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elfordítsa tőlük az orosz kormány rokonszenvét, mely 
esetleg az országuk magához csatolásával meg akarja 
őket szabaditani a török uralom alatti gyászos sorsuk
tól. Az örmény delegatusok azonban nem hallgattak hír
neves fajrokonuk tanácsára, azt következtetvén a cyprus i 
conventióból. hogy Anglia feltétlenül ellene szeg ül az 
oroszok további előnyomulásának Kisázsiában s talán 
akként fogja intézni a dolgot, hogy Örményország au
tonomiát nyerjen angol védnökség alatt." Macdonald 
azon véleményben van, hogy Törökország, mely ma sok
kal gyengébb, mint a legutolsó háború idejében volt, 
nem lesz képes meggátolni Oroszországot az örmény 
tartományok elfoglalásában, ha csak nem támaszkodha
tik Angliára; Angiiának a segítségét pedig nem fogja 
megnyerni, ha továbbra is makacsul vonakodik admi
nistratioját reformálni. 

Útjának további folyamatában orosz területre tér át 
Macdonald. Sari-Kamisban, a legba rátságosabb fogadtatást 
tapasztalja az örmény Aidinoff vendégszerető házánál. 
Titlisben nyomára jő annak, hogy több örmény fe lkelést 
készül szitani Török-Örményországban, hogy siettesse 
az orosz hódítást. Batumból visszatér Konstantinápolyba 
s nagy érdekű munkájának befejezéseül meleg felhivást 
intéz Angliához a berlini szerződés hatvanegyedik czik
kének végrehajtása érdekében! 

Dr. Molnár Antal. 

-~tf----

Czetz Gergely. 
~ 

~zerény körben is lehet szép hivatást betölteni! 
Sokszor nagyobb az ember a kis világban észre

vétlenül, zajtatanul s mégis üdvösen működve, - mint
. ha a nagy világ dicskoszorúi t hajhászva, egy ország 
tapsai l<özt áldatlan úton halad. 

C z e t z G e r g e l y, a szamosújvári gymnasium néhai 
kiérdemült tanára is a szerény, de a társadalom iránt 
sok érdemet szerzett egyének sorába tartozott, kiről el-
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mondhatjuk, hogy hasznos pályát rutott bt: és nem élt 
hiában. 

Szainok-Dobokavármegye székhelyén, Ikésen szüle
tett 1822-ben. Ott is tanulta a népiskola tantárgyait; +) 
míg a középiskolát és a jogi . tanfol~·amot ~ol ozs~:ár~t 
vég ezte be. Tanpályája befejezcse utan, 18-t.t-,ben ose•
nek szülőfö ldjére, Szamosújvárra jött, mcrt remelte, h ogy 

itt az épp akkortájban 
tervezett Rátáel-féle ör
mény kath. gymnasium
nál tanári állomást fog 
nyerni. Dc a gymnasium 
azon időben nem jött 
létre, azért egyelőre meg
elégedett a néptanítói 
állással is. Ezen állást 
1861-ig tölté be buz
gón és sikeresen, oktat
va és nevelve a tanuló 
i(júságot, míg a városi 
négyosztályú algymna
sium csakugyan megnyi
lott és a képviselőtestü
let őt középiskolai ta
nárnak megválasztotta. 

Czetz Gergely. Kitünően tudott la-
tinúl; érdekes elbeszélései közben igen találó hasonia to-

*) Deésen a Szent-Ferenczrendiek kath. iskolájan~.k volt nö· 
vendéke. Egyik nap az osztálytanító pat~r ev~el az orvc_ndet<;s 
hírrel tép be osztályába: • Holnap az er~clyi ro_m. kath. 1~kolak 
felügyelője fogja iskolánkat megtátogatm ; a könyv ~attllso fel~
ben levő szavakat (Gott: Isten, Enge!: angyal ... ) fo~)atok felclm . 
Az első kezdi cl. mindenki csak Öt·Öt szót fog felclm.« Re_ggel az 
osztályban van a felügyelő. »Tessék kérdezni!« - ,Fd_eiJ Czetz 
Gergely r - A mlg a tanitó egy· pár szót váltott a felugyelővel~ 
a szorgalmas tanulónak csak llgy pergett a nyelve. ,Mondd tovább 
- és ekkor a másodikra mutatott. Felállott, _dc egy s~ót sem 
szólott. ,Miért nem fele tsz?' - •lnstálom az. én ot szómat IS Czctz 
- mondotta el.< - Erre a felügyelő kime1~t a tanteremből és a 
nélkül, hogy a többi osztályokat meglátogatta volna, befogatott 
és eltávozott a városról 
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kat használt. Sok eredeti gondolata volt. A szünidő alatt 
el-elmenegetett fürdőre: Radna-Szent-Györgyöt sze rette. Járt 
a külföldön is. Részt vett a városi köz-életben, mint kép
viselőtestületi tag gyakran felszólalt a közgyűléseken. 
Egy ízben volt (hat hétig) helyettes polgármester is. Szí
lárd jellem volt, nem játszott az adott szóval ; szava já
rása volt: "Verbum nobi! e, stabile '·. Barátjai feltétlenül 
bizhattak benne. Fentartotta a rendet az iskola falai közt ; 
de rendes volt akkor is, midőn nem volt a Muzsák haj
lékában. Szigorú, de igazságos, jó tanár volt. 

~egyven évet töltött érdemdús közoktatási és pae
dagogiai működésben a tanítás terén. Szerette Istent, egy
házát, hazáját, nemzetfeleit, városát és a tanuló ifjúsá
got. Takarékosan élt, hogy szerényjövedelméből gazdag 
örökséget hagyhasson a szegény án•ák részére. A sza
mosújvári Szt-Gergely-árvaház negyvenháromezer forin
tot örökölt tőle. T anítványai közül sok jeles férfiú vált 
ki; egyik érsek, másik államférfiú lett. Egyik mint lel
kész könyörgött halálakor lelki nyugalmáért; másik, mint 
hagyatéki biró, örökségét tárgyalta. Hatvanhét éves ko
rában hunyt el 1889. áug. 24-én. Szamosújvártt van el
temetve. 

Szon~ott Kristóf. 

A minta-polgár. 
- Czetz Gergely. -

»Non omnis mortuus!c ... 

~ vol.t ~- mi. Rö~k Szilárdunk. A kik is-
mertek JOl, ttszteltek, becsülték, sőt szerették is. 

Pedig soha sem kereste, sőt inkább kerülte a népszerű
séget és ünnepeltetést. De jó szíve volt, s tudott örülni 
más~k ~ol~?gulásán., Jó ember, jó hazafi, jó tanár, jó 
polgar es JO kereszteny vala, tehát nem élt hiába· jól
lehet családt?.lanúl, nőtlenül levén, ő - ki mindíg' fog
l a}koz~.tt .. e ~ondol~ttal - boldognak aligha érezte ma
gat e foldon. A m k t l e h e t n e í g a z á n b o 1 d o g, h a 1 á-
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l a e l ő t t?! Mint c sorok i rójának mondá, a családi élet 
hiányát ki pótolja nála a barátság ; de azért soha scm 
mondta ki az utolsó szót, a lemondás kötelező szavát. 
Mínt a hít embere, szerette az Úr házának ékességét, s 
dicsőségének lakhelyét; városunk buzgó népe előtt tudva 
van, hogy a nagyheti passio-ének egyik szép hangú 
éneklője ő volt, s pontosan és elmaradhatlanúl vett részt, 
évek hosszú során keresztül a "s iralmak" - lamenta
czíók - gyönyörű, sokakra nézve felejthetetlen előadá
sain, a Szent-Ferenczick kolozs tor-tcmplomában. Jó ke
resztény létérc szem előtt tartá az aranyigazságot, az 
életbölcseség ez alapszabályát: .. M i d ő n m c g h a l u nk, 
csak az a mienk, a mit másnak adtunk, nem 
a m i t é l v c z é nk". S mít mondjunk róla, mint a tan
ügy emberéről? 1\cgyven évig tanított, de nem csak ta
nitott, mcrt ezt sokan teszik, de neYelt is egyszersmind, 
a mit mai napság oly kevesen tesznek, - s midőn épen 
nyugalomba vonulásának ünnepélyes határvona lához ér
kezett volna, a halál utaira menekült mintegy a jubila
ris megtiszteltetések elöl. Elköltözött, mielőtt hálás tanít
ványai testületileg megköszönhették ,·olna f~radozásaít; 
ő betölté kötelességeit, dc sokakat hagyott itt, kik adósok 
maradtak neki az utolsó tartozással, melyre oly sok ér
demet szerzett. Szamosújvár városának mindvégig hű pol
gára, örmény népének érdemes és szerény, de minden
kor hű és lelkes fia volt. 1\yugodjék békében a szerény, 
de sokérdemü tanár, vezére és munkatársa, - a n a g y 
L uk ács i me ll e t t s az utókor árváinak örök hálája 
lebegjen kegyeletes emléke fölött! 

Philarmén. 

"Fuit!" ... 
~olt és nincs köztünk; de C[Jészen nem hala me:q sem, -
Kétszer (Jyászoltuk: s tetteiben ma is él! 

Amicus. 


