringett a teremben, olyan illatot hagyott 
maga után, mint egy mozgó drogéria. 

Egy honvéd főhadnagy  már belemelegedett, 
kurjongatott és hosszasan rikoltozott. Egyik 
kezét a tarkójára vágta, másikkal szorosan 
magához ölelt egy magas szőke leányt s a 
derekát egy kissé meghajtva, tempósan aprózta 
a táncot. 

A falak  mellett körben ültek a mamák. 
Az előkelőségek a főispánné  köré csoportosultak, 
ki lorgnonján át hűvösen nézte az >esetet« s 
igyekeztek lehetőleg vele társalogni 

Lejjebb a kisebb előkelőségek igyekeztek 
magukat távoltartani az iparos asszonyoktól, 
kik egy cseppet sem erőlködtek róluk tudomást 
venni, hanem boldogan és csillogó szemmel 
nézték, hogy merre röpül a táncban leányuk. 

Középen, egy nagy majomszigeten a Con-
sul tartott előadást a diákoknak. 

»Nágyon snász dclog ez a rrricsáj« recseg-



tette, elkezdett kiabálni egy kövér bárókisasz-
szonynak s hozzá szaladt. A fiuk  röhögtek alig 
derékig érő smokingjár.. Persze az övéket 
Magyari úr, a diákok ősrégi udvari kecskéje 
becsületesen hosszúra szabta, nem spórolt a szö-
vettel, mint azok a gazember pesti szabók. 

Veréb iszonyú problémát csinált abból, hogy 
kit kérjen fel  először táncolni s még mindig 
egy kis baka hadnaggyal vitázott. »Áh. a ka-
tonaság nem pálya. Mit csináltok ti? Szép 
ruhában jártok, kurizáltok. Improduktív emberek 
vagytok * A hadnagyocska szelíden mosolygott 
s mintha a távolból valami szomorú fekete 
zászlót lengettek volna feléje,  szent meggyőző-
déssel mondotta: »s meghalunk.« 

Veréb fölényesen  kacagott: >háhá, a kávé-
házban, mert háború, az sohasem lesz !* 

Isteni éjszaka volt. Mintha a Nyomorúság, 
a Szükség és Gond megbújtak volna vaiahol 
szégyenlősen és félve,  a Boldogság és Gond-
talanság terítette ki szárnyait az ember lelké 
ben. Lehet, bog / a huszonnyolc érettségizett 
diák szivéből csapott ki a derű és jókedv, 
mert ők úgy feküdtek  reá mámoros kedvükkel 
az egész világra, mint a szerelmes, ki viharzó, 
mámoros, első ölelkezésben borul reá a kék 
vizek felett  sikló gondolában, csillagfénytől  és 
csóktól részeg kedvesére. 

Szentmártoni kábúltan járt a teremben. Mi-
kor csak lehetett, Lucival táncolt s ha egy 
pillanatra pihent a leány, azonnal mellette volt 
és nézte. Semmiségekről diskuráltak. Egy na-
gyon gazdag és szép barna fiú  kedves szel-
lemességeket mondott a Luci mamájának, a 
főispánné  is odafigyelt  és kegyesen méltóztatott 
mosolyogni. Luci csak a végét hallotta, nagy-
szerűen mulatott s elkezdett a barna fiúval 
csevegni. Szentmártoninak megint szivébe mar-
kolt délelőtti gondolatainak minden keserűsége; 
savanyú és kedvetlen volt. 

A szünóra előtt még táncolt Lucival, fájt  a 
szive, szerette volna a leánynak megmondani, 
hogy nagyon-nagyon szereti, de az folyton 
kedves semmiségeket csacsogott, Duci ésNuci 
felé  mosolygott s a fiú  erőszakkal csukta vissza 
szívébe a szavakat. 

A gyönyörű rózsaszín szegfű  bágyadtan 
hajtotta le szirmait a forró  leánykebelre és 
felszívta  magába az üde bőr parfümjét.  Elkérte 
a leánytól, elnézett a semmibe az emberek feje 

fölött  és megindult a kijárat felé.  Egy felajzott 
húr lepattant szívének hegedűjéről és szomo-
rúan búgta: »Ennyi az egész*. A hervadt szegfű, 
mely egyedül őrzi a soha meg nem ismétlődő 
első szerelem isteni illatát. 

Az asztaloknál kezdtek vígan lenni. A diá-
kok hangosak voltak, ittak és örök barátságot 
esküdtek egymásnak. Bokái bácsi egészen ké 
szen volt már. Az öklére támasztotta a fejét  s 
mély érzéssel búgta : »Fekete szárú cseresznye, 
rabod lettem szép menyecske.. Gradivó úr 
műértően tercelt s gonddal töltött a poharakba, 
Juhari bácsi elégedetten dörmögött a nótához. 

A gesztenyefák  árnyékában Piriké Szalon-
taival sétált Mikor sötétbe értek, az asszony 
mindig veszettül csókolta a fiú  tüzelő száját. 

A bálterem közönsége is helyet foglalt  az 
asztalok mellett s a cselédek, kik addig az 
ablakokon kandikáltak be, most az asztalokra 
bámészkodtak. Egy-egy sötét sarokban kocsisok 
enyelegtek s a leányok élesen visítoztak. 

A banda a főispánné  asztala mögött muzsi-
kált, a leányok összehúzták sáljukat keblükön 
és megborzongva mártották nyelvüket a boros 
pohárba. 

Szentmártoni bódultan nézte az embereket. 
Valami hideg szél csapott az agyába s idegen-
nek érezte itt magát. 

Mintha komor, szürke fal  meredt volna fel 
előtte, melynek láthatatlan másik oldaláról vala-
mi érthetetlen zúgás áradt feléje,  az ismeretlen 
Elet kérlelhetetlen és örök ütemű zakatolása. 

t 
Ugy érezte, hogy neki kell rohannia a kerí-

tésnek és átvetnie magát rajta, látnia kell, 
tudnia kell, hogy mi van túlfelől. 

Odament a fiúkhoz  és búcsúzott. Szalontait 
megkereste a fasorban,  ilsten veled« — mon-
dotta és megcsókolta legjobb barátját. A két 
fiú  átölelte egymást, Szalontai meghatva ismé 
telte: »Isten veled barátom. A viszontlátásra.. 

Piriké is kezét nyújtotta, drága asszony-
szívében túláradt az érzés és megcsókolta a fiút. 

Szentmártoni megindult. Mikor a sötétbe ért, 
mégegyszer visszapillantott. Elmosódva nézett 
felé  a Luci képe* s úgy érezte, hogy szíve fölött 
a hervadt szegfű  elmaradt társa után zokog. 

A sötét uccán bódultan jött végig, utána 
suhant a zene s a fákon  átszitált egy csengő 
női hang. 



V A kollégium elé ért, megállott, kitárta kar-
jait, ráborult az öreg falra  és sírt-sírt. 

Hangtalanul kiáltott a lelke: »Oh ifjúság, 
te csodás szépségű ezeregyéjszaka, miért ké-
szülsz elhagyni ? Érzem, hogy fogod  már szivem-
nek kilincsét, bogy hűtlenül mosolyogva ki-
lebbenj belőle és örökre elfelejts. 

Ifjúság,  ifjúság,  elillansz, elszállsz rólam, 
mint valami felséges  illat s én itt maradok ár-
ván, mint egy kijátszott viaszbáb.* 

Sokáig-sokáig állott itt kábultan és gondolat 
nélkül. 

A timárok bástyáján rekedten visított egy 
vén kuvik, Szentmártoni felkapta  fejét,  meg-
feszültek  izmai, becsapta szívén a kapukat és 
bezárta a multat. 

Indult. Egy qra múlva a hűvös hajnalon 
vonaton ült. Zsebében tiz forinttal,  a hervadó 
szegfűvel,  és aztán elnyelte sodró, zavaros ár-
jával az Élet. 

Alma Mater 

SZABÓ  JENŐ  ÜNNEPI  DALA. 

Ismersz-e  még,  ismersz-e. régi  dajkám?/.. 
Mi  tört  meg igy, nem mondom el  neked! 
Hozott  az élet  gyászt,  ezernyi bajt  rám, 
De sohasem voltam  hűtlen  gyermeked  / 
Napáldozóra  md keressek itt  már?! 
Koldus  vagyok, hajh, minden  elhagyott, 
S tgy dalt  zokogni  még  a lábaidnál, 
Dicső  anyám, lásd,  mégis  üt vagyok /  . . 

Így,  megviselve  meddő  földi  harcon 
Pihenni  vágytam hű  dajkám  ölén  — 
Hozzád  emelve halvány,  könnyts arcom, 
Dicső  anyám, hajolj  megint  fölérni 
Csókolj  szivemre még  egy boldog  álmot 
E búcsucsókkal  hadd  megyek tova, 
Mig  majd  valahol  alkonyatba  szállok, 
Töretlen  útak megtört  vándora!.. 

Régi kollégiumi conceptusok. 
Az Erdélyi Nemzeti Muzeum levéltárából közli Bodrogi János 

kollégiumi tanár. 
fe  régi erdélyi ref.  iskoláknak egyik legked-

vesebb szokása volt — amely részben ma 
is megvan — a legátus küldés. A sátoros 
ünnepekre t. i. karácsonyra, húsvétra és 

pünköstre részint a theológus ifjúságból,  részint 
a VII. és VIII. osztályokból ünnepi szónokok 
(legátusok) mentek ki a közelebbi városokba és 
falvakba  azzal a megbízással, hogy a szent ün-
nepek alatt ott az isteni tiszteletet elvégezzék. 
A megbízott s erre a célra külön előkészített 
ifjak  megbízó leveleket u. n. conceptusokat  vittek 
magukkal, eleinte a XVII-XVIIL században 
csak írott, később pedig és napjainkban nyom-
tatott formában.  A conceptusok az illető ki-
bocsátó intézet által kiadott s annak igazgatója 
által aláirt ajánlólevelek, melyet az ifjak  a legá-
tumot adó jobb módú híveknek és patronusok-
nak személyesen adták és adják át. Az erdélyi 
iskolák régi életében a legátió intézményének 
egész kis irodalma van. Anyagilag és erköl-
csileg egyaránt jól bevált ez az intézmény, mert 
egyfelől  jövedelmet jelentett az ifjúnak,  másfelől 
alkalmat nyújtott arra, hogy a társadalmi érint-
kezés terén gyakorlatot szerezzen. 

A legátió megvolt a XVII . században is s 
az alábbiakban éppen olyan conceptust közlünk, 
melyet az enyedi tanárok magának I. Apafi 
Mihály fejedelemnek  küldöttek két karácsony 
legátus beajánlása céljából. 

»Méltóságos Fejedelmünk, természet szerint 
Kegyelmes Urunk U 

Hogy Isten a Nagyságod életét sok napok-
ra terjessze, országlását nyomóssá tegye és 
mind ez előttünk lévő innepeknek, mind töb-
beknek érésével s boldogul eltöltésével Nagy-
ságodat örvendeztesse, Istentől szivünk szerént 
kivánnyuk. 

Megemlékezvén Kegyelmes Urunk Nagysá-
godnak tartozó kötelességünkről, hogy mi ez 
szent innepekben magunkat Nagyságod mél-
tóságos udvarában megjelentsük, tisztünknek 
ítéltük lenni. Küldöttünk azért collegiumunkból 
két tanuló ifjúkat,  hogy Istentől vött talentumok 
szerint ők is a Nagyságod méltóságos tekinteti 
előtt az testben megjelent Istennek titkait ma-
gyarázzák s hirdessék és igy mind elméjeket 
lassan-lassan a praedikálásnak nagyobb tökéle-
tességére készitsék, mint penig magokat ez alá-
zatos collegiummal edgyütt Nagyságod méltat-
lan és legkisebb hivei közül lenni ismerjék. 
Mely alázatos jó igyekezetünket, hogy Nagysá-
god kegyelmesen tőllünk venni méltóztassék, 



Nagyságodat igen alázatosan kérjük. Az Ur 
Isten Nagyságodat minden gonosz ellen oltal-
mazza ez szomorú időkben és életét az ecclé-
siáknak, scholáknak javára boldogítsa. 

Nagyenyed, 20. Decembris 1683. 
Nagyságodnak méltatlan együgyű alázatos 

szolgái 
a nagyenyedi collegium professori, 

Dési Márton mpr. 
Páriz Pápai Ferenc mpr.« 

* * * 

Jó ötven évre reá 1733 márciusában, özv. Gr. Teleki 
Pálné sz. Gr. Vaji Katához Ke.idi-Lónára küldettek legá-
tusok az alábbi conceptussal : 

Méltóságos Gróf  Asszony! 

ogy a Kristus feltámadásának  ereje volta-
képen adja ki magát az asszony szivé-
ben, ez innepnapokban tökéletes szivvel 
kívánjuk. 

Ha a Krisztus fel  nem támadott, híjában 
való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok, 
annyira nemes és fő  sarkának tartja a pogányok 

apostola a keresztényi vallásnak a Krisztus fel-
támadását, minek okáét annyi sok számú bizony-
ságokkal is erősiti annak igazságát, amennyi 
akármely törvényben is nem csak megállhasson, 
hanem ugyan felette  is soknak tartassék. 

Minekokáért ennek az igaz és bévételre 
minden képpen méltó beszédnek a léleknek és 
Isten beszédinek, hatalmáb (an) bizonitására ma 
is kötelesek lévén, örömest éltünk ez innepi 
alkalmatossággal és küldöttünk ki levelünk mel-
lett két  becsületes  tanítványunkat,  kik a Kristus 
feltámadásának  valóságos igasságát mind tanú-
bizonyságokkal, mint penig ellene mondhatat-
lan okokkal támogassák, kiket hogy Nagyságod 
tanítvány nevében fogadgyon  es megeshető 
fogyatkozásokat  megengedje igen kérjük és 
ezen bizodalammal maradunk is minden hűséggel 
a Méltóságos G r : Asszonynak. 

Jó kivánó kötelezet alázatos szolgái az nagy-
enyedi Collegiumbeli tanítók. 

Költ Fehérvári Nagy-Enyedi Collegiumban 
1733 esztendőben 30 marty. 

Szigeti Gyula István. Vásárhelyi T. István. 

Merengeni  az Őrhegy  ormán — 
Csak  oda vágyom, oda,  én  ! 
A kedves  város képe  reszket 
Sóvárgó  lelkem  tükörén. 
Felzajdul  szivem minden  álma. 
E csüggedt  ajk siró panaszt lehel; 
És felzokog  dalomba  fájva, 
Hogy  ezt az édent  elvesztettem,  el!. 

A természetet  megcsodálni  — 
Csak  oda vágyom, oda én  : 
Feledni  a gyötrő  keservet 
E legjobb  anya kebelén. 
Ott  a patak csöndes  morajjal, 
Csillogva,  lassan hömpölyög  tovább ; 
Csábos  mosolylyal  ifjú  hajnal 
Füröszti  benne arcza biborát  . . . 

Istent  imádni  tiszta  hévvel  — 
Csak  oda vágyom, oda én; 
Hol  egyszerű  nép  áhitattal 
Csüngött  az ajkam ihletén. 
Ott  áll  az ősi  egyház . . . Távol 
Már  láthatod  komor, barnult  falát; 
RajV  mintha multak  bánatából 
Egy egy kóbor felhő  suhanna át ! 

Borongani a multak  árnyán — 
Csak  oda vágyom, oda én . . . 
Érezni a fájdalmak  kéjét 
E drága  föld  történetén. 
Mely  egykor, hogy ifja  rohanva 
A bitorlókat  bátran verje szét, 
Egy újkori  bűvös  folyamba  : 
Önnön vérébe  mártá  gyermekét! 

Ott  élni  dalba  ringó álmon — 
Csak  oda vágyom, oda én; 
Magányba\  mint  szabad  madárka 
Bokrába rejtett  édenén. 
Feledni  ott  a tündér  kertben, 
Hogy  multamnak  mily  sötét  gyásza van ; 
Egy édes  dalba  sirni  lelkem, 
S aztán meghalni  csendben-boldogan  ! 

S pihenni ott  az Őrhegy  ormán 
Örökre . . . oda vágyom én! 
Nem  ! . . Onnan is csak felriadnék 
Az első  tavasz reggelén. 
S a mit  megtört  szemem először 
A napsugárban fent  ragyogni  lát, 
Sirva,  zokogva áldanám  meg 
Enyed  tornyának  büszke csillagát!  . . 

Szabó Jenő. 

Oda  vágyom... 



Irtai F o g a r a s i A l b e r t . 

Az alma mater várja gyermekeit. 
Vége felé  jár a hosszú nyári szünet, 

Erdély minden részéből sereglenek a rau-
zsaflak.  Az édes otthonból mennek másik 
édes otthonukba. Az alma mater ismét meg-
nyitotta vendégszerető házát; de nem ven-
dégeket vár; családja legkedvesebb tagjai, 
gyermekei érkeznek közelbül, távolbul, leg-
többen a székelyek földjéről.  Mintha ugy ki-
csiben megismétlődnék a régi római köz-
mondás, hogy „minden út Rómába vezet" ; 

5 most mintha minden út Enyedre vezetne. 

§ 
XISJISÜ 

Legérdekesebb épen a székely földről  özön-
lő muzsafiak  vándorútja. 

A kivezető utakon egymásután 3—4 
szekér is szállítja őket. Egy-egy nagy er-
nyős szekeren 8-an 10-en is szoronganak.-
Mikor a szorongásba belefáradnak,  leszál-
lanak s gyalog követik a szekeret A sze-
keres gazda minden egyes gyereket felelős-
ségre vett it a szülőktől. Az elinduláskor 
kissé szontyolodottak, később már vidám 
csevegésükkel 8 énekökkel töltenek be he-
gyet, völgyet, erdőket. Források, vizek mel-

Régi diákélet a Bethlen-kollégiumban. 



lett megtelepednek s vidáman lakmároznak 
az elemózsiától duzzadó tarisnyából. A sze-
keres gazda ügyel, hogy jusson is, ma-
radjon is. Külön veszem azt a szekeret, 
mely Barabás Miklóst, a későbbi hires festő-
művészt hozta Enyedre. Maszák Hugó, a 
nagy művész veje „Barabás Miklós mű-
vészi pályája8 czimü veises füzetében  erről 
az útról igy emlékezik meg : 

Barabás Miklóskát, — a hagyomány mondja, 
Tulu Pista vitte a kollégiumba. 
Dálnokból Enyedre a szülői háztól, 
Könnyel vált meg anyja szeretett fiától, 
S mig könnyes szemével a kocsit kisérte, 
Távozó kincsére ég áldását kérte. 
Vigan szól a csengő a lovak nyakában, 
Cseng az apróság az ernyő aljában. 
Egyik mesét mond el, másik vigan dalol, 
Ő néma, elhagyott övéire gondol. 

A gyermeki lélek rugalmassága, az út 
folyton  változó képei, társainak gyorsab-
ban támadó vidámsága őt is hamar felvi-
dítják annyira, hogy az első megállóhely-
nél már lerajzolja Tulu Pistát, a szekeres 
gazdát, még pedig ugy, hogy bozontos 
nagy feje  összeolvad a lova nyakával. 

Szegény ló! mondja egyik nagyobb 
tanuló, ki már a Iogica classis fennsőbb  tu-
datával szemléli a képet s szeretettel, gyön-
géden simogatja meg a „zseniális fiúcska-1 

fejecskéjét.  A csintalan gyermeksereg elérti 
a gonosz megjegyzést s hangos kacajra 
fakad.  Ahajt az öreg Pista bá is meg-
neszeli az ő két eszével; kegyetlenül rá-
förmed  a csufondárosokra,  hogy igy meg 
amúgy otthagyja őket az út közepén s el-
megy a maga fiával;  ez talán nem csú-
folja  le a saját édes apját (épen a háta 
mögött fojtotta  el röhögését). 

Nana Están bá, csitítja a logicus, 
hiszen csak ártatlan tréfa  az egész, ne 
haragudjék ! 

„De az irgalmatosságát a hitvány kőly-
kinek, az én becsületes pofámat  ne keverje 
össze a lónak az ábrázattyával, ha mar 
épen le akar pingálni". 

Csak a Miklóskára közös határozattal 
kiszabott büntetés lohasztja le puffogó 
haragját. Miklóskának büntetésből aznap 

délben nem volt szabad tarisnyájához 
nyúlnia, de azért ő lakott legjobban; tár-
sai a legjobb falatokat  lopták a zsebébe 
a magokéból. Ennek a Miklóskának az 
emlékét őrzi a megmaradt enyedi ritkasá-
gok között az a kedves „Quodlibet", 
melyen 1826-ban a 16 éves Barabás zse-
niális ecsettel örökítette meg Erdély Athé-
néje akkori életének egy jó darabját. Az 
ő emléke dicsőíti a nagy fejedelemnek  e 
terem homlokzatát ékesitő ideálisán szép 
képe. 

A kollégium csűrénél. 
Tulu Pista bá és a logikus diák beve-

zették, számba adták a rájok bízott gyer-
megsereget, de az öreg székely azt is 
tudni s látni akará, hogy miből is él meg 
az ő Están gyereke. Elmegy hát a kollé-
gium csűréhez, sorban megnézi a hatalmas 
buzaasztagokat s minden egyéb gyüjte-
mé n yit, az tán tő 1 e telhető gyöngédséggel meg-
fogja  a gyerek fülecskéjét  igy szólván : „nó 
fiacskám,  látod-é, ez mind a téd, ebből 
megélhetsz, kenyered lesz bőven ; ha húsra 
éhezel, ott a nyelved; a többit eligazittya 
édes anyád az én tuttom nékül es. Azzal 
aztán lódit rajta egyet, sarkon fordul,  hogy 
a gyerek találjon vissza magától a kollé-
giumba. De bizony a gyerek sem hagyja, 
zekéjébe kapaszkodva tartja vissza. 

Há'szen jól van, édes apám, de hát 
miből tanujjak, az ujjamból ?! 

Ugye-ugy! hát neked még valami irás, 
könyv is kéne? Ami muszáj, muszáj Jösz-
tene, vegyük meg. Akkor még nem volt 
annyi könyv, mint most, de Están gyerek 
mégis elszörnyedett láttára, ki is fakad  hát 
azt hiszi kee, hogy én ezt mind megta-
nullom! hát a suj! aztán kiválasztja a 
legmutatósabbat s odaszól az apjának. Én 
nem bánom, én ezt az egyet megtanullom, 
a többit tanujja meg kee ha megvevé. 

Az öreg apa felnyalábolja  a könyveket 
is, a gyereket is, megy velük a tanítóhoz, 
kinek ez szolgája is lett, lelkére köti, hogy 
a könyveket az utolsó betűig tanítsa meg 
neki, mert ő nem akar károsodni. Az 
Isten áldja meg magukot, szól a tanítónak, 
s avval ott hagyja. g 

Ll 



A laetum nuntium. 
Október vége felé  jár az idő. A Beth-

leni múzsák már jó sokat beszedtek a 
lelki táplálékokból, ellenben a test építé-
sére szolgáló földi  jók csak a plusquam-
perfectumban  leiedzenek, ahogy akkor a 
kiürült ládákat nevezték. A szegény székely 
fiuk  nagy része keserű lemondással szaval-
gatja, hogy 

Atya fiu  szentlélek, 
Száraz cipóval élsk. 

Épen ideje, hogy megjöjjön az őszi 
„laetum nuntium". Igy nevezte el a diák-
humor azokat a minden földi  jóval meg-
rakott nagy székely szekereket, melyek 
évente 3—4-szer is mégjelentek a kollé-
gium udvarán. Egy-egy ilyen szekér el-
indult a legbelső vidékekről s beszólott 
minden olyan házhoz, ahonnan az enyedi 
kollégiumba tanuló került; összeszedte a 
gondofan  becsomagolt ennivalókat, alsó-
felső  ruhadarabokat. A laetum nuntium meg-
jelenése örömünnep-számba ment. Mikor 
érkezését észrevették, lelkendezve rohantak 
elejébe, vitték diadallal, folyton  kiáltozva 
egyik latinul: advenit, adest laetum nun-
tium, másik félig  magyarul, félig  latinul: 
vivát! jubilate! itt van a megváltás! nin-
csen már koplalás! A szállító gazda név-
sorból szólítja a várományosokat. Boldogan 
futnak  fel  lakószobáikba súlyos tarisnyáik-
kal, némelyik kettővel is. Az ilyen kettős 
csomagoknak különös előzményük volt. 
Ebből tudjuk meg annak a vigasztaló szó-
nak a jelentését, hogy: „a többit eligazítja 
édes anyád az én tudtam nélkül es". 

Nemsokára ott van a gyüjtőszekér. A 
gazda szerencsére nincs otthon; az asszony 
lázas sietséggel állítja össze a gyereknek 
szánt küldeményt, amíg a gazda haza nem 
tér a krumpliszedésből. Szalonna, füstölt 
sajt, mézes-vajas székely pogácsa, szemerke 
turó, haricskaliszt stb. bőven-bőven búvik 
bele az öblös taii&nyába. Ezt az asszony, 
természetesen mind az embere tudta nél-
kül küldi „a lelkem drága gyermekemnek; 
ki tudja, hogy lehuttyadt a sok kopla-
lásból !" 

Ugy esik, hogy a gazda hamarább 

visszatér a mezőről, mint az asszony 
számította. Megáll a pitvarajtóban, nézi, nézi 
a nagy munkát, aztán megszólal: „Nó-
hát mán itthon semmit sem hacc, felesé-
gecském, van annak a hitvány kölyöknek 
elég zabálni valója, kee is tudja, hogy 
még vonának egy néhányan." A magázás 
már a harag jele volt. Aztán verje meg 
a csoda keedet, fakad  ki az asszony, hát 
mán azt a pár faláskát  es sajnájja az 
édes vérétől 1 Kötényéhez kap, peregni 
kezdenek az édes anyai könnyek. Az öreg 
góbé is azon kapja rajta magát, hogy 
ajkai remegnek, a torka szorul, megráz-
kódik, visszaszól az asszonynak: „Há' 
hogyne! mintha én nem is dógoznám a 
gyerekekért! mintha csak keedet kéne, 
hogy szeressék ! mindent beléjök gyúr s . . . 
aztán engem szépen kigyúr a lelkökből 
a . . . a . . . tuttom nélkül." 

Mi lett a vége? még egy „tudtom 
nélkül". Igy kapott a gyerek kettős laetum 
nuntiumot. 

Amíg a laetum nuntiumok bőségszaruja 
ki nem ürült, nem volt koplaló diák a 
kollégiumban. Amikor az sem volt, aka-
dott akárhány jószivü civis, aki meg-meg-
tömte a korogva könyörgő diák-gyomrot. A 
felnőtt  ifjak  kondiba is el-eljártak Akkor 
igy mondották a látogatóba járást A leá-
nyos, nemzetes és ifiasszonyok  könnyen 
megéi tették a legseálisabb diákideálok meg-
valósításának nehéz problémáit. Ezek a 
problémák sonka, kolbász, disznó-, pulyka-, 
iuca-pecsenye ámbraillatában emelkedtek 
a fogékony  diákszivek magas régióiba s 
onnan igen sokszor Hymen égi birodal-
mába, minthogy azt a nagy, de még soha 
kellően be nem bizonyított igazságot, hogy: 
»a házasságok égben köttetnek* akkor is 
ismerték, de ugy gondolkoztak róla, hogy 
amit folytonosan  kell bizonyitni, az soha-
sem válik bizonyosra. A diák-szerelem 
akkor sem tartozott a legmegbízhatóbb 
tünemények közé, de azért nagyon csinos 
statisztika telnék ki azokból a házasságok-
ból, melyeket enyedi diákok Enyed és 
vidékéről való leányokkal kötöttek. A 
Bethlen-kollégium ezt a nemzetfenntartó 
hivatását is hiven teljesítette a múltban. 



l Amint az dolgok mikéntje általán tudatik — 
az úrnak 1896-dik esztendejében Budapest vá-
rosában az magas kormányszék által egy selyem 
zászló csináltaték az középrendben levő oskolák 
vitézi tornajátékában legeslegelső oskola meg-
jutalmazására. Az ászló akként határoztaték ki-
adatni, hogy minden decenniumban vagyis tiz-
esztendőkben tornajáték tartatnék s azon az 
ország legelső csapatja vinné haza nyereményül 
az jelvényt. 

Akkoron pediglen — amint szintén közön-
ségesen tudatik — az Szabadka városbéli gim-
názium leve az győztes, elvivén az ászlót egy 
egész csomó más versenyző elől, közte a mü 
orrunk elől is. Mert ott vala az tornajátékokon 
az enyedi kolégyom is válogatott csapattal, az 
melyben Kontz Albert és Hoffmann  nevezetű 
diákjaink felette  kitüntetvén magokat az elsők 
között valának. Hozának is haza szép jutalmakat, 
trombita szóval vonulván visszajövet Tövistől 
egészen Enyedig. Imre Pista és Incze Miklós 
valának az kürtösök igen szép hanggal fújván 
az instrumentumokat. 

Mondaték is az kolégyomban versezet róluk 
»Mellem  Hoftman,  karom Koniz, 

érmem  arany, ezüst, bronz.* 

Tiz esztendőknek utána, az Urnák 1905-ik 
esztendejében megest elmenének az ifiak  az 
tornajátékra. Nagytiszteletü Fogarasi Béla vala 
az rektor és Székely János aa. az csapat-kapitány, 
nagy reményekkel az mü szivünkben kelvén 
útra lunae Maii, gondolom 23-án. 

Hajnal tájban indulánk az enyedi állomásról, 
egy rozzant III. osztályú vagonban vervén ta-
nyát. Hulla az eső nagyon és igen megázánk 
az uton egész Kolozsvárig, ahol is külön kupé 
kapcsoltaték az vonathoz, az melybe átszálla-
tának műnket. Átmenvén az Királyhágó szoros-
sain, déltájban Várad szöllőhegyei alatt egy 
pohár sert ivánk — mit elfeledénk  akkoron 
kifizetni  — Püspök-Ladány nevezetű helyen 
megebéd elénk. 

Akkorra már jónehány tanoda fiatalsága 
verőde össze, miért is az vonatból leszál-
latának és külön lokomotivos vonat indittaték 
az mü számunkra az bajvivásokra. Az állomás 
környékén azért kettős rendekbe állánk és ugy 
várók az vonatnak indulását. Sepsiszentgyörgy, 
Kolozsvár, Nagybánya, Nagykároly és Deb-
reczen deákjai valánk összeverődve már hegyin-
hátán. 

Az mikoron mégis az egyik vonatba mü is 
beszállánk, az debreczeniek levének az szom-
szédaink. Néhai való Csokonai Vitéz Mihály aa. 
oskolája erőst nagy számmal kele útra, 60-nál 
is többen valának, miglen mük csak 29-en. 
Katonás indul atu egyik professorunk  Székely 
Ödön igen biztatá az kálomisták két főrenden 

Vitézi tornajátéR 
1905-ben. 



lévő diákjait, hogy hát ne hagynák magukat 
és idjekezzenek megszerezni az selyem zászlót. 
Mü azomban, kiváltképpen ős Debreczen diák-
jai nem igen hallgatának az jámbor tanácsra, 
hanem rendén-rendén elékerüle egy-egy homoki 
vinkós kulacs, megmeg egy-egy marosmenti 
butélia és közben forgaták  is némelyek az ör-
dög bibliáját. 

Igy menénk és érénk estenden az Tisza 
vize mellett Szolnok városához, ahol már 10— 
12 vonatra szaporcda fel  a versenyre törekedők 
száma, ugy hogy ott hosszabb ideig megvára-
koztatának. Az síkságon igen csodálkozánk mü, 
erdélyiek, semmi emelkedést sem látván ma-
gunk előtt. 

— Itt »még semmi hegyek sem voltanak« 
mondá reá egyik éfi  zsoltártudónk. 

Jól benne valánk már éjszakában, mikor az 
magyar székvárost elérők. (Székvárost mondák 
pediglen nem székele benne az magyar király, 
lévén őfe^ége  akkoron az osztrákok tsászárja 
is, mely elébbvaló volt nékie az simpla király-
ságnál). 

Budapest városában igen nagy fényesség 
vala, és gyalogszerrel elvivének azért bennünket 
az Damjanics-ról elnevezett utcába egy leány-
oskolának helyiségébe, ahol az szállásunk vala. 
Éjfél  körül járt az üdő, azértan azért elmenénk 
megvatsorázni a városnak ligetjébe, ahol a Zöld 
vadászhoz cimzett vendéglőben igen jóizün 
evénk. 

Még muzsikaszóban és az szépnem látásában 
is vala részünk. Dankó Pista az hires neveze-
tes nótacsináló szögedi primás bandája muzsikál-
ván csendes hallgató nótákat, hogy: 

»Eltörött  a hegedűm 
Nem  akar szólani« 

ugy sira és zokoga az húrokon, hogy az mü 
szivünk is megtele bánattal. Azértan inténk az 
cigánynak, hogy vígabbat huzon, mire meg-
szólalt, hogy : 

»Czig  dny  asszony sátora 
Leégett  az éjszaka*, 

és több más, akkoron divatos nóták. 
Az Zöld vadászból felette  hamar hazaindu-

lánk. El vala már múlva éjfél.  Utczák mentén 
kiöltözött gyönyörűséges szép leányzók mosoly-
gának reánk. Kérdeztük is vezetőinket, hogy 

kik lennének ezen asszonyszemélyek, mire 
egyik igen vidám professzorunk  azt mondá vala, 
hogy »pillangók« biz ezek. Ezen felette  elcsudál-
kozánk, mert otthon jó Elekes Károly profesz-
szorunk nem ilyeneknek tanítá az pillangókat, 
lévén ezeknek szárnyuk, mit amazoknál nem 
látánk. 

Amint az szállásunkra érénk, surgyék, pok 
róczok várának ott bennünket és álmunkban 
mind pillangókat és villanylámpákat látánk, 
merthogy ezeket nem láttunk vala otthon. És 
próbálának ketten-hárman kiszökni az osko-
lából az éjszakának idején, de az szigorú 
őrizők miatt ez nem lehete. Azért csak jámbo-
ran hát mindenki békességben az szállásán 
marada. 

Másnap versenyekre menénk az u. n. Ló 
versenytérre. Egyik részünk messzéreugrásban 
és korlát gyakorlaton, a másik a magasra szö-
késben és nyújtón versenyeze. Kötelet is hu-
zánk dél tájon, de sarkatlan cipőinknek mijján 
elhuza bennünket Nagybánya sarkas csapatja. 

Az kótya-játékban i2 Őnk játszánk Nagy-
károly és Budapest egyik csapatjával. »Szélsők-
nek« esénk az sorshúzásnál és Nagykároly esett 
>be«. Szegény budapestiek mint »hátsók« nem 
tudák fertályóra  hosszant se »kitenni« az pestie-
ket. Odaugratának azért közülünk Juhász és Dali 
pajtásaink s egy szempillantás alatt, mint .ado-
gatok* kiugraták az pesti csapatot. Mi kerül-
vén hátsóknak, egy lapdaütés után, mit Daiky 
kifoga,  mü kerültünk »be«, uralván az helyzetet, 
miglen le nem csengetének. 

Valami czinegelábu pesti professzor  váltig 
vitatta vala, hogy nem szabály szerént játszot-
tunk. De hát Ítéletnapig nem várhattunk vala 
a »bekerüléssel«. Ha az pestiek nem érték vala 
az módját, megtevők mü a »tempót*. — Négy 
ezüstérem ékeskede azértan az mellünkön. 

Aznap öste elmenénk az Nemzeti Színházba. 
Bánk bánt adák. Bakó játszá Bánkot, Paulay 
Erzsi Melindát és Újházi mester Tiborcot. 
Mivelhogy az »beczei« páholyban ülénk, alig 
hallottunk valamit az előadásból. 

Szinház után a Metropol nevezetű kávéházba 
nénénk, ahol Banda Marci muzsikála káka 
töves nótákat. Csodálkozánk fölötte,  hogy nem 
cifrázza  az öreg az nótákat és hogy két cim-
balmos vagyon a bandájában. Hegedű és cim-
balom vivén a fő  szerepet az zenében, a hall-



gató magyar nóták sokkal szebbek valának és 
igazabbak, mint amiket eladdig hallánk. 

Mikoron hazafelé  tartánk, megint elibénk 
állának sok helytt a »pillangó* nevezetű vászon-
cselédek s ez igen nyugtalanitá közülünk vala-
mennyiünket, merthogy nincsen az ember fá-
ból, mint faragva  vala az fancsali  feszület. 

Másnap — vala pedig ez die 27 Maii, — 
az fő  verseny tartaték, nagy felvonulással  trom-
bitaszó mellett. 3 rezes banda is fuvá  az mar-
sokat, mert az menetben 5000-en valánk. Az 
Tisza Kálmán genyerálisról elnevezett térségen 
öszvegyülekezvén indulánk Andrássy utján által 
az millenáris pályára, azhol az Kormányzó fér-
fiak  állának diszes sátorban és mellettük drága-
látos asszonyszemélyek az főúri  rendből. És 
dagasztá vala lelkünket az sok szép fejérszamély 
tüzes nézése és igen dacosan lépdelénk az két 
hattyus fehér  zászló után, — hangozván sok 
helyen, hogy: »Az enyediek*, mely szólásnak 
igen örvendénk vala. 

És énekelénk ötezeren az magyarok imád-
ságát sirván : megbűnhődte már e nép az mul-

tat s jövendőt. És azután gyakorlatok követ-
kezének botokkal, és az taktusra mene. És 
utána bakkot ugránk, meg rúdra mászánk, 
végezetül kiosztatának az jutalmazások. Mind 
ahányan valánk nagy ezüst érmeket kapánk, 
de az zászlót el nem nyerhetők. A furfangos 
góbék vivék el előlünk Háromszékről. — De-
hát megvigasztalódánk, mert az nagy dij mégis 
az családban marada, a szentgyörgyi testvérek-
nél, akiket mü is megéljen ezénk. 

Az verseny után megtekintők az parlament 
és az királyi várkastély épületjeit. Mária Teréza 
királyné hófehér  márvány képemását az egyik 
szálában ölébe ka pá Vadas Jóska cimboránk, 
miértlen az német lakáj keményen megdorgálá 
őtet, de még műnket is. 

Aztán jöttünk és mentünk és az végén 
vonatra ültetének. Éjjelen 12 órakor érkezénk 
haza, azhol is az ittholmaradottak nagy jó-
kedvvel várának az állomásnál. És mi igen büsz-
kék valánk és vagyunk még mostan is, hivsé-
gesen őrizve a vitézi játékok medáliáit. — 

B - ó . 

Dániel István szerződése Károlyi Gáspár enyedi polgárral 
fiai  ellátása ügyében. 

(Vargyasi Dániel oklevéltár II-ből. Szerk Kelemen Lajos). Közli Bodrogi János koll. tanár. 

A XVIII. században az erdélyi prot. főnemesség  java 
része is a Bethlen-kollégiumban taníttatja gyermekeit. Itt 
tanulnak a Bethlenek, Bánffyak,  Telekiek, Pekriek, Gyulaiak, 
Zeykek, Kemények stb. s az ezekkel lokonságban lévő 
Dánielek is. Ezen mágnás fiuk  igen tok esetben szintén 
az iskola bennlakó tanulói s teljeses olyan rendtartás alatt 
élnek, mint a többi diákok. Az ellátásuk azonban legtöbbször 
künn van a városban, ahol a szülők egy-egy megbíz-
ható, rendes polgári háznál helyezik el gyermekeiket. 

Egy ilyen szerződést mutatunk be 1744-ből az alábbi 
sorokban. A szerződés legérdekesebb része egyebek mellett 
különösen az értékek szempontjából fontos. 

Próbálja meg valaki ezen sorok elolvasása után kiszámítani 
s összehasonlítani pl. a mostani pénzértékkel a Dániel-fiuk 
összes évi költségeit, ha tudja pl. azt az adatot, hogy .12 
magyar forintok"  vannak megállapítva szerződés tzerint 
szalonnának való két kövér sertés árában. 

* * * 

Szegődtem meg szabados alkalom sze^nt 
nemzetes Nagy-Enyedi Károlyi Gáspár uramot 
az alább per seriem denominált rend és conditiók 
szerént, Dániel Mihály és Sándor és Béniamin, 
az nagyenyedi  reformatum  nemes collegiumban 

tanulandó  édes  három fiaimnak  s praeceptor-
joknak és  szolgálatjokra  mellettek  lévő  két  inaská-
joknak  egy egész álló esztendeig való, s maga 
asztalánál léjendő intertentiojok és rejájok kel-
lető mosatások és tisztavételek és az gyerme-
keknek Istennek szabad akaratjából megtörtén-
hető betegségeknek alkalmatosságával az véllek 
való keresztény jó dajkálkodás, és mentionált 
fiaimnak  hetenként fejeiknek  illendő megmosat-
tatások, fésülések  és tisztogatások felett  az ide 
alább le irt determinatiok szerint ; Ígérvén én 
ő kegyelmének : 

Húsra, szárnyas majorságokra és halnémüre 
s egyéb konyhára kivántatókra és kerti vetemé-
nyekre s füszerszámokra  százötven magyar 
forintokat. 

Bvzát illendőképpen megrostálva száznegy. 
ven vékát. 

Szalonnáknak való kövér sertésekre tizen-
két magyar forintokat. 



Jó szinvajra, nyolc magyar forintokot, 
Jó szinmézre, nyolc magyar forintokot. 
Szappanra százhetven pénzt. 
Melyek egy summában tésznek százhetvne-

kilenc magyar forintokot  és hetven pénzeket, 
melyeknek negyed ré-
sze tészen negyven-
négy magyar forinto-
kot és kilencvenhar-
madfél  pénzeket. Mely 
summa pénzt is kán-
toronként tartozom 
mentionalt gazda uram-
nak 6 kegyelmének, 
simul et semel eleve 
megfizetni,  I tem: 

Borsót négy vékát, 
vagy azért százkilenc-
venkét pénzt. 

Illendő szép kölös-
kását, négy vékát. 

Lencsét négy vékát, 
vagy azért százkilenc-
venhét pénzt. 

Rendes szekér fá-
kot, az mintföldös  urak-
nak szoktanak jobbá-
gyi legjobban megrak 
va hordani, husz sze-
kérrel. 

I tem: Bort kíván-
ván fiaimal  s praecep-
torjokkal itatni, az mi-
dőn bort küldök, vagy 

Mentionalt gazda uram ő kegyelme penig 
maga gazdai hivatalja is Ígérete szerint végben 
vinni fiaim  körül tartozik ezeket, úgymint; 

i-mo. Az mentionált és ő kegyelmének 
igért konyhára való kész pénz feles  lévén, ahoz 
képest az gazda ő kegyelme fiaimnak  ő kegyel-
mével közasztalokra az étket s pecsenye szá-
mok között hol egy s hol másféle  friss  halakból 
és szárnyas majorságokból ételeket és sülteket 
készíttessen és az mely étkeket szokás és illen-
dő, fűszerszámokkal  illendőséggel, gyermekeim-
nek kedveken meg is füszerszámoztasson  és 
hetenként néha vajasnemű és kivált télen uj 
disznóhajjal fánknemű  eket is készítessen. Ebé-
denként és vacsaránként pedig négy illendő 
tál étkeket és egy tál pecsenyit oly quantitas-

akárhonnan küldetek is bé fiaimnak  számokra, 
ha az három vagy négy edénnyel lenne is, azok-
nak mentionalt gazda uram (mg) maga záros 
pinczéi (bői) ben és borai között tartozzék helyt 
adni és lerakatni ászkokra, melyekből fiaimnak 

privatus praeceptorok 
vehessen és vétethessen 
bort fiaimnak  és magá-
nak asztali szükségek-
re, fogyatkozás  nélkül 

Az feljebb  megirt 
naturalék is legalább 
kántoronként, az men-
tionált gazdának ő ke 
gyeimének fertályon-
ként bészállittatnak N.-
Enyedre, házához. -
Hogyha peniglen azjo 
út kedvén egyverssel ő 
kegyelmének ezen con-
ventiojában több natu-
ralék is szállíttatnának 
bé, gazda uram ő ke 
gyelme többet is per-
cipiálni tartozzék és 
per seriem mindezek-
ről magyar-lapádi bi-
rámat, Szász Jánost az 
én részemre quietaljon 
is, megírván az quie-
tantiaban, hovó valók 
lésznek az administrált 
naturalék. 

ban készíttessen (ezek mellé nyáron eczettel, 
szalonnával öntött salátanemüeket és télen czék-
lát vagy reczolajjal, nyers sós káposztát készít-
tetvén) melyekkel gyermekeim és prasceptoroK 
gazda uraimékkal edgyütt jól megérjék és azok-
nak maradékjából fiaim  két inaskájok is az ő 
kegyelme cselédjeivel edgyütt jól lakhassanak. 

2-do. A classisbéli praeceptoraikot is fiam-
nak hónaponként, avagy eczer-eczer, az gazda 
ő kegyelme fiamnak  ő kegyelmével közasztalok-
nál vagy ebéden, vagy vacsorán illendő becsü-
lettel acceptáljon. 

3-tio. Illendő szép és jó fejér  kenyérel is 
tartasson gazda uram a fiamat  és praeceptor-
jokat mindenkoron, ebédek előtt s vacsorájok 
előtt is midőn fiaim  kenyerecskét kívánnak, 



í é 

abban is őket meg ne fogyatkoztasson.  Fiam-
nak két inasainak pedig alábbvaló kenyeret is 
adhat ő (kel) kegyelme, csak adjon illendőség-
gel megelégedésekig valót. 

4-to. Tisztanemüekre viseltessen gondot gazda 
uram ilyen formában: 

Fiaimnak minden szombaton estve az vasár-
napra kellő és minden kedden estve az szerda 
napra kellő ing és lábravaló és orczatörlő tiszta 
nemüket felküldgyen  azcollégiumban, jó gondos-
sággal az fiaimnak,  következő másnapon vissza-
vitetvén hasonló szennyesnemü ruhájokat. 

Fiaimnak ágynemű lepedőjüknek és párna 
hajoknak szombatonként, minden héten mosot-
tal való felváltásokban  hasonló módot követvén 
el ő kegyelme. 

Fiaim praeceptorjoknak is fejérnemü  szen-
nyes ruháit és kendőjit s lepedőjit minden 
hten ő kegyelme eczer megszappanyoztasson 
és mosatással felválttasson. 

Fiaim két inaskájoknak Is szennyes ruhá-
joknak szapulással, mosott ruhákkal való fel-
váltásokban is minden héten szombatonként 
hasonló módot követtesen el ő kegyelme. 

Fiaimnak fejérnemüeknek  hibájokat maga 
az gazdasszony jól megtatarozzan, inaskájoknak 
fejérnemüeket  penig a szolgálóval jól megtata-
roztasson, megirt fejérnemüeknek  hibás állapot-
jokról penig engemet az praeceptorral s maga 
levele által tempestive informályon. 

5-to. Mentionált három fiaimnak  fejeket  min-
den héten, szombatonként délután, eczczer il-
lendő jószagú füves  lúggal maga az gazdasszony 
jól megmosson és füsűvel  jól megfüsüljön  s 
tisztogasson. Megtörténhető kiomlása történvén 
penig valamely fiamnak  fejének,  azt is néken 
az praeceptorral tempestive irattasson meg ő 
kegyelme. 

6-to. Ha az fiaimnak  történnék annyira való 
megbetegedések az collegiumban, hogy ottan 
az alkalmatos hozzájok való látás ki nem tel-
hetnék, in eo casu gazda uram ő kegyelme 
betegségekben fiaimat  fekünni  az maga házá-
hoz az városra kivitessen és ő kegyelme fiaimnak 
praeceptorjokkal edgyütt ottan hozzájok jól és 
keresztyénül lássanak; ekkor betegségekben 
fiaimnak  (elkcs) étkecskéjekre több gondgya 
lévén gazda uramnak. Minémü megtörténhető 
fiaimnak  betegségekről és annak, amennyire 
felvéhetik,  nemekről és kezdetekről s rövid idő 
alatt való befolyásokról  s állapotjokról mind ne-
kem, magyar-lapádi Szász János jobbágyom 
segitége által, mind fiaimnak  nagyatyjoknak, 
méltóságos gróf  Teleki Sándor urnák az m.-or-
bai birája, Sztánk Szimion segítsége által (én 
az mentionalt úr akárholott légyünk is) az prae-
ceptorral és a? praeceptornak értelmes levele 
által, hirt tétessen mindgyárt és mindenkor gaz-
da uram ő kegyelme. 

Az midőn gazda uram ő kegyelme mentio-
nált édes fiaimnak  intertentiojakért ezen conven-
tio szerint vagy tőllem, vagy méltóságos gróf 
Széki Teleki Sándor úrtól pénzt perci piai, toties 
quoties gazda uram maga subscriptioja és pe-
csétje alatt bennünket tartozik debite quietálni. 

Ezen conventio szerint penig fiaimnak  in-
tertentiojok és az intertentiojának való fizetés 
kezdődik in realitate akkoron, midőn fiaim  az 
enyedi collegiumban bészállanak ; addig is pedig 
praevie és pro meliore esne, ha mit akárhun-
nan ezen fizetésben  naturalékot vagy készpénzt 
administráltatok mentoniált gazda uramnak ke-
zéhez és házához bé venni s acceptálni erga quie-
tantias 

Dátum Czelna, die 23. Ianuarii Anno 1744. 
Vargyasi  J  T)ánie!  Jstváh. 



Nagyenyedi czégek 
Nagyenyedi Kisegítő 

Takarékpénztár Részvénytársaság. 

AIsőfehérvármegyei  Gazdaságibank 
és Takarékpénztár Részvénytársaság. 

Tángel József 
női és féfi  divatára üzlete. 

Ganz-féle 
villamossági részvénytársaság nagy-
enyedi üzemvezetősége. 

Fesztinger A. Dávid 
fűszer-  és  gyarmatáru nagykereskedése. 

Farkas Sámuel 
uri szabó üzlete. 

Farkas Vilmos 
uri szabó üzlete. 

Zabolai Sándor 
czipész 

Nagyenyedi Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet. 

Nuszbacher és Schmidt 
épületfa  és deszka nagy-raktár. 

Cirner J, József 
fűszer,  csemege és gyarmatáru nagy 
raktára. 

Incze István 
mészáros és hentes-üzlete. 

Salamon I. és tsai 
épületfa  és deszka nagy-raktár. 

Ungváry András 
uri szabó-üzlete. 

Schoppelt és Bauer 
vaskereskedése. 

Graef  János 
vaskereskedése. 

Izrael Adolf  és fia 
vaskereskedése. 

Krecsák Károly 
épület- és mübádogos. 

Szabó Árpád 
uri szabó-üzlete, Viz-utcza. 

Mészáros Lajos 
czipész, Alsóporond-u. 
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