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Karácsonyra. 
(r.^ Ebben a minden szokást, törvényt, 

életnézletet átvarázsló, átformáló  korban, 
— mely sietve rohan egy második század 
ismeretlen egyéni és nemzeti megpróbálta-
tás felé  — voltaképpen csak a maihoz ha-
sonló ünnepen derül fel  az ember megke-
sernyésedett lelki mivolta. 

Mert az ünnep hangulatában el kell 
ismernie még a legschoppenhauerebb ke-
délynek is, hogy jóllehet az ismeretlen sze-
kulum vezető eszméi most esiráznak és mi 
— a régi eszményekben bizva-bizók — re-
megő kétkedéssel nézzük, hova fog  vezetni 
piindez: az emberiség végképpen nem ve-
szett el még ennek a földnek  és az erköl-
csöknek. 

Miért ? 
Mert vannak Ünnepi hangulatai. Van 

karácsonya. 
A fenyőgalyak  nyújtotta öröm, a beth-

lehemi misztériumok, az egyházaknak meg-
indító ünnepe, a karácsonyi népszokások se 
szere, se száma: mind kiapadhatatlan han-
gulatról beszélnek és nagyon elhajítják a 
sulykot, a kik az emberiség morális elzül-
lését hirdetik. 

Egy-egy karácsony este — én hiszem 
és vallom — annyi megtévelyedett embert 
vezet vissza az atheizmus taposott ösvényé-
ről. A karácsony est poézise mily sok fá-
sult szivet nyit meg a szép, igaz és jó szá-
mára. 

A családi fészek  enyhe melegében mily 
jó ünnepelni a mindenekre gondoló égi ha-
talmat. Dicsérjük a mindeneket megáldó 
Istent, ki az ember örömére fenyőgalyas 
szent karácsonyt lelki megenyhülésünkre, 

hitünk erősítésére, képzeletünk gyönyörköd-
tetésére megadta. 

Zúgjatok harangok. Örüljetek kis gyer-
mekek. Mutassátok önérzetes dicsekvéssel, 
hogy Jézuska mit hozott. A mi örömünk 
egyesül a tietekkel és ebben az ünnepi han-
gulatban hirdetjük, hogy az emberiség egye-
temének erkölcsét ne féltsük.  Még van ün-
nep a világon, mikor lefosztja  az ember 
lelkéről az élet harczának rut tapasztalását, 
a hitetlenségnek baczillusait, melyek a ke 
nyérszerzés nehéz csatáiban minden alka-
lommal oly hatalommal irányítják a szkep-
szió felé  az ember lelkét. 

Ünnepiünk tégedet poézisban legszebb 
ünnepe a megőrkező Tél apónak, szimbó-
luma egy önfeláldozó  édes anyának és a 
most érvényesülni törekvő demokrácziának 
egy fényes  felvillanása,  ragyogó diadala, 
hiszen ő egy zsuptetőjü istállóban született 
Betlehemben, de alacsony sorsából, pusztán 
emberi tulajdonaival, népeket vezetett a va-
lódi humanizmus nemes eszményébe és va-
lóban az emberiség Megváltója lett. 

És ezredévek után áll e tan, habár is-
kolák, és Nérók küzdtek ellene. Atheizmus! 
te is iskola vagy ellene és a lelkekben egy-
úttal Néróként is pusztítasz. 

De küzdelmed meddő, mert íme van 
még ünnep a világon. A gondviselésben 
bízva boldogan ünnepeljük a karácsonyt. 

A tiszinjitáa utóhangja. 
C s i k-S z e r e d a, decz. 24. 

A legközelebb lefolyt,  ötletekben és fordula-
tokban egyaránt gazdag vármegyei tisztújítás sok-
kal meglepőbb eredmánynyel zajlott le, mint a mi-
lyenre tizenhárom próbás politikusaink el voltak 
készülve, mely eredménynek varázsa alól alig tudja 
magát valaki kivonni. 

Lázas izgatottság tünetei heteken át észlel-

tettek jelölteken, korteseken és választókon. Min-
denki homályban tapogatózott, hangulatot keresett 
és csinált, az esélyek váltakozó szerencsével ja-
vultak és rosszabbodtak, hágtak és szálltak a tőzs-
dei részvényekhez hasonlóan, — a szerint a mint 
egy-egy központi hir vagy egy mondva-csinált ke-
rületi értekezlet hosszabb vagy rövidebb ideig 
tarló hatást tudott kelteni. 

E?}'-pgy nevesebb jelölt zászlaja alá pártok 
tömörültek, azonban nem azért, hogy ennek zász-
lóját fennen  lobogtassák, hanem hogy a jelölt ér-
deke támogatásának ürügye alatt saját külön ér-
dekeiket tollhassák előtérbe. Nem volt egyetlen 
párt, melynek bevallott határozott czélja egy bi-
zonyos jelölt támogatása lelt volna. Ez ellenkez-
nék is a kortesek érdekeivel, de meg a központ-
nak sem válnék egészségére, ha biztos sejtelme 
lehetne a jelöltek táboráról, mert ez kizárná an-
nak lehetőségét, hogy egy érdek monopolizáló párt 
az adott pillanatban nyomást gyakorolhasson a 
központra. Mivé fajulna  a szép választói jog, ha 
azzal ily alkalommal sem lehetne előnyöket kiak-
názni. A mily arányban nőtt a jelöltnek pártja, 
oly mértékben gyarapodtak az érdekekhez lüzütt 
igényeik egyedül a mübor, az áldott mübor fogyott. 
E közben garmadával jöttek a röppentyűk, hol a 
központból, hol a szállodákból akkora kacsa ké-
pében, hogy a dresszirozot.t és jól nevelt kortes is 
elmosolyodott rajta: „X. Y. urakat a tisztiügyészi 
állásra nem kandidálják, semmi áron sem akarják 
a központban, Z . . urat meg éppenséggel nem." 
„Ne türjiik atyafiak,  e már mégis sok, hogy mer-
nek velünk igy paczkázni, ne hagyjuk a jussun-
kat!" Igy készül a mesterséges hangulat az utolsó 
éjszakán s a műbőrtől kábult választó atyafi  el-
feledi,  hogy valamelyik jelöltnek becsületszavát 
kötötte le, hogy reá fog  szavazni s a szuggerá-
czió a kortssek részéről foly  egész éjjelen át, 
ugyanannyira, hogy midőn a praeparált választó 
másnap reggel a választási urna elé kerül, azt 
sem tudja kinek mit igéit s csak azt cselekszi, 
mit a kortes diktál ueki. 

Ily bonyodalmat előidézni s az agyon gyötört 
jelöltet ily események elébe állítani a jó kortes 
mesterségéhez tartozik. Ilyen sok taktikázásról 
hírneves specziálitásai a korteseknek főleg  Dániá-
ban a „Uékény mellékén" teremnek. Egy röpke 
titkos jelszó elég a voksolóknak, hogy a kortes 
által jól kiszínezett saját érdekük védelme ürügye 
alatt tömegesen hagyják cserben jelöltjüket, kit a 
biztos bukásnak kitenni a salus rei publicae érde-
kében ildomosnak tartanak. E/.t az eléggé el nem 
ítélhető eljárást a „békénymelléki" politikai iskola 
fejlesztette,  annak gyümölcseit — remélhetőleg 
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Mielőtt valamelyik irótársam leleplezne, meg-
vallom a magam jószántából, hogy a jövő eszten-
dőre hat kalendáriumot szerkesztettem. 

Mikor a szerződést aláirtam, mosolyogva né-
zett rám a kiadó. 

— Az ám, el is feledtem.  A száz esztendős 
jövendőmondó versét is önnek kell megírni. 

— De kérem, nem tudok én jövendölni. 
— Ugyan kell is ahhoz jövendölés. írjon csupa 

jót minden óvBzakra, hadd örüljön a nép. 
Jól van, hát örüljön. 
összeszedtem a kalendáriumokat tiz esztendőre 

visszamenőleg s belé mélyedtem a százesztendős 
jövendőinondó verseibe. Gyalázatos rossz versek vol-
tak, de ha mind beteljesedtek volna, ma még u fel-
vidéki tótok is kolbászból fonnák  a kertet. Nem ta-
gadom, kis deák koromban szent Írásnak vettem én 
is a vén hazudozó minden szavát s csak akkor ren-
dült meg benne a hitem, mikor az édes apám ször-
nyű haraggal dobta ki az ablakon egy májusi ha-
vazó napon a kalendáriumot: no eredj, nézd milyen 
azép meleg van. 

Istenem, Istenem, vájjon az én kalendáriom-
jaimat hány ablakon dobják ki ? — tűnődtem ma-
gamban. Mondhatom, soha még munka annyi fejtö-

rést, annyi lelki gyötrelmet nem okozott, mint a 
száz esztendős jövendőmondó verso. Még az is meg-
villant a fejemben  : hátha csakugyan valósággal lé-
tezik cz a hosszú fehér  szakállas bácsi, a ki négy 
lovas hintón jár lo az égből, a kép tamisága sze-
rint, de a kiadók nem állnak szóba vele. Lejárta 
magát, punktum. Leszorította az uj irói genoráczió. 

A bevezetés, a hol csak általános frázisokban 
kell beszélni, még ment valahogyan, ámbátor fülig 
pirultam, leírván a vakmerő hazugságot: 

„Halandó szem elölt a mi cl van fúdvc, 
Miként hegynek orma a gomolygó ködbe: 
Öreg szemeimmel világosan látóin, 
Ne sajnáld az időt, figyelj  rám barátom." 

És még előttem á t é l , a t a v a s z , n y á r 
és ősz. Mit jövendöljek ? Milyen idő lesz a jövő 
tél ? Nagyon hideg, vagy nagyon enyhe ? Sok hó 
lesz-c vagy kevés ? Losz-e árviz ? Milyen az aratás ? 
Hossza vagy rövid leszo az ősz ? 

Oly kérdések, melyekbe egy embor, a ki le-
génykora óta fiil  se nézett n csillagos égre, tökéle-
tesen belebolondulhat. És ím látom a régi sablonból, 
hogy kiilön fejezet  vnn szentelve a veteményeknek, 
külön a gyümölcsnek, külön az esők, szelek és vi-
zeknek, na meg a betegségnek. Ez az utolsó a leg-
könnyebb valamennyi fejezet  között. Járványos be-
tegségeket biztosra lehet jövendölni Magyarországon. 
Elkerülheti árviz, jégeső, buza-rozsda, az erdők réme 
az apácza, a járványos betegség el nem kerüli. 11a 
nincs itt, van ott. 

Hopp! mit is irtain le ? Itt-ott. Pompás két 
szó. Isten küldötte megváltásomra. Hadd húzódjék 
vörös fonálként  jövendőmondó versemen ez a rejtel-
mes két szó: itt ós ott. Ncin jövendölök általános-
ságban sem jégesőt, sem árvizet, sein semmiféle 
veszedelmet, hanem azt mondom i t t is, o t t is. Ha 
o 11 lesz, akkor azt moadják i t t, hogy o 11 esak-
ugynn lett jégeső. Mondhatom, gyönyörűen ment a 
munka. A télnél konstatáltam, hogy tavaly szelid 
volt, de az idén erős lesz — itt-ott. Sót jövendölé-
sein a takarmány hiányra csodálatosan beütött. Atyai 
szeretettel intem hiveiinet: 

„Kinek lett az éviién bőven takarmánya, 
Ne liiz-ta el magát s o'csón el ne liáDyja. 
A mi fölöse  van, tartsa meg tavaszra, 
Szavamat fogadván,  nagy lészen a haszna." 

Az őszről egyszerűen inogkoezkáztattam, hogy 
rövid lesz s vigasztalom a csőszöket, hogy nem so-
káig lesznek kint a hegyek közt. A veteményeknél 
az asszonyok szivébe öntök reménységet, mondván 

„Kgyetsem bnsiiljoii, öcsémasszony Korba, 
Lesz az idén bőven káposzta s uborka. 
liyiimidi-.sV Tenger. lCső, izél, vis? Lesz is, nem is." 

Aztán szépen, meghalóau elbúcsúzom az éu 
kedves magyar népemtől. 

„ . . A mit jövendöltem csillagokban latiam, 
Onnét olvastam le szépen egy folytában." 

De ez már több volt, mint a mennyit szó nél-
kül hagyhatott volna a száz esztendős jövendőmondó 
bácsi. Még azon éjjel meglátogatott álmomban. Azon 

Lapunk mai számához egy iv melléklet van csatolva. 



Deczember 25. G S I E I L A P O K 53. szám. 

utoljára — ük .szakították le s fogyasztották  el, 
vigyázzanak, hogy kő ne nőj jön a gyomrukbal 

A köz- és társadalmi életben a tisztességes 
küzdelmet a személyek és elrek minősége szokta 
eldönteni, egyedül a politikai küzd tér azon egyet-
len forum,  mely a tisztességtelen fegyverekkel  való 
mérkőzést is megtűri s puha fészke  a kielégítetlen 
érdekeknek, már pedig ott, hol a személyek rová-
sára az érdekek nyomulnak előtérbe, a választás 
esélyei kizárólag a pillanatnyi benyomásoktól függ-
nek. E tudat következménye volt — sajnos —-
ama mesterséges nyomás is, mely a legközelebbi 
múltban a választók nevében követtetett el, midőn 
a vármegye intéző fértiait  oly alternativa elé állí-
totta, hogy ha a vármegye békéjét és nyugalmát 
megakarta óvni, szükségképen teljesítenie kellett 
a kicsikart engedményeket. Az utolsó órának eme 
hullámzó kérdéseit a vármegye intéző férfiai  a me-
gye nyugalma és békéié érdekében sok tapintattal, 
köiűltekintéssel és bölcsességgel oldották meg. 
Hála és köszönet érette ? 

A választás lezajlott, a kedélyek lecsillapod-
tak, imitt-amott egy-egy sebesült, a hiszékenység-
nek és furfangnak  áldozatai, kik hitükben szegé 
nyebbek s egy csalódással gazdagabbak lettek. 
Tisztelet illeti őket ama személyes bátorságért és 
férfias  elhatározásért, melylyel szembeszálltak s 
„megfogyva  bár, de törve nem" ily sikamlós vá-
lasztásnál végig kitartottak. A gondviselés adjon 
nekik erőt és kitartást és vigasztalja őket ama 
tudat, hogy a választás szép és alkotmányos küz-
delem, de . . . idejét multa ? 

A választás eredménye általában véve a köz-
vélemény teljes megelégedésével találkoznék, ha a 
láncz kiegészítő részét képező egyes rozsdás láncz-
szemek a rozsdát önként kiköszörülni igyekezné-
nek, ennek teljesülése reményében üdvözlöm Csik-
vármegye derék uj tisztikarát azon méltó és dí-
szes helyen, melyet a közbizalom jelölt ki számukra, 
óhajtom és kívánom, hogy munkásságuk a haza, 
állam és társadalom javára az emberi élet végha-
táráig áldásdus és eredményes legyen ! Éljenek 
sokáig! 

Ezek után még csak a molandó vagyok, 
hogy . . édes mindnyájunknak tisztelettel boldog 
ünnepeket kívánok ! Borsai/. 

A t i s z t ú j í t á s . 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága tiszt-

újító közgyűlését folyó  hó 19-én megtartotta. A 
gyűlés tagjai kevés kivétellel megjelentek, hogy a 
minden valószínűség szerint utolsó restauráczióban 
részt vehessenek. Nemcsak a törvényhatóság tag-
jai, hanem a nagy közönség is élénk érdeklődés-
sel kisérte a tisztújítás lefolyását,  minélfogva  a 
karzat zsúfolásig  telt meg a kíváncsiakkal. Be 
bizonyult ezúttal, hogy a különben díszes tanács-
kozási terem népesebb gyűlések tartására alig elég-
séges, mert sokan a tagok közül ülő helyet nem 
kaphattak s fennállva  is csak ugy szorongtak. 

A tisztújító gyűlés sok meglepetésben része-
sítette a közönséget és a mennyire küzdelmesnek 
Ígérkezett, annyira sinima lefolyása  volt. Már kora 
reggel futó  tűzként terjedt szét annak híre, hogy 
Madár Imre eddigi főjegyző  ur nem kivánja a küz-
delmet felvenni  vetélytársaival és különösen Mihály 
Ferenczczel szemben, s ezért pályázati kérését 

a bizonyos kétkerekű, négylovas hintón szállott le 
az égből, gomolygó fellegek  küzt, dúlt arezczal ron-
tott be szerény műhelyembe, hosszú, csontos kezé-
vel a vállamra iitütt s bősz haraggal kiáltú 

— Maga svindler! 
Mondtam én szelíden : 
— Köszönöm kérdését öreg ur, jól vagyok. 

Foglaljon helyet. 
Xein iilt, hanem hevesen elém tartott egy ka-

lendáriumot. Éppen azt az oldalt, a melyen az én 
versem volt. 

— Te irtnd ezt ? 
Már tegezett is, a mit különben nem vehettem 

zokon egy öreg úrtól, a ki ezer esztendeje, hogy 
Rzáz esztendős. 

Feleltem nyugodtan. 
— Kn irtam b a felelősséget  elvállalom min-

den sorért az esküdtszék előtt is. 
— S hát uz Isten előtt ? 
Összeszedtem inngainat. 
— Az Isten előtt is. 
— Ember ne vétkezz. Térj istenedhez — csapta 

össze kezét szörnyülködéssel az öreg ur, — sült 
hazugság, a mit irsz. 

— Bocsánat, de a taknrmiínyhiiiny. 
— Hz az egy. Ezt is tudhattad már a nyáron. 

Hát azt honnat vetted, hogy hosszú hideg tél lesz ? 
— Taláu nem lesz V 
— Nem bizony. 
Megkönnyebbülten lélegzettem föl. 

visszavette s egyúttal nyugdíjaztatását kérte. Uig 
egyesek kárörömmel fogadták  ezen hirt, addig igen 
sokan fejezték  ki sajnálatukat a régi főjegyző  el-
távozása felett.  Nem akarunk ezen esemény okai 
felett  reczimináczíókba bocsátkozni, s azért egye-
nesen a tisztújítás mikéntjének ismertetésére szo-
rítkozunk a mint közetkezik. 

Délelőtt fél  11 órakor a gyűlés kebeléből ki-
küldött Murányi Kálmán főespsres,  Csiky Dénes, Lá-
zár Menyhért és Lázár Domokos tag mákból állott 
meghívó bizottság élén főispán  ur ő méltósága a te-
remben megjelenvén, viharos éljenzéssel fogadtatott. 

Főispán ur a gyűlés tagjait üdvözölte s nagy 
figyelemmel  hallgatott megnyitó beszédében teljes 
megelégedését fejezte  ki a lelépő tisztikar 6 évi 
munkássága felett,  mely tisztikar az ujabb meg 
ujabb fontos  törvényhozási alkotásokkal folyton 
szaporodott teendőket létszám emelés nélkül is 
megfelelő  szorgalommal igyekezett teljesíteni, a mi-
ben mértékjelzőjét reméli főispán  ur feltalálhatni 
a törvényhatósági bizottság tagjainak a tisztuji-
tásnál követendő eljárásban. 

Megemlékezett egyúttal azon lázas mozga-
lomról, mely ugy a parlament, mint a sajtóban 
valamint a nagyközöuség körébeu is közigazgatá-
sunk ujjá szervezésének szükségessége iránt meg-
indult, miből bár egyelőre nem állapitható meg 
azon szerep, mely a vármegyéknek jutni fog,  de 
a véleményekből következtetni lehet, hogy a vár-
megyéknek még bővebb autonomikus jogkör fog 
biztosíttatni, s akár kinevezés, akár választási 
rendszer mellett a tisztviselők megélhetése bizto-
sabbá fog  tétetni. 

A főispáni  megnyitó-beszéd élénk helyesléssel 
fogadtatván,  bemutatlatott a törvényhatósági bi-
zottság tagjainak uj névjegyzéke, mely tudomásul 
vétetett s ezzel az uj bizottság megalakulása do-
kumentálta tott. 

Ekkor Becze Antal alispán ur megköszönve 
a mult 6 év alatt beléjök helyezett bizalmat, a 
maga és tiszttársai nevében lemondását bejelen-
tette ; mire Éltes Elek nyug. tanfelügyelő  indít-
ványozta, hogy a közgyűlés a lelépett tisztikarnak 
s ezek közül azoknak is, kik ujabbi megválasz-
tásra nem reflektálnak,  jegyzőkönyvileg fejezze  ki 
elismerését, mit a közgyűlés egyhangalag helyes-
léssel fogadott. 

Ezután főispán  ur a jegyzőkönyv vezetésére 
Szántó József  első aljegyzőt, helyettes tisztiügyé-
szül a gyűlés tartamára Nagy Sándor bizottsági 
tagot kérte fel,  s midőn ezek helyeiket elfoglalták 
ifj.  Molnár József  képviselő kért szót s közfigye-
lemmel hallgatott szép beszédben méltatta azon ér-
demeket, melyeket a közéletbe visszavonult főjegyző 
28 évi szolgálati ideje alatt önzetlen, mindig al-
kotmányos és hazafias  szellemben részrehajlás nél-
kül teljesített munkásságával megszerzett s indít-
ványozza, hogy a lelépett főjegyző  érdemei jegy-
zőkönyvileg örökittessenek meg, szolgálati ideje 

— Hála a jó Istennek, kevesebb fa,  meg 
koksz kell. 

— Istentelen ! 
— Kérem ez fontos  a háztartásban. .ló, hogy 

tudom. Mindjárt visszarendelek a busz mázsa koksz-
ból tizet. 

— Es mivel boloiulitod az asszonyokat, hogy 
sok uborka lesz ! Erted I Nem losz ! 

— Bánom is én, no legyen, az uborkát ugy 
se szererem. 

— Egyedül a káposztát találtad el. 
— Eltaláltam '! Óh, de jó. Ha tudná az ur 

mennyire szeretem a töltött káposztát. Hát még a 
káposzta-ezikát! 

— No azt én is szeretem, — mosolyogta az 
öreg. 

S egyszerre megszelídült az areza. Jóakarat-
tal, szelíden nézett ráin. 

— Tudom, már tudom. A kádcnczia kedveórt 
tetted a káposzta mellé az uborkát. Hanem hallod, 
többet az én mesterrégembe belo ne kontárkodj, 
ígérd meg. 

Mondtam az öregnek. 
— Legyen nyugodt urambátyám. Majd, ha 

olyan fogatom  lesz, mint kegyelmednek, bizony nem 
ártam magamat a mesterségébe. 

Az üreg ur fejére  húzta bő lebonyogét, ugy 
tetszik, mintha egy kicsit elpudeálta volna magát s 
eltűnt négy lovas hintóján. 

Oondolom meg sem állott a csillagos egekig. 

aképpen vétessék számításba, hogy a legteljesebb 
mérvű nyugdíj részére biztosítva legyen, s egyút-
tal határozatilag mondja ki a törvényhatóság, hogy 
Madár Imre neve alatt a csiksomlyói főgimnázium-
nál egy 2000 frtos  alapítványt tesz le a megyei 
nevelési alapból, mely alapítvány élvezetére a be-
mutatási jog élethossziglan Madár Imrét illeti meg, 
azután pedig eme jog visszaszáll a törvényható-
ságra. 

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel fogadta-
tott, s tekintettel arra, hogy a tisztújító gyűlés-
nek egyéb ügyek tárgyalása törvény szerint meg-
engedve nincs, főispán  ur javaslatára az indítvány 
érdemleges tárgyalás végett a törvényhatóság leg-
közelebbi rendes gyűlésére áttétetni határoztatott. 

Főispán ur ekkor fölhívta  a gyűlést a maga 
kebeléből 3 tagnak a jelölő bizottságba való ki-
küldésére, minélfogva  a közgyűlés Éltes Eleket, 
Csiki Dénest és Molnár Józsefet  küldötte kl, főis-
pán ur pedig a maga részéről Mikó Árpid udvnr-
helymegyei főispánt,  Murányi Kálmánt és Márton 
Ferencz nyug. járásbirót kérte fel. 

Rövid várakozás után a kandidáló bizottság 
a teremben megjelent s kijelentette, hogy az alis-
páni állásra egyedül Becze Antal pályázott, mire 
a közgyűlés őt egyhangúlag nagy lelkesedéssel a 
vármegye alispánjává kikiáltotta. 

Ekkor megválaaztatolt a szavazatszedő-bi-
zottság és pedig: elnökül Murányi Kálmán főes-
peres, tagokul: Sántha Simon, Köllő János, Lőrincz 
Vilmos és Csoboth István, s minthogy a főjegyzői 
állásra két egyén, nevezetesen Mihály Ferencz sze-
redai főszolgabíró  és Bartalis Ágoston megyei har-
mad aljegyző folyamodott  s egyúttal jelöltetett is, 
a szavazatszedésre a bizottság az e végre kijelölt 
helyiségbe vonult s működését megkezdette, minek 
eredménye a lett. hogy a beadott 1G0 szavazatból 
Mihály Ferencz kapott 107-et, Bartalis Ágost 
53-mat s igy előbbi ö4 szavazattöbbséggel megyei 
főjegyzővé  választatott meg. 

A tisztiügyészi állásra 5 egyén folyamodott, 
nevezetesen: Nagy Sándor, Györfty  Ignácz, dr. 
Fejér Antal, dr. Bocskor Béla és dr. Csiky József, 
kik mindannyian jelöltettek is; azonban a jelölés 
kihirdetése alkalmával dr. Csiky József  visszalé-
pését a gyűlés előtt kijelentette, s igy a négy je-
löltre történt meg a szavazás, kikre beadatott iisz-
szesen 128 9zavazat, s ebből kapott: dr. Bocskor 
Béla 69-et, dr. Fejér Antal 33-at, Nagy Sándor 
24-et és Györfty  Ignácz 2 szavazatot, s igy dr. 
Bocskor Béla az összes fülöd  általános szavazat-
többséget nyert. 

Ezután a többi tiszti állásokra történtek a 
kijelölések s minthogy a k.-alcsiki főszolgabiró-
ságra pályázott Szántó József  a jelölés után visz-
szalépett, Ferenczy Albert tölgyesi szolgabíró pe-
dig szemei gyengesége folytán  közszolgálatra nem 
reflektált,  a választások egyhangúlag történtek meg. 

Ezek szerint tehát megválasztatott: árva-
széki elnökül Böjthy Endre, ülnökükül: Székely 
Károly, Kovács Antal, főszolgabirákká:  Szentmár-
tonra Székely Endre, Szeredába Fejér Sándor, 
Gy.-Szentmiklósra Nagy Tamás, Tölgyesbe dr. Lá-
zár János, szolgabirákká: Szász Lajos, Veres La-
jos, Zakariás Lukács, Birta József  és Becze Imre, 
pénztárnokul a kebli pénztárhoz Czikó Sándor, a 
nevelési pénztárhoz Györfty  Ignácz, ellenőrül az 
előbbi pénztárhoz Kovács György, utóbbihoz Czikó 
János, havasi javak igazgatójául Lázár Menyhért, 
gazdatisztté Ferenczy István, első aljegyzővé Szántó 
József,  Il-od aljegyzővé Bogády Gyula és III-ad 
aljegyzővé Bartalis Ágost, kiknek nagyobb résza 
a gyűlés szine előtt esküt tett, mire Becze Antal 
alispán ur lendületes beszédben megköszönvén az 
ő és tiszttársai személyébe helyezett bizalmat, ígérte, 
hogy ténykedésükben Csikvármegye és az ország 
érdekeit igyekezni fognak  mindig szem előtt tar-
tani; főispán  ur ő méltósága pedig örömét fejez-
vén ki a tisztújítás eredményes és zavartalan le-
folyása  felett,  az ülés délután 3 órakor az elnök 
éltetése mellett véget ért. 

T A N Ü G Y . 
Tanító egyesületi gyüles.*) 

A „Gyergyói római katholikus tanító-egye-
sület" őszi rendes közgyűlését Alfaluban  az ál-
lami felső  népiskolánál tartotta meg; a tagok és 
tanügy barátok élénk érdeklődése mellett, melyről 
legyen szabad a következőkben referálnom. 

*) Tárgyhalmaz miatt késett Szerit. 
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A tagok l / a 9 órakor szt. misét hallgattak, 
melyet főtisztelendő  Zomora Dániel plébános ur 
mondott; innen a felsőnépiskolához  vonulva, Hoch-
scliild Lajos elnök a tagokat felosztotta  az egyes 
osztályokba a gyakorlati tanítások meghallgatására, 
melyeknek végeztével az I. osztály nagytermébe 
gyűlve, elnök mint máskor, ugy ez alkalommal is 
emelkedett szellemű szavakban üdvözölvén a ta-
gokat, a gyűlést megnyitja; mire a mult. gyűlés 
jegyzökönyvének felolvasása  és észrevétel nélküli 
hitelesítése után, a nagy gonddal szerkesztett 
hosszú és tárgyhü jegyzőkönyvért Olajos Farkas 
főjegyzőt  a gyűlés megéljenezte és jegyzőkönyvi 
elismerésben részesítette. 

Ezután a gyakorlati tanításokat nyilvánosan 
méltatták, fény-  és árnyoldalaik szerint, melyek 
kivétel nélkül dicséretesen sikerülteknek jelentet-
tek ki. Gyakorlati tanítást tartottak: Kajtár Ká-
roly az 1. osztályban a mértanból, Olajos Farkas 
a II. osztályban a történelemből, Puskás Jenő a 
III. osztályban az állattenyésztésből. 

A bírálatok ntán Bajkó Mór felolvasta  a 
„tósorki mészbarlangu-ról irt értekezését, melyet 
a gyűlés élűnk érdeklődéssel hallgatott s lelkesen 
megéljenezte a felolvasót,  ezen tanulságos érdekes 
felolvasásáéit  pedig elnök a gyűlés nevében kö-
szönetet mond a felolvasónak  és köszönetét a 
jegyzőkönyvben megörökíteni határozta a gyűlés. 

Olvastatott az egyesület választmányának 
javaslata az „Önsegélyző egylet" alapszabályainak 
ügyében; utána pedig az alapszabály tervezet. A 
gyűlés a tervezetet minden pontjában kifogásta-
lannak találta, megerősítés végett az illetékes fel-
sőbb helyekre való küldését határozta. 

Felolvastatott a csiki róni. kath. tanitó-egye-
sületnek a gyergyói lóm. kath. taniló-teslülettel 
leendő egyesülése tárgyában hozzánk küldött át-
irata. Erre vonatkozólag határozat nem hozatott, 
mivel egyletünk az ott hozott határozatról ínég 
hivatalosan nem értesült. 

A kézdi-orbai tanító-testület átirata, melybeu 
a 300 fi  t minimum, vagy annál is kevesebb tanítói 
fizetésnek  az államsegély igénybe vehetése és a 
harangozói teendőknek a tanítóitól leendő elvá-
lasztása iránti kérés foglaltatik,  melyet pártolás és 
hozzájárulás végett küldött egyletiiuknek. 

Ez indítványhoz egyletünk melegen járul, s 
püspök urunk ő nagyméltóságához telterjeszielni 
határoztatott, azzal a módosítással, hogy a gyer-
gyói viszonyokhoz képest a valóságnak megfele-
lően történjék a folyamodás  azon kéréssel, hogy az 
államsegély igénybevételét iskoláinknál megengedni 
kegyeskedjék. 

A millenniumi kiállítási ügyekre vonatkozó-
lag Ferenc.zi Károly esperes, mint bizottsági elnök, 
kéri a tagokat, hogy a kiállításra küldendő tár-
gyakat minél hamarább küldjék be, hogy azok 
idejekorán a rendeltetési helyűkre küldethessenek. 
A gyűlés tudomásul veszi s elnök indítványára a 
tárgyak beküldésének határidejéül január elseje 
tüzetett ki. 

Végül az önképző-körök jelentései következ-
tek ; de az idő előre haladván, a jelentések felol-
vasás nélkül csatollattak a jegyzőkönyvhöz. 

A tárgysorozat ki lévén merítve, elnök meg-
köszönvén a tagoknak az élénk érdeklődést, a 
kitartó türelmet, a gyűlést befejezettnek  jelenti. 
Gyiilés ntán a tagok közebédre gyűllek özv. Boga 
ftálintné  házához ; ki a kitűnő, jó, Ízletes ebédért 
fogadja  itt is forró  köszönetünket. 

Bahtes Gergely, 
aljegyző. 

Fwlliiváfi  előfizetésre. 
A .CSIKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

január—Wuczius havi 1-ső negyedére uj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre  : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérj tik azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
ralékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentuaikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1895. deczember hó. 
jA. „Csllsi Lapolc" 

szerkesztője és kiadója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog karácsonyi ünnepeket kí-

vánunk t. olvasóinknak! 
— Kinevezés. Mikó Bálint főispán  ar a 

törvényhatóságnak deczember 19-iki tisztújító gyű-
lése alkalmából kinevezte: tiszteletbeli főjegyzővé 
Bartalis Ágost III-ad aljegyzőt, tiszti ügyészekké 
dr. Fejér Antal és Nagy Sándor ügyvédeket, fő-
szolgabíróvá Szántó József  I-sö aljegyzőt, s ezen 
kinevezéseket a tisztnjitó közgyűlésnek bejelent-
vén, közhelyesléssel vétetett tudomásul. 

! — Gazdasági tudósító kinevezése. A 
földmivelési  miniszter Kertész István megyei ván-
dortanítót a felcsiki  járás területére nézve állandó 
gazdasági tudósítóul kinevezte. 

— Változás a csíkszeredai posta-me-
netrendben. Annak idején megemlékeztünk volt 
arról, hogy vármegyénk közigazgatási bizottsága 
részint saját inicziátivájából, részint a vasutépit-
tető vállalat kérelme folytán  a nagy közöuség igé-
nyeinek kielégítése szempontjából a helybeli postán 
a személyzet szaporítása, a hivatalos órák meg-
hosszabbítása és Szereda-CJdvarhely közt egy má-
sodik postajárat létesítése, valamint Gyimes-Felsö-
lokon egy uj postahivatal felállítása  czéljából a 
kereskedelmi miniszterhez feliratot  intézett. Ezen 
feliratuak  eredménye az lett, hogy a kereskedelmi 
miniszter egy második postajáratnak Udvarhely-
Csik-Szereda között, jövő évi inárczius hó 1-től 
kezdődőleg engedélyezte; addig is pedig a jeleni 
első posta járat Udvarhelyről indul reggel 7 órakor 
és Szeredába érkezik 2—3 óra között, mig a be-
rendezendő második postajárat Udvarhelyről dél-
után 3 órakor fog  indulni s igy a déli vasúttal 
Udvarhelyre érkező postaküldemények is esti 10 
órára Szeredába szállíttatnak, minél fogva  egy 
Budapesten például vasárnap estig feladott  levél 
kedden reggel Szeredában kézbesíthető lesz. A 
szépv/zi és gyimesi küldemények rendeltetési he-
lyükre szintén korábban lógnak beérkezni, mert 
a Gyimes és Szereda közt fentartott  járatok oly-
kép változtattak meg, hogy e hó 20 tói kezdve a 
posta Csik Szeredából d. u. 4 órakor indul s Gyi-
mesbe, már másnap reggel ü órakor meg fog  ér-
kezni, honnan d. u. 3 órakor indul vissza s Sze-
redába este 10 órakor érkezik. — Az pedig, hogy 
Szereda-Gyinies között egy második poslajárat 
rendeztessék be, valamint, hogy Gyimes-Felsőlokon 
uj postahivatal állittassék fel,  nevezett miniszter 
ur nem engedélyezte, de elrendelte azt, hogy a 
szeredai postahivatalhoz egy kisegítő személy adas-
sék, s a hivatalos órák délutáni 3 órától este 7 
óráig tartassanak. 

— Kerekes Samu meghalt . A Székely-
földön,  egész Magyarországon minden intelligens 
ember ismerte őt. Egész életén ál vig kedélylyel 
és örökös jó humorral majdnem váratlanul toppant 
be mindenütt, hol az ország bármely félre  eső zu-
gában történt valami közművelődési ügyben vala 
mely összejövetel avagy gyűlés. Mindeuütt életet 
és vidam lendületet adott az ö jó humoru rímeivel 
és verseivel a társaságnak. Ha ezelőtt egy szá-
zaddal élt volna, mint egyik legnevesebb poétáról 
emlékeznék róla irodalom történetünk. Élete leg-
szebb férfi  korában ragadta el öt a halál. 47 éves 
volt. A marosvásárhelyi polgári iskolának volt a 
tanára, a „Maros Vidék" czimii lapnak egy ne-
gyedszázad óta tulajdonosa és szerkesztője Lap-
jával ugy össze volt nőve, hogy habár anyagilag 
ez neki majdnem semmi hasznot nem ho/.ott, még 
sem tudta volna elviselni azt, hogy ö attól meg-
váljék. Az ország minden részében levő jó barátai 
és isinerőseinek évtizeden keresztül küldötte lapját 
ingyen. Ebbe öntötte ki sokszor egészen intim buját-
baját. mi miatt nem egyszer volt kellemetlen meg-
támadásoknak kitéve. Nyugtalan és állandóan a 
közügyekéi t buzgó és lelkesülő szelleme végre elég 
korán megnyugodott. Folyó hó 15-én közrészvét 
mellett temették el Maros-Vásárhelyen. Sírjánál 
Agyagási Vidor tanár társa tartott megható gyász-
beszédet. Nyugodjék békével! 

— Halálozás. Egy érdemes hazánkfiának 
elhalálozásáról vettünk liirt, kinek neve vármegyénk 
minden községében, különösen a tanítók előtt is-
meretes és örök időkre emlékezetes fog  maradni. 
Ez a férfi  Bereczki Máté mezö-kovácsházai lakós 
és hazánk legjelesebb pomológusa volt, a ki 4 kö-
tetes nagy munkájában szakszerüleg ismertette 
meg a hazánkban tenyésztés alá vett különböző 
gyümölcs fajokat,  és részint csemeték, részint oltó 
galyak szétküldése által nagy mérvben segítette 
elő a hazai gyümölcsészet elterjedését. Érdekes 
és hézagot pótló „Gyümölcsészeti vázlatok" czimii 
nagy munkájának főleg  első és második kötetét a 
törvényhatóság közvetítése folytán  községeink fa-
iskola kezelői bírják és vannak egyes fatenyész-
tőink, kiket ajándék czimén látott el becses mun-
kája említett köteteivel. Temetése e hó 11-én tör-
tént meg Mező-Kovácsházán s ugy is mint sza-
badság harezunk egyik kitűnő bajnoka, s ugy is, 
mint hazai gyümölcsészetttnk nesztora, az utókor 
kegyeletét érdemelte meg. 

— Engedély vasúti munkapálya épi-
tésre. A kereskedelmi miniszter az építés alatt 
lévő csikszereda-gyimesi határszéli vasútvonal 
391/92. sz. szelvényeiből elágazólag a Tarhavas 
völgyében lévő kőbányákhoz vezetendő munkapá-
lyának kiépítésére a vasútépítő vállalatnak az en-
gedélyt megadta. 

— Székely iparosok alkalmazása. A 
kereskedelmi miniszter vármegyénk főispánját  arról 
értesítette, hogy a magyar államvasutak gépgyára 
és a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár felügyelő 
bizottságának jelentései szerint ez évi okt. 16-ika 
óta a budapesti gépgyárba 6 székelyvidéki mun-
kás és' pedig: 4 géplakatos és 2 épitő lakatos vé-

tetett fel  és hogy ezen gyárban a jövő hónapban 
t ö b b ü g y e s v a s g y a l u s r a és v é s ő s r e 
l e s z s z ü k s é g . A diósgyőri vas- és aczélgyárba 
a mult hónapban szintén három székelyvidéki 
munkás és pedig: egy vasöntö, egy kovács és egy 
épitő lakatos vétetett fel.  Mindazok tehát, kik ily 
nemű alkalmazásra felvétetni  óhajtanak s némi 
előképzettséggel bírnak, főispán  ur közvetítésével 
nevezett gyárak igazgatóságaihoz folyamodhatnak. 

— Műkedvelői előadás. A gyergyóalfalvi 
műkedvelő-társulat f.  hó 10-én „a tanítók" háza ja-
vára színi előadást rendezett, mely alkalommal 
előadták az „Ajánlott levél" 1 felvonásos  s „A 
nőuralom" 3 felvonásos  vígjátékát. Mind a két 
darabban összhangzó és élvezetes előadást mutat-
lak be a törekvő műkedvelők s az elért teljes 
siker nagyban emeli a már eddig is kivivolt jó 
hírnevüket. Az elismerést és dicséretet nemcsak a 
szokásos udvariasságtól, hanem az igazságos és 
szigorú kritikától is joggal elvárhatják, és pedig 
uemcsak egyes szereplők, hanem kivétel nélkül 
mindannyian, mert mindegyik a legnagyobb igye-
kezettel s arra való képességgel oldotta meg tel-
Hilatát. Ezért volt az összes siker oly kiváló, 
mely a gyakorlott színészeknek is dicséretére vált 
volna. A közönség élvezettel hallgatta a könnyű 
és folyékony  előadást s gyönyörködhetett a ter-
mészetes és hü alakításokban. Hogy élvezetet ta-
lált az előadásban, bizonyítja a sok taps s a szín-
padra való előhívás, melyekben a szereplőket ré-
szesítette. Nem lennénk azonban igazságosak, ha 
a fáradhatatlan  és iigyes rendezőnek: dr. WeUeu-
stein Noé uniak érdemét elhallgatnók; mert ö is 
sokban hozzájárult az előadás sikeréhez. Ezen 
előadásokban a következő szereplők működtek 
közre: Rozsdás Antalné, Jakabfy  Bogdáuné, Roth 
Miháiyné urnök és Kaitár Irén, Boga Aranka, 
B'iike Berta kisasszonyok, Voilli Ferencz. Kaitár 
Károly, Puskás Jenő, Balázs Gergely, Fái Albert 
urak. 

— Bányász ünnepély Borszéken. Bor-
széket az Isten a sok mindenféle  jó között még 
egy igen értékes köszénbánya teleppel is megál-
dotta. E telep azelőtt a szakszerűtlen kezelés 
miatt teljesen tönkre ment és munkásai is Borszék 
legrakouczátlanabb, legfegyelmezetlenebb  népe volt. 
Ekkor a „jó szerencse" idevetett egy flatai  bánya-
mérnököt, Hoffmann  (ié'át, azóta a bánya képe 
teljesen megváltozott. A rendszertelen furkálás  és 
turkálás helyett szakszerűen müveit tárnák és 
aknák nyittattak, a piszkos, rendetlen telep ren-
deztetett, tisztességes munkáslakásokat építettek 
és a hanyag, rakonczátlan munkások katonai fe-
gyelem alatt, egyenruháikban ma már szóba sem 
állanak holmi üveges népséggel. Legújabban egy 
uj '200 m. mély aknát nyitottak meg, melynek 
ünnepélyes felszentelése  szt. Borbála napjáu — a 
bányászok védő szentje — ment végbe. Már kora 
reggel három hatalmas dinamit dördülés hirdette 
a bányatelepről, hogy ma a földalatti  munkások-
nak nagy napjok van. Az egész telep, a tárnák, 
aknák, házak zöld fenyőgalyakkal,  lámpionokkal 
lettek feldíszítve  és 0 órakor a sorfalat  képező 
bányászok és nagy néző közönség között megje-
lent a felszentelendő  aknánál az ünnepélyt rendező 
bányamérnök, diszbe öltözve. Itt lelkes beszédben 
magyarázta meg munkásainak a nap jelentőségét és 
becsületre, szorgalomra, kitartásra intvén őket ne-
héz pályájukon, jelt adott 4 elömunkásnak, kik 
erre kötélén leereszkedtek a szépen feldíszített  és 
kivilágított mélységbe és onnan felhozták  — szűnni 
nem akaró éljenzés között — az akna első ter-
mékét, egy hatalmas nagy, megkoronázott szén-
gulát. Ezután a bányászok díszben vonultak fel  a 
felőr  vezetése mellett a templomba, hol ünnepi 
beszéd és mise volt. Mise után az iutelligenczia a 
mérnök vendégszerető házába vonult, a hol dus 
asztal várta őket, a munkásokat pedig Siklódi 
vendéglőjében vendégelte meg a társaság, hol vig 
zene és táncz mellett éjfélig  mulattak. Ekkor meg-
szólalt a felőr  szava és a munkások folyton  él-
tetve szeretelt mérnöküket, nyugalomra tértek, 
így nevelik a munkást! így tanítják rendre, mun-
kára ! így keltik fel  és növelik az önérzetet! Ilyen 
ünnep még Borszéken nem volt. De büszkék is rá 
a bányászok. 

— Szerk. izenet. Gyergyói sérelmek (válasz 
„e" urnák). A ezikket sajnálatunkra nem közölhet-
jük, mert egy olyan közérdekűnek látszó ügyet nem 
devalválhatunk egyszerű ezívolódására. Ez ügyet sem 
„e" ur, sem * ur saját felfogása  alapján tárgyalni 
nem lehet, hanem csak egyedül és kizárólag a köz-
érdek szempontjából. * ur az ügyet felszínre  hozta 
saját felfogása  alapján, ,e" ur pedig azt megvála-
szolta. A mi ezutáu következhetnék, az esak a tár-
gyilagosság rovására esnék, mint az a beküldött 
válaszból is kétségtelen módon kitetszik. 

— Testegyenészeti müintózet. Keleti J. ezóg, 
Budapest, IV., Koronaberczeg-utcza 17., az eddigelé sórvkö-
tők és betegápolási eszközök készítésére létező gyá-
rán kivül egy uagyazabiau, a modern technikának teljesen 
megfelelő  műhelyt nyitott, Budapest, IV., Rostély-utcza 
(Károly-laktanya 16.) melyben orvossebészeti aczélárnk, 
teategyenéBzeti készülékek, Ilessing-rcndszerü elismert 
mfiderékfüzök,  nyújtó- és járógépek, műlábak 6s mu-
kezek, valamint minden e Bzakmába vágő aczélárnk, villany-
gépek, köiőszevek atb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily 
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FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. BOCSKOR BÉLA. 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓDAN: 

H O C H S C H I L D LAJOS. 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság által ezennel 

közhírré tétetik, hogy Csik-Kozmás községé-
től mintegy 3 km. távolságra eső erdői-ész-
ben 500 szál kinőtt fenyőfa  és ugyan 300 
szál cserefa  nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek 1896. j anuár 15-ik nap ján n 
község házánál eladatik. 

Az árverezési feltételek  Csik-Kozniás 
község házánál bármikor megtekinthetők. 

Árverezni szándékozók kötelesek a ki-
kiáltási ár lOVát az árverezés előtt letenni. 

Cs.-Kozmás, 1895. decz. 21. 

Bodó József,  Udvari József, 
kjegyző. 1—2 kbiró. 

Kérném addig venni, mig a készlet tart. 

Szám 4623—1896. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Hitelintézet r. társaság végrehaj-
t.atónak gy.-szentmiklósi Dezső András és Ágnes 
végrehajtást szenvedő elleni 100 fit  tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbí-
róság) területén lévő, Gyergyó-Szentmiklós község 
határán fekvő,  a gy.-szentmiklósi 4003. sz. tjkv-
ben foglalt  G38—641. Iirsz. a. ingatlanra az ár-
verést 492 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1895. évi deczember hó 31-ik napján 
délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság hiv. 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 10 °/„-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Gy.-Szenlmiklóson, 18U5. évi decz. hó 30-án. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság. Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 
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I az ALBERT BALÁZS vas- és awéláru üzletébe (Cs.-Szereda) 

az aczél korcsolyák s a szijjak, biztonsági j é g p a t k ó k . 
pár csavaros korcsolya . 

Ilalifax 
nikkelezett „ 
jégpatkó szabályozható 

„ közönséges 
Szijjak páronkint 

Postai megrendelések azonnal 

— fit 
1 „ 
2 . 

kr, 

előleges beküldése ellenében, csomagolásért és 
tok fel. 

90 
50 
50 
80 
50 

10, 12, 24, 30, 40 
eszközöltetnek utánvéttel vagy a pénz 

kr. 
kr. 

P * 
» 

8 szállító-levélért 10 krt számi-

Egyszerre 5 pár korcsolya megrendelésnél bérmentve küldöm bárhová. 
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Hirdetmény. 
Csík-Szentkirály község elöljárósága köz-

hirré teszi, mikép az ezenközség tulajdonát 
képező korcsmaháza a melléképületekkel, 
valamint a kő- és fövényt  az 189ö-ik évre 
folyó  év deczembei- 27-én délután 2 óra-
k o r a község házánál nyíltái-verésen a leg-
többet Ígérőnek haszonbérbe adja. 

Az e tekintetbe hozott feltételek  szo-
kott hivatalos órákban a község házánál 
bárki által betekinthető. 3_y 

A község elöljáróság : 
Csík-Szentkirály, 1895. deczember 8. 

Bocskor Dénes, Albert Béniáui, 
bíró. kjegyzó. 

S Építtetők figyelmébe. S 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ségnek szíves figyelmébe  aján'ani, hogy 
kisebb-nagyobbszerii épületekre, t e rv ra jz 
és köl tségvetéseket elkészítek jutá-
nyos á rak mellett. Levélbeli megkeresésre 
azonnal válasz adatik, mely Csik-Szépvi/.re 
intézendő. Iroda helyiség ErŐS Antal há-
zába, közvetlen a nyomda mellett, értekez-
hetni hetenkint szerdán és szombaton d. 
8 —12-ig, d. u. 2 - 5 - i g . 

Kiváló tisztelettel 

e. 

3 - 3 
Szász István, 

építő-mester. 

Védjegy. 11 - 20 m 

N c Z- Páliba 
(Sósborszesz) 

g y ö g y e z - - : 

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
IKIapliató: 

Csik-Szeredában: Göz9y Árpád gyógytárában és Nagy Gyula kcreskodéiélicn. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A , ifj.  Dcrzsv Antal, Kari-zády K. K., Gál János. 

Gergely Jáno9 é9 Máthé János kereskedőknél. 
Sz.-Kereszturon : Jacgcr J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

VERTES LAJOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 

w 

előfizetői  díjtalanul  közölhetik gondolataikat az 

képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanul-

„KEPES CSALADI LAPOK." 
A legolcsóbb  és azért  u legelterjedtebb  képes hetilap! 
Megjelenik  minden  héten bő szépirodalmi  és ismeretterjesztő  tartalommal 

és külön beköthető regénymelléklettel. 
Havonként kétszer „Hölgyek  Lapja" czirnii félives  mellékletet ad, párisi di-

vatképekkel és bő divattudósitással. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, 

hogy ifjú  és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-ba a régi és ujabb irói és költői gárda minden 

számottevő tagja dolgozik. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, 

költeményei kedélyneinesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire 
kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden  évben négy regényt  ad  mellékletül, 
még pedig  csinos szines borítókkal,  éves előfizetőinek. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPQK"  boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, il-
letve kérdések és feleletek  tárháza. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 
„előfizetők  postájában" 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 
ságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával XVIII-ik évfolyamába  lép. 
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg: 
Csendes világ, regény, Beniczkyné  Bajza Lenkétől;  Évfordulón, költemény, 

Jámbor  Lajostól;  Régi történet, beszély, Lauku Gusztávtól;  Hogyen ruházkodjunk 
télen? orvosi czikk, dr. Fodor  tanártól;  Bál után, vig monolog, Oláh Györgytől;  A 
költö, költemény, Feleki  Sándortól;  Versek zenére, költemény, Rudnyánszky  Gyulá-
tól ; Boldog újévet! életkép, Mericzayné  Karossá  Irmától;  Megnyugtató történet, freskó, 
Krúdy  Gyulától;  Én is! regény, Tolnai  Lajostól. 

Mutatványszámokat  bármikor  szívesen  küld  a „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 
kiadóhivatala  Budapest Vadász u. 14. saját háziban. 

S i ó f i z e t é s i  á,ralc: 
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK-'-ra a „Hölgyek L a p j a ' czirnii divatlappal és a r egény-

m e l l é k l e t t e l együtt: 
Egész évre 6 forint. 
Fél évre . . 3 forint. 
Negyed évre 1 forint  50 kr. 

FIGYELMEZTETÉS. 
A ki 3 uj előfizetőt  gyűjt 9 az előfizetési  összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy dí-

szes emlékkönyvet kiild a kiadóhivatal. 
Kérjük az előfizetések  megújítását, s lapunknak az ismerősök köreiben terjesztését. 
A ki az egész évre szóló hat frtnyi  összeget 80 kr csomagolási és postaszállítási 

dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt  előfizetési 
összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak két re-
gényt küldünk elismerésünk jeléül, és a ki csak 1 frt  60 kroyi negyedévi előfizetési  dijat 
20 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld,' annak a kiadóhivatal 
egy regényt küld jutalmul. 

Klö&zci6seket (a hónap bármely napjától) elfogad 
tala, Budapest, Vadász-utcza 14. szám. a „KEPES CSALADI LAPOK" kiadóliiva-
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Nyomatott Csík Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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— Heszíly. — 

Ugy érzem, mintha mesébe fognék,  kápráza-
tos tüneményes szép mesébe, mely szenvedéssel 
kezdődik, küzdelemmel folytatódik  s égig érő bol-
dogsággal végződik. Pedig csak éleiem egy kicsi 
része, egyszerű vékony történet az egész, inkább 
egy édes álom, melyet boldogsággal szendergém 
át, s melyből uem óhajtom soha az ébredést, s 
mégis ugy jő, mintha kábult szivem érző dobogá-
sát nagy, hatalmas történetek idézték volna elő, 
melyek mindig maradandó hatással lesznek rám, 
melyeknek emléke ott vibrál képzetemben soká, 
örökre. 

En és boldogság! Valaha ugy képzeltem, 
hogy nem ismerjük meg soha egymást e földön, 
hogy nem lesz részem ily fajta  örömök élvezésé-
ben, s mégis most elmondhatom, hogy megelége-
dett, nem, hogy tulboldog vagyok. 

Ugy voltam az élettel, mint az, a ki böjtöt 
tart azért, hogy annál nagyobb étvágygyal és él-
vezettel egyék, mikor már teljesen kiéhezett. Per-
sze öntudatlanul. Már korán, szinte gyermekko-
romban kelíe tapasztalnom azt a furcsaságot,  liogy 
a nélkülözések nagy behatással vannak még egy 
ifjú  kedély állapotára is. A természettől is egy ki-
csit szentimentálizmusra hajló gondolkozásmóddal 
lévén megáldva, mindig lehetetlen dolgokon törtem 
a fejem;  szegény anyagi helyzetem megváltozta-
tása, fellengős  eszméim, terveim, bolondos ábránd-
jaim megvalósítása, keresztülvitele, egy uj, egy 
jobb helyzet teremtése sarkalta szüntelen ambi-
cziónált törekvésemet. Beleéltem magam abba a 
tudatba, hogy nagy tettekre vagyok hivatva, a 
mostani nélkülözés, küzdés, fáradság  majd meg-
hozza gyümölcsét, s én akkor c*ak elégedetten, 
babéraimon pihenve élvezem az elismerés, a jól meg-
érdemlet jutalom örömeit. 

Máskép történt minden. Nem volt elég türel-
mem a várakozásra, hanem ideges leltem, mert 
nem ment minden ugy, mint a karikacsapás. Az 
élet mint apró pénzre váltogatta azokat a hatal-
mas tervezgetéseket, melyeket gyermek észszel, 
könnyed felfogással  magamba szedtem az iskola 
padjain, mint ifjú,  ki sem lépve jóformán  az élet 
küzdterére, észrevétlenül inkább, mint egyszerre 
lemondani kezdettem. Sokáig fájt  megválni rózsás 
reményeimtől, beletörődni a közönséges emberek 
sorába, elveszni, vegetálni a tömeg között, a nél-
kül, hogy jobb sorsra egyálalán kilátásom is lett 
volna. Lassankint kihalt belőlem minden nemesebb 
érzelem, melyek, mig lelkesedni tudék, forrongásba 
hozták véremet, edzették akaraterőmet, s izgatták 
képzetemet; ma egyről, holnap másról mondtam le, 
egymásután, mint az elitélt, kinek ugy sincs sok 
hátra ; oly üres lett a lelkem, szivein, mint a sem-
miség, vágy és érzés nélkül, fásultan,  beteges jó-
zansággal életunt lettem. 

Azt gondolom, neveltetésemben volt a hiba, 
a miért sorsom oly hamar ez leve. Beczézett ta-
nuló voltam az iskolában mindig, dicséretet dicsé-
retre halmoztak felebbvalóim,  ha rólam volt szó, 
nagy jövőt jósoltak nekem, hozzá szoktattak ahhoz, 
bogy semmit sem tartottam magam részére lehe-
tetlennek, s mivel nem volt senki mellettem, a ki 
okos tanácsával józan intelmeket adott volna az 
életbe, tapasztalatlenni hamar kelle meggyőződnöm 
arról, hogy az érdekek ellentéte hatalmas rugó a 
nagy társadalomban, emel, siilyeszt, ugy, mint kí-
vánják a mozgatók, s jajli, a kit letaszít. Büszke 
voltam magamra, tehetségemre, melyről meg valék 
győződve, s meg nem hajoltam volna senki előtt 
egy világért, s igy jutottam oda, hogy majdnem 
éhen halék. 

Sok izgalmas órát éltem át, mig bejutottam 
a megyéhez aljegyzőnek s itt kezdődik történetem. 

Abba az időbe esik az, hogy a nőegylet tit-
kára egy gimnáziumi tanár, hirtelen cllialálo/.váii, 
a főispánné,  mint elnükoő, félig-meddig  hivatalosan 
s tán még inkább kedvezésböl felkért  az egylet 
titkári teendőinek végzésére. Elvállaltam a tiszt-
séget, a bár sok alkalmatlansággal járt, lelkiisme-
retesen végeztem a hozzám utalt teendőket s ké-
sőbb beválasztatván a közgyűlés által is. 

A segélyezés volt s leglényegesebb dolog, a 
mi minden hónapban legalább két napig egészen 
lefoglalt.  Irodám ilyenkor ostrom alatt állott, a 
város rendszeresen segélyezett szegényei tolongtak 
az ajtóin előtt, várva a kiutalt összeg kifizetését. 
Eleinte megesett lelkem egy egy nyomorult, szen-
vedő alakon, szántam a siránkozó anyát, a ron-
gyos gyermekével ölében, bátorítottam a jómódhoz 
szokott, de elzülött szemérmes éhező vézna, ki-
aszott alakokat s a mennyiben tehettem, segítet-
tem is rajtok, de mint a szem is hozzászokik las-
sankint a legrémesebb látványokhoz is s nem ir-
tózik lelkünk még a legmegrázóbb kínoktól sem, 
ugy én is beletörődtem idő multával a nyomor és 
Bzegénység szánandó képviselőivel való tárgyalá-
sokba ; ugy tekintém az embert, mint egy vegetáló 
lényt, kinek magasztosabb hivatása a megélhetés-
Dél nincs; hogy egyik koldulásból, segélyből él, a 
másik pedig saját munkásságát gyümölcsözteti, az 
csak annyi különbséget tesz köztük, hogy ez utóbbi 
szebb koporsóba fog  a földben  pihenni, mint a 
koldus, s többen kisérik ki a temetőbe, de hát 

mit ér ez, ha végtére mindkettő porrá lesz. A vég 
ugyanaz, csak az utak mások. 

Megismertem a szegényeimet mind, tudtam 
élethistoriájukat szó szerint, hiszen számtalanszor 
siránkozták el előttem a régi nótát, hogy egykor 
jobb időket láttak, kényelemben éltek, s milyen 
rosszul esik a mostani nynmor és nélkülözés; tud-
tam, hogy ki mi volt, észrevettem melyik hazudik, 
melyik van kitanítva lehetetlen meséknek előadá-
sára, túljártam eszükön, mikor ki akarták játszani 
az egyleti hölgyek jóhiszeműségét, s az anyagi 
igazság magaslatára igyekeztem legalább velők 
szemben emelkedni, mert más téren ilyennel nem 
igen volt módom találkozni. 

Nem tudom szerettek-e, mert az ilyen nép-
ség gyűlöl mindenkit, kinek sorsa jobb az övénél, 
inkább hiszem féltek  tőlem, nehogy a segélyt meg-
vonjam tőliik s azért tiszteltek, legalább azt mu-
tatták. Nem érdekelt nagyon mások érzelme, mert 
nekem sem voltak érzelmeim, közönyös volt min-
den előttem. 

Minden évben karácsony előestéjén volt a 
legnagyobb segélyezés. Ilyenkor a főispánná  is, 
mint elnöknő, megjelent irodámban s ez alkalomra 
különösen rendezett gyűjtések eredményét segített 
szétosztani a szegények között. 

Egy ily karácsonyi segélyezés alkalmával 
történt meg, hogy bár korán hozzákezdtünk a ki-
osztáshoz, jó későre járt az idő s ínég mindig so-
kan vártak a segélyre. 

Az elnöknő már türelmetlenkedett, beleunva 
a mulatságba, hazakészült. 

— Edes jó Sámjr, ugy-e nem neheztel, ha 
magára hagyom, — szólt hozzám végre — tudja 
az estély miatt korán otthon kell legyek, még sok 
rendezni valóm van s nem szeretek az utolsó percz-
ben rendelkezni. 

Udvariasan bókoltam s biztosítva ő méltósá-
gát a továbbiakra nézve, felsegítettem  vidrabörös 
értékes bundáját. A kocsi előállott hamar s ő mél-
tósága kézcsókra nyújtva ujjait, az általa rende-
zendő estélyiül beszélt. 

— Aztán mihelyt itt végzett, azonnal jöjjön 
fel  hozzánk, korán kezdődik az estély programmia, 
nehogy elkéssék az első érdekes pieceröl, a lá-
nyom já'sza a nyitányt, első nyilvános szereplése, 
még igy házi estélyeken is, meghallja, milyen jól 
játszik. Ugy-e olt lesz, ne töltsön sok időt ezek-
kel ott, inkább rendelje máskorra ide őket, mikor 
több idője lesz. 

— A mily megtisztelő reám nézve az esté-
lyen való részvétel, — felelék  én — épp oly siet-
séggel fogok  igyekezni azon, hogy a baronessze 
zongorajátéka alkalmával jelen lehessek s már hír-
ből hallott művészetében gyönyörködhessem. A mi 
pedig a szegényeket illeti, valahogy elintézem ügyei-
ket, hogy mindeniknek karácsonyestéje valamivel 
legyen ünnepélyesebb és jobb, mint más közönsé-
ges este. 

— Nagyon megvagyok elégedve titkárommal, 
tudja keresve sem találhattunk volna jobbat önn'l, 
csak ne volna mindig szomorú, azt gondolom, va-
lami bu epeszti keblét, vagy szerelmes; házasod-
jék meg az a legjobb, hanem majd erről még be-
szélek a fejével. 

Nem állhaltam meg, hogy el ne mosolyodjam 
szeretetreméltóságán, mit észrevéve, folytatá: 

— Tán nem is tetszik ? Agglegény akar ma 
radni. Nó csak várjon, ha ma este nem választ 
egyet a sok közül, összeveszünk. Aztán haragudni 
fogok  önre mindig, mert nem hallgatott rám. A 
viszontlátásra! 

Beült a kocsiba, mely a nyikorgó havon gyor-
san elrobogott, én pedig visszatértem az irodába 
folytatni  a félbeszakított  munkát. 

Gondolataim szerte csatangoltak, ki tudja hol, 
gépiesen számítoltam a segélyt: egy forint,  kél 
forint  és három s kiáltottam a segélyezett nevét. 
Lassankint mindenkit elbocsátottam, kiürült az 
előszoba, nem volt senki feljegyezve  a segélyezésre, 
lehetett hazamenni. 

Czigarettára gyújtottam, s egykedvűen, egy 
kicsit kifáradva,  kabátom után nyúltam, hogy tá-
vozzam. 

Mikor az előszobába kiléptem, a kemencze 
közelében egy nő két gyermekével vonta magára 
figyelmemet. 

Nem lévén valami fényesen  világítva a terem, 
nem tudtam kivenni arczvonásaikat. Egy padon 
ültek s szerényen összehuzózva várták a történen-
dőket. 

— Mi jóra várnak, kérem ? — szólitám meg 
egész hivatalos stílusban. 

— Bocsánat, uram ! — felelt  a nő halkan 
és szomorúan s hangja olvadó lágysággal rezgett 
a levegőben — gyermekeim melegedtek egy kissé 
a kemenczéuél, mert nagyon fáztak  ott künn a 
hidegben, már napok óta nem volt tűz otthonunk-
ban, majd hogy meg nem fagytak  szegények; de 
ha bai ienne az, hogy itt vagyunk, azonnal távozni 
fogunk.  A többi szegényekkel jöttünk ide. 

Két gyermeke egy lányka meg egy kis fiu 
félénken  néztek fel  anyjukra s remegő hangon kér-
ték őt: 

Mama, nem megyünk haza, maradiunk, 
itt meleg van, otthon megfagyunk,  aludni sem 
tudunk. 

— Nem gyermekeim, nekünk mennünk kell, 
itt nem szabad maradnunk, majd otthon is meleget 
csinálunk. 

— De mivel ? — vágott közbe a fiúcska,  — 
fánk  nincs, maradjunk mama, ugy fázik  a hideg 
hóban a lábom, alig tudok menni. 

— Nem lehet édes fiam  maradni, — vála-
szolt az anya s remegő hangján érzett, hogy alig 
tudja a zokogást elfojtani,  mely újra és újra elő 
akar törni kebeléből s felállva  kézen fogta  gyer-
mekeit. 

Kíváncsivá tett az egész jelenet, érdeklődni 
kezdettem az elhagyatottak iránt, az a gyöngéd 
hang, meg a nő válaszlékos beszédmódora egészen 
meglepett. 

— Talán ha valamiben segélyökre lehetek, 
szívesen rendelkezésökre állok, — szólék én, meg-
szakítva a csendet, mely pillanatra beállott. Tudni 
akartam, ki e nő, hogy került ide. Sejtettem, hogy 
az élet egy ujabb áldozata, ez elhagyatott család, 
nem a nyomor, mert ahhoz szokva voltam s mit 
is érdekelt volna engem mások sorsa, hisz irán-
tam sem sokan érdeklődnek, hanem a mód, az eset, 
mely az anyát gyermekeivel együtt koldusbotra 
jutatta, izgatott inkább s telt kíváncsivá. 

— Ilég kérem, hogy a városon vannak ? — 
vezetém be kérdezősködéseimet s bevezetve iro-
dámba, a lámpa fényénél  gondosan szemügyre vet-
tem a nőt gyermekeivel együtt. 

Nagyon érdekes arcza volt az anyának, finom 
fehér  gyönge bőre halvány ránczokat vetett az 
ajka kőiül, melyek odatapadlak mint a szenvedé-
sek el nem oszlatható marad ványai, szemében a 
lemondás téveteg tekintete tükröződött vissza s a 
sok sirás vöröses ereket vont szeme fehérjén  át, 
könnyed járása, mozdulatai pedig megszokott ele-
gáncziát áruirak el. Ruhája kopottas, elványolt 
volt, meglátszott, hogy nem igen cseréli fel  más-
sal. Gyermekeire féltő  gondosiággal ügyelt, alig 
tévesztette őket egy perczig is tekintete elöl. A 
lányka körűlbelől 10 éves lehetett, félénk  nagy kék 
szemekkel, kedves gömbölyű arczczal, vékony fá-
zós öltözékben, elrongyolt czipőkben, mig öcscse a 
a tiu. csak kevéssel volt fiatalabb  nővérénél s még 
fogyatékosabb  ruliácskában didergett mellette. Ön-
kénytelenül összerázkódtam a gondolatra, hogy 
ezek a gyönge taremt.ések kint a csikorgó hideg-
ben mily szenvedéseket kellett, hogy elviseljenek. 

— Alig két hónapja — felelt  a nő egy kissé 
elgondolkozva s szavainak nyomán szemei megtel-
tek könynyel s bármint, igyekezett visszafolytani 
a sirást, kicsorduló könnyei sürün omlottak remegő 
arczáu alá. 

— El a férje?  — folytaiám. 
— Nem. Meghalt, éppen tél évvel ezelőtt. 
— S most miből tartja fenn  magát s gyer-

mekeit. 
E kérdésre zavarba jött az anya, ngy látszik, 

nem volt elkészülve reá, mert a felelettel  késett, 
mintha küzdött volna magában. 

— Maradt valami örökség férje  után ? — 
segilém ki zavarából, 

— Nem semmi, mindenünket elvették — fe-
lelt bánatosan az anya — férjem  halála ulán tel-
jesen magunkra maradtunk, mindeu segély és va-
gyon nélkül. 

— Mi volt a férje? 
— Vállalkozó és építészmérnök. Egy nagy 

vállalatba fogott  évekkel ez előtt, biztos sikert és 
eredményt várt munkája után s a helyett tönkre 
jutott; gyáozosan és hirtelen elhunyt, hátrahagyva 
két árvát a legnagyobb nyomorban minden remény 
nélkül. A nagy pesti bukások magukkal rántották 
üzletét; véletlenül jött az egész, segíteni nem le-
hetett, elvesztette reményét s nem tudta elviselni 
a nyomort, a szégyent, itt hagyott minket. Nyu-
godjék békében. Halála után a jólétből, a gondta-
lan kényelmes életből gyermekeimmel együtt ha-
mar kiestünk, tájékozatlanul nem tudtam kihez 
forduljak  segélyért, rokonaim nincsenek, férjem  ba-
rátai elkerültek, a hitelezők mindentől megfosztot-
tak, a mi kevés vagyonunk volt. Mikor eljöttünk 
Pestről ide, alig volt annyi pénzem, a mivel itt 
lakást fogadhattam,  azóta mindenünket eladtam, 
már napok óta nem eltek gyermekeim meleg levest. 

— A mama még kenyeret sem evett, a teg-
naptól fogva,  — szólt közbe a lányka reszkető 
siró hangon. 

— Én még most is olyan éhes vagyok, hogy 
beteg leszek, — szólt a fiu.  A reggel óta nem 
ettünk semmit. A mama csak mondja, hogy az an-
gyal ma estére sok mindent hoz nekünk, de mióta 
az apa nincs, még az angyal is elfelejtett  minket, 
vagy nem mer hozzánk jönni abba a hideg házba, 
fél,  hogy megfagy.  Istenem! Istenem ! miért is let-
tünk olyan szegények, mennyivel jobb volt a mig 
gazdagok voltunk. Akkor mindenünk volt, most 
semmink sincs. 

Meghatott egy kicsit ez a jelenet, szinte ver-
gődtem hatása alatt, közönyösségem harezot kez-
dett részvétérzetemmel. 

Egy anya, ki még nem tud koldulni, kérni, 
s két ártatlan gyermek, kik még élénken emlékez-
nek a jólétre, melyből kiestek! Mennyit szenved-
hettek ezek, mig idáig jutottak ! 

Oly őszinte volt fellépésük,  oly szeplőtlen 
tekintetük, s annyi természetesség bánatukban, 
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fájdalmukban,  hogy teljesen meg voltam győződve 
ártatlan becsületességükről, s bár kétkedő termé-
szetű, bizalmatlan voltam, sorsuk teljesen megin-
dított, s tudva, hogy tapasztalatlanságuk miatt 
éhen is halhatnak, a nélkül, hogy valaki tudomást 
venne róluk, kérni meg nem tudnak, mert még 
ilyet nem próbáltak, gondoskodtam én róluk, mint 
a nőegylet titkára, s elhatároztam, hogy teljes 
erőmből megmentésükön leszek. Legalább lesz a 
mi egy kicsit lefoglaljon,  az emberekhez kössön, 
ugy is kevés, a mi még hatással van reám; szó-
rakoztasson ez ártatlan lények jövője, megmentése, 
hiszen alig van, a ki után esenghetnék, legyen 
ezután másra is gondom, igy saját lényem egy 
kicsit háttérbe szorul, nem fogom  annyira érezni 
nnalmasságomat, fásult  lelki állapotomat. 

Egy pillanat alatt fordult  meg agyamban az 
egész terv, hevenyében, mint a milyen volt ter-
mészetem, kész elhatározással állottam az asszony 
elé . . . 

— Ez összeget pillanatnyi szükségeinek fe-
dezésére városunk nőegylete részéről adom. Saját 
legjobb belátása szerint fordítsa  szükségletükre és 
ezután minden hó elején szíveskedjék felfáradni 
irodámba, hogy az egylet részéről folyósítandó  ál-
landó segélyt kezéhez vegye. Nevét pedig kérem 
most feldiktálni,  hogy a lajstromba bevezessem. 

— Özv. Balzam Pálné — szólt halkan a nő 
— meglepetve nézve az átadott pénzre. 

Ismerős volt előttem e név, rögtön meg is 
kérdeztem, nem dr. Balzam Pálról van szó Pestről. 

— De igen — felelt  ő — férjem  neve előtt 
használta a „doctort" is. 

Egyszerre világosan állott előttem az egész 
e9et, mely koldusokká tette őket. Emlékezetes 
marad sokáig a? a veszedelmes pénzügyi krach a 
pénzemberei előtt, mely Pesten abban az időben 
halomra buktatta a legjobb hírnévnek örvendő ke-
reskedőket, vállalkozókat, egymásután jelentettek 
csődöt a legszilárdabb házak, földönfutóvá  lett 
sok gazdag kereskedő s ennek áldozatai ezek a 
szerencsétlenek is, kiknek egyetlen támasza ha-
lálba menekült a katasztrófa  után. 

Az anyja még mindig kezében tartotta a 
pénzt, nem merte eltenni, mintha el sem tudná 
hinni a történteket, merően nézett reám s resz-
ketni kezdett egész testében. Keble lázasan hul-
lámzott, de nem jött ajkára hang melylyel érzel-
meit kifejezhetni  tudta volna. 

Egy kissé magam is elfogódott  lettem, látva 
a meghatottságot, szemeim melegedni érzém, szi-
vem hallhatóan verni kezdett, de csak egy pilla-
natra, visszanyertem hamar megszokott nyugal-
mamat, s bár részvéttel, mégis könnyebbülten si-
mogattam meg a fiúcska  halovány arczát. 

- Mi a neve kicsi? — kérdéin barátságosan. 
— Balzam Ákos! — felelt  ö bátran. 
— Es a kegyedé ? — fordultam  a lánykához. 
— Margit — válaszolt szelíden. 
— Az éjre minden esetre meleg helyre kell 

vinni e kedves gyermekeket, nehogy betegek le-
gyenek, — szólék az anyához — s távozni ké-
szültem, mert már aggódni kezdettem azon, hogy 
az elnöknő estélyéről teljesen elkésem, s még meg-
neheztel kimaradásoméit. 

Az anya is magához tért, a nélkül, hogy 
megakadályozhattam volna, térdre esett s köszönő 
szavai zokogásba fulladlak. 

Felsegitettem helyzetéből, szavaira a jóté-
kony nőegylet czéljainak megvalósítása érdekében 
tett működést egyszerű kötelességteljesitésuek tün-
tetve fel,  biztattam, hogy szilárd elhatározás és 
megfeszített  munkássággal, jóakaratú támogatás 
mellett, maga és gyermekei megélhetését városunk-
ban biztosithatja. Bármely ügyében bizalommal 
fordnljon  hozzám, mindig örömmel fogok  tőlem 
telhetőleg segélyére lenni. Aztán még sok minden-
ről beszéltem neki. belemelegedtem egészen hiva-
tásomba, magam sem tudom hogyan, egyszerre az 
a gondolatom jött, jó lesz szegényeken mindjárt 
érezhetőleg is segíteni, és az éjre meleg hajlék 
alá juttatni, mit tudnak ők most a kapott pénzzel 
karácsony este csinálni, megfagynak  az uton, a 
nng meleg hajlékhoz jutnak, csinálok én lakást 
nekik itt a közelben, elég kényelmest, tisztát, a 
milyent hamarjában a megyeházában keríteni le-
het, a házmesternél. Kértem, kövessenek. 

A házmester ajánlatomra szívesen fogadta 
őket, mindennel ellátta utasításom szerint és én 
megelégedetten siettem el hálálkodás-uk elöl, meg-
hagyva, hogy másnap várjanak rám addig, a mig 
felkeresem,  mert értök fogok  jönni. 

Az estélyről szerencsésen elkéstem. A prog-
ramm utolsó pontjának fináléjára  érkeztem. Volt 
is neheztelés a főispánné  részéről, uem is akart 
megbocsátani egyhamar, komolyan appreheudált 
eljárásomért, de midőn előadtam a történteket, 
midőn a két ártatlan gyermekről kezdettem be-
szélni, megjelentve elhagyatottságukat és kétség-
beejtő helyzetüket, könnyek gyűltek szemeibe s a 
kétségbeesés hangján szólt: 

— Bocsásson meg Sámy, meggondolatlan va-
lék az elébb, midőn pirongattam mulasztásáért, de 
most hálámat fejezem  ki egyletünk nevében nemes 
gondolkodásért dicsérendő eljárásáéit. Hibámat 
azonnal helyrehozom, magam is gondoskodni fogok 
szegényekről, hogy legyen nekik is jó karácsonv-
estéjük. J 

S valóban szavait tett is követé, mert nem-
sokára dúsan megrakott kosarat czipelt egyik 
szolga a megyeházába a házmesterékhez. Hogy 
fognak  örülni a gyermekek az ajándéknak! Ha-
gyogó arczczal jött hozzám a főispánné,  s repeső 
boldogsággal mondta el, hogy miket küldött az 
árváknak, majd fontoskodva  sugá, hogy neki nagy-
szerű terve van, inegsarczolja az urakat a szeren-
csétlen Balzamné felsegélyezésére.  Kíváncsi voltam 
hozzá, hogyan teszi, sok szerencsét kívántam 
hozzá. 

Nemsokára érezni lehetett a termekben, a 
levegőben, hogy valami fontos  esemény felett  vi-
táznak mindenütt. A hölgyek, urak nem beszéltek 
másról, mint az elmúlt pesti bukásokról, némelyek 
érdekes részleteket adtak elő egyes házak tönkre-
menéséről, voltak olyauok is, a kik a Balzam ne-
vét ismerték is s igy történt, hogy az özvegy nő 
esete általános részvétet keltett széltében, hosszá-
ban, a kérdezősködésnek vége-hossza nem volt, 
különösen a kis Margit érdekelte a mamákat és 
lányokat, hogyan néz ki, nem beteg-e, éhes-e? A 
főispánná  műve volt az érdeklődésnek a felkeltése, 
s az alispán által arattatta le az áldást. 

Ugy éjfél  felé,  mikor már a valódi jókedv 
hangulatot csinál, s a lelkesedés tosztokban nyil-
vánul, mikor oly könnyen dobban meg szivünk s 
gyul lángra lelkesedésünk, feláll  az alispán s egy 
remek beszédben azt indítványozza, hogy gyako-
roljunk jótékonyságot a legjobb kedvünkben, s 
mondjuk ki, aki ezután tosztozni akar, adakozzék 
a szegény özvegy részére valami csekély összeget 
segély gyanánt, s mindjárt maga meg is kezdte s 
lefizette  váltságdíját. Elfogadtuk  az indítványt, 
folytatta  a tosztozást a főispán,  mint házigazda, 
nem hagyta magát egyik sem, 201 frtot  számítot-
tunk össze, mikor az estélynek vége volt. A terv 
pompásan sikerült. 

Másnap délelőtt az elnöknő kíséretemben 
maga látogatta meg Balzamnét, s átadta neki a 
segélyt. A szegény asszonynak örömét és háláját 
csík látni és érezni lehetett, birni alig. 

Remélni, birni kezdett az emberekben, s uj 
életerőt érzett magában szenvedései leküzdésőre. 
Lakást a külvárosban bérelt, egy szegényes, de 
egészséges szobát, gyermekeivel csendesen oda 
megvonulva, azután folytonos  munkával kereste 
mindennapi kenyerét. Munkát kapott eleget, csak 
győzte, a nőegyleti tagok csupa jótékonyságból 
annyi megbízással látták el, hogy soha sem fogyott 
ki belőle, ügyes és gyors keze lévén, annyit sze-
rezni tudott, miből megélhettek. 

Két gyermeke minden hónap elején megláto-
gatott irodámban, pontosan átvették a havi segélyt 
s illedelmesen köszönve távoztak. Lassankint ösz-
sze barátkoztunk egészen, mintegy felügyeletet 
gyakoroltam felettük.  Érdekelt sorsuk, szívesen 
foglalkoztam  velük, oly két szép gyermek volt, 
mint két angyal, szelídek és jók, ártatlanok, mint 
a fehér  liliom, s nagyon ragaszkodtak hozzám. 

Kieszközöltem, hogy mindkettő iskolába jár-
hatott a városon, szorgalmas tanulók lettek, sze-
rették a tanítóik, örömem telt benne, midőn jó 
bizonyítványaikkal jöttek fel  hozzám. Ugy meg-
szoktam őket, hogy szinte éreztem, hogy egyik 
vagy másik héten nem láttam a kis gyámoltakat. 
Tetszett ragaszkodásuk, rokonszenveztem őszinte-
ségükkel és ártatlanságukkal. 

Az anyát ritkán láttam, dolgozott mindig 
otthon, el volt foglalva  a háztartással. Telt az 
idő, nőttek a gyermekek, elemi iskolát gimnázium 
váltotta fel  a fiúnál,  a lánykát meg a felső  leány-
iskolába íratta be a mamája. 

Magam sem vettem észre, hogy évek teltek 
el azóta, mikor megismertem az árvákat, ugy tet-
szett, mintha minden csak a napok pan történt 
volna. Sokat gondolt velük a főispánné  is, meg-
hívta magához a serdülő lánykát időnkint, kérde-
zősködött viszonyaikról, a mamáról, Ákosról s 
megelégedéssel bocsátotta el a kékszemű Margitot. 
Nagyot változtatott sorsukon egy szerencsés vé-
letlen, mely Balzamnét a városi menetjegy eláru-
sitó irodában pénztárnoknői állásra juttatta. Egé-
szen meglepett, mert nem tudtam semmit róla, a 
főispán  neje iránti kedvezésből protezsálta be e 
helyre. A várakozásnak teljesen megfelelt  Balzamné, 
lelkiismeretesen végezte teendőit. A nőegyleti se-
gélyt beszüntettük, mert már tisztességes fizetés-
ben részesült, miből kijöhettek pompásan s ettől 
fogva  ritkábban láttam árváimat. 

Margit már csak anyjával jött fel  néha hoz-
zám, bemutatni bizonyítványát; ezt nem mulasz-
totta el soha, s én mindig várva-vártam jöttüket. 
Sokat gondolkoztunk azon, mire taníttassuk ki. 
Ha egyik-másik pályát ajánlottam neki, mosolyogva 
felelt  : 

— A mit a titkár ur, meg mama akar, én 
szívesen végzem azt, mert nagyon szeretek tanulni. 

— Jól van, hát határoztam. Legyen tanítónő. 
Balzamné örömmel egyezett ;bele s Margitnak is 
nagyon tetszett. Felvették a tanítónő képezdébe s 
én még ritkábban láttam. Sokszor gondolkoztam 
azon, miért van az, hogy eddig ritkáu érdekeltek 
az emberek s most még azt is emlékemben tar-
tom, kit mikor látok. Pedig még nem voltam sze-
relmes, hiszen Margit alig volt nagyobb, mint egy 
kifejlett  bakfis,  más lányok iránt még ennyire sem 
érdeklődtem. Ákos rendesen felkeresett  a hiva-

talban meg lakásomon, elbeszélgettünk jövőjéről, 
reméuyeiröl, Margitról, meg az anyjáról. S oly jól 
esett a gyermek üde, egészséges gondolkozását 
hallanom, hogy magam is belemelegedtem tervei-
nek színezésébe s jól mulattam rajta, ha túlságba 
menve, egy-egy czinikus megjegyzéssel lehűtöttem 
lelkesedését. Tanuljon jó korán. 

Én nem jártam soha lakásukba, nem akar-
tam esetleges megjegyzésekre alkalmat szolgáltatni, 
hiszen Margitból már csinos lányka lett. Rózsás 
gömbölyű arczán kis gödröcskék játszadoztak, ha 
beszélt, kedves kék szemeiből csillag fény  sugár-
zott ki, haja ébenfekete  hullámokban omlott alá 
hófehér  nyakára s egyszerű szörruhájagyöngéden 
feszült  nyúlánk, karcsú termetére. Könnyed ele-
gáns megjelenése, minden egyszerűsége és szerény-
sége mellett feltűnt.  Már sokan ismerték a kis 
ismeretlent, s boszantott, ha beszéllek róla. I,jjy 
szerettem volna, ha senki sem ismeri, csak bá-
mulja, csodálja, mint én a rózsabimbót, a fejlő 
virágot, ha senki sem beszél róla csak én, egye-
dül én, mert csak én tudom, milyen ártatlan, sze-
líd és milyen jó. Barátnői is rajongtak érte, min-
denkit meghódított lekötelező modorával és termé-
szetes bájával. 

Ha rá gondoltam, a munka jobban fogott, 
az élet szebbnek tetszett., kedélyem is mintha ki-
cserélődött volna, még a betegségemet is köny-
nyebben tűrtem, mert hát megesett velem is az a 
pech, hogy a városba dühöngő tífusz  ágyba döntött. 

Sokáig feküdtem,  azt mondják hat hétig, 
kevés tartott meg az éleiben. Ákos mikor tehette, 
meglátogatott, ott virrasztott ágyam mellett s köny-
nyező szemekkel nézte, mint erőtleuedem el las-
sankint. Az ápolónő meg az orvos mesélte el, mi-
kor lábbadozó voltam, szórakoztatásul, betegségem 
lefolyását. 

Nagy lázam volt, sokat beszéltem lázas ál-
maimban. Küzdöttem emberekkel, vitatkoztam tár-
sadalmi problémák felett,  kínlódtam, nagyok vol-
tak szenvedéseim. Néha mintha megkönnyebbültein 
volna, mosoly játszadozott arczomon, édes nyuga-
lomba merültem, s ájtatos hangon suttogtam e 
nevet: M a r g i t . Máskor hánykolódtam párnáim 
között; végig terülve az ágyon, összeesett mellem-
ből nehéz sóhajok szakadtak fel.  Már a vége felé 
jártam, a láz az utolsó fokot  érintette, melyet a 
test elbírhat, várni lehetett a végső sóhajt. 

Ágyam mellett volt az orvos, fejemnél  Ákos, 
Balzamné egy széken csendesen imádkozott s Margit 
jobb kezemet tartotta. Mióta nehéz beteg lettem, 
s félni  lehetett a legrosszabbtól, ők is naponkint 
meglátogattak. Hanem én erről csak a krízis után 
tudtam. 

Ritkán szólottam, s akkor is szakgatoltan. 
Folytonosan Margittal társalogtam, jó tanácsokat 
adva uj pályájához. 

Úgy képzeltem, mintha virágos kertben ké-
zen fogva,  édesen egymáshoz simulva sétálgattunk 
volna fel  s alá, majd kértem öt szedjen búzavirá-
got sokat, piros rózsát kettőt, égő szerelmet, re-
zedát melléje, kösse csokorba s adja nekem em-
lékbe, ha egykor elhagy engem. Intettem aztán 
ismét, hogy vigyázzon az emberekre, ne higyjen 
mindenkinek, mert önző és rossz a világ, szeresse 
mindig az anyját, Ákost, az eluöknőt, kinek annyit 
köszönhet és gondoljon néha a titkárra is, a ki 
magát nagyon kedveli, ne feledje  el soha szegény 
Sányit, mert ő kegyedet szivéből szereti. . . . s 
mintha valami nagyot akartam volna mondani, bá-
gyadtan emelkedtem föl  párnáimról s lehunyt sze-
meimet kinyitva, lázas tekinteteinmei Margitot ke-
restem a levegőben s édes hangon susogtam: 

— Édes kicsi! tudna szeretni engem ? Erre 
erőm elhagyott, nyakam megcsuklott s ájultan dől-
tem vissza párnáimra. Hangos zokogás hangzott 
fel  a szobában, Margit térdre esett ágyam mellett, 
könnyeivel áztatta kezemet. Mindenki azt hitte, 
hogy elszállt már az élet belőlem, halott vagyok. 
A krízis tetőpontján volt, s én az ájulásból álomba 
merültem. Azután jobbau lettem s naponkint lát-
tam Margitot. Anyjával jött mint rokonához, pon-
tosan az iskola után, s ott ült egy kevés ideig 
szórakoztatni a beteget. Sovárogtam látásáéit s 
boldog voltam, midőn ruhájának suhogása szobám-
ban megrezegtette a levegőt. Ha elgondoltam, hogy 
lázas álmaimban mennyi igazságot mondtam el e 
lánykának, szivem majd megrepedt örömében. De 
azért soha sem tértünk rá, mintha nem is tudnék 
róla, miket mondtam a láz közben, ugy vették az 
egészet, teljesen megfeledkeztek  róla. Én pedig 
tudtam mindent, s ábrándos sejtéssel pihentetém 
szemeimet Margit kedves alakján. 

Uj életkedvet éreztem magamban, oly szép-
nek tetszett az élet, mintha tövisei sem volnának. 
Szobámban csattogó kanári víg danája, Margit 
dallamos hangja, Ákos szeretetteljes kedveskedése 
és Balzamné látható öröme kedélybangulatomat 
mindig kellemesen izgatták. 

Lelkűkből örültek jobbulásomnak, naponkint 
konstatálták erősbülésemet, észrevették, ha egy 
piczikével pirosabb lett arczom, s ezzel a jóságuk-
kal, természetességükkel lefoglaltak  teljesen, meg-
hódítottak egészen, csak velők éreztem jól maga-
mat, hozzájuk vonzódtam s tapasztalni kezdettem, 
hogy betegségem után megváltoztam, más vagyok, 
mint eddig, gyógyulok testileg, lelkileg. 

Szivem szokatlan érzelmekkel van tele, sze-
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retek mindent, mi körülöttem van, élvezetet talá-
lok a mindennapi dolgok végzésében, soha sem 
unom magam, vágyaim mintha nem is volnának, 
nyugton hagynak, s oly közel állok a boldogság-
hoz, hogy csak egy lépés és . . . de ez a lépés... 

Ismét elfoglaltam  állásomat, kiméivé egészsé-
gemet és erőmet, a betegségem alalt felgyűlt  res-
tánczia feldolgozásához  fogtam.  Az orvos hosszú 
sétákat, gyakori mozgást ajánlott az irodán kívül. 
Megfogadtam  a tanácsot és én sokat sétáltam. 

Mindennap megvártam, mig Margit az előadás 
után hazamentében a megyeházhoz ért, hozzá csat-
lakoztam s elkísértem egész hazáig. 

Akkor már komoly elhatározással állottam 
szemben, vagy enyém lesz a lányka, vagy sohse 
házasodom meg. Sétáink nagyon kellemesek voltak, 
mindig találtunk valami tárgyat, miről egész ha-
záig kedélyesen csevegni tudtunk. 

Most már lakásukon is felkerestem  többször 
s ha több időm volt, egész estéken át időztem 
kedves családi körükben, teljes otthonosan találva 
magamat, mintha éppen együtt nőttünk volna fel. 
Kikérdeztem Ákost tanulmányaiból, átnéztem Mar-
gitnak dolgozatait s vidám nevetés között javítot-
tuk ki hibáit, ha vagy egyre rábukkantam. Aztáu 
tanulás után teáztunk, Margit cziterázott, melyhez 
kitűnően értett, s ha jó kedve volt, meg nagyon 
kértem, énekelt is ezüst csengésű lágy hangján 
szép dalokat, miket én elmélázva, ábrándosait, 
mint egy jogász gyerek, hallgattam, belemerülve 
Margit nevető kék szemeiből sugárzó csillogásnak 
bámulatába, áhítattal lestem arczának minden moz-
dulatát, szivének dobogását. Keble gyorsan hul-
lámzott, picziny kezeit szivére szorítva, pirulva 
moudá, mennyire dobog a szive, ha czitera mellett 
énekel, uo;y átérzi a dalban kifejezett  bánatot, 
örömet, hogy nem ritkán könnyekre fakad. 

— Jaj az baj, szólék tréfásan,  az ily nagy 
lányoknál tudja mit jelent, ha oly nagyon érzel-
mesek ? 

— Ugyan mit ? — kérdé hirtelen várakozás-
teljesen. 

— Hát hogy szerelmesek. 
Fiilig pirult, H durczásan elfordult,  oly szép 

volt, mint az esthajnal pirja, lángoló két arcza. 
Elnevettem magam s hívtam a mamát tanúnak, 
hogy lássa, Margit mennyire elpirult, ugy látszik 
nagyon szerelmes a szive. 

Balzamné nevetett, Ákos meg bizonyítgatta, 
hogy igenis elvörösödött, mint egy pipacs. A lányka 
égő arczát kötényéhe temette. 

— No lám, ki is hitte volna — folytatáin 
ingerkedve — hogy a kis tanítónő szerelmes na-
gyon. Szabad tudnom ki az a szerencsés, kit vá-
lasztásával kitüntetett ? 

Margit makacsul hallgatott, a mama segített 
rajta: 

* — Ugy-e Margit titok az, rejtett titok, nem 
szabad tudni senkinek, még Sányi urnák sem? 

A lányka szép szemeit felvetette,  s mintha 
az egészet nagyon komolyan venné, lángoló tekin-
tetével gyermeki szeretetének melegét árasztotta 
édes anyjára, s remegő hangon mondta, önérzete 
védelmére kelve: 

— Semmi titkom sincs jó anyám előtted, én 
mindent örömmel mondok el neked, mi velem tör-
ténik, hiszen ki szeret jobban engem náladnál s 
kit szeretek én szivem mélyéből, oh csak téged, 
egyedül téged, jó anyám! —s gyermeki szeretet-
tel borult anyja keblére. 

Lelkesült hangulatban voltam, szivem tele 
érzéssel, kedvem határtalan, arczom égett, vérem 
izzott, kedélyesen folytatám  a játékot 

— Margit kedves! s engem nem is szeretne? 
— Hát én hol vagyok ? — duzzogott Ákos. 
— Vidám nevetés lett a vége. Margitnak is 

jókedve kerekedett s élczelődve vágott vissza : 
— Sámy nrat van már, a ki szeresse. 
— Engem, ugyan ki ? 
— Tudom én, — mondták a lányok. 
— Jajli de kíváncsivá telt, mondja meg a 

nevét, hogy ismerjem meg én is azt az ennivaló 
láuyt, ki irántam érdeklődik. 

— Oh mint teszi magát, mintha nem tudná, 
vigyázzon, elárulom. 

Sokáig faggattam,  de nem tndtam kivenni a 
l&ny nevét, a ki engem szeret. 

— Még  nem felelt  az imént feltett  kérdé-
semre — szólék egy kicsit elkomolyodva, alább 
hagyva a hanggal is, mintha szomorkodnám, — 
szeret engem ? 

— Én mindenkit szeretek —szólt zavartan, 
lesütve szemeit 

— Vagyis megfordítva,  mindenki iránt kö-
zönyös, — kötekedtem tovább s búcsúzni készültem. 

— Oh nem, én igazán szeretem, a kit egy-
szer megszerettem. 

— Engem is? 
— Kf  gyedet is persze. . . 
— Egészen boldoggá tesz kijelentése, örökre 

hálás vagyok érte. 
Sok ilyen kedves estét töltöttem el körűkben, 

örömmel jöttem hozzájuk s boldogan távoztam tő-
lük. Lassankint minden feszesség  megszűnt köz-
tünk, a mi volt kezdetben, otthonossá lett előttem 
minden s ők is bizalommal viseltettek irányomban. 

Nem tudom mikor szerettem meg a szép 
Margitot, az első karácsony estén-e fázas,  vékony 

ruhában, didergő angyalarczczal, nagy félénk  kék 
szemekkel, vagy beteg ágyain mellett vésődtek 
aggódó vonásai lelkembe örökre, hogy mindig azo-
kat lássam, azokban gyönyörködjem, vagy a sze-
rény kis otthonban bűvölte el szivemet természe-
tes bájaival, mosolygó rózsás arczával, átható mély 
tekintetével és utánozhatatlan kedvességével. 

Ugy volt, hogy szerettem, az enyémnek kel-
lett legyen, hiszen karácsonyi ajándékba hozta 
nyolcz évvel ezelőtt az angyal az én bus szivem-
nek, eljegyeztem, hogy soha el ne veszítsem drága 
kincsemet. 

Elsők közölt az elnöknő gratulált s jegy-
ajándékul Margitnak drága kövekkel kirakott re-
mek kivitelű gyüriit ajándékozott. Boldogságom 
határtalan volt, pedig még ajkairól nem hallottam, 
hogy szeret; mikor kérdeztem, hogy akar-e nőm 
lenni, tudna-e szeretni engemet, szép szemeivel 
rám bámult, hosszan és mélán s örömkönyek kö 
zött borult a keblemre. 

Újra karácsony estére készültünk, mint 8 
évvel ez előtt, de inost sokkal vidámabb hangulat 
között, mint akkor. Mindenik boldog, a mama, 
Ákos, én és Margit. 

Szebb képet képzelni sem lehet, mikor azt a 
kis karika jószágot ujjára vontam s ünnepélyesen 
eljegyeztem, két nőt tartottam karjaimban, az 
anyát és jegyesemet s végtelen boldogsággal le-
leheltem az első csókot ajkára Margitnak. 

Egy családi kép, a szeretet és szerelem meg-
testesülése, a maga teljességében, hiány nélkül. 

Erősuek éreztem magam, mintegy szikla, uj 
harczra küzdelemre készen, enyéimért, küzdeni 
milyen lélekemelő is! 

Esküvőnk közmegegyezés szerint csak akkor 
lesz, ha már Margit a képesítőt elnyerte, instruk-
tora én leszek, mennyit fogunk  tanulni a hosszú 
idő alalt, alig várom az eredményt! 

Talán az is eljön valamikor. Igaz türelmet-
lenül várom, de a mama igy akarja, legyen meg 
az ö kedve. 

Jól esik rá gondolnom néha az elnöknő mon-
dására : házasodjék meg s meglássa másként nézi 
a világot. Beteljesedett, valóban mindent rózsa-
színben látok, pedig még csak jegyes vagyok, hát 
még mikor igazán megházasodom ? 

Aztán meg az angyal iránt is hálás vagyok, 
hiszen karácsony estén lepett meg a kis Margittal, 
ámbár vita van köztünk a felett,  hogy őket hozta-e 
nekem nyolcz évvel ez előtt az angyal, vagy en-
gem vezérelt jó szellemem hozzájok angyalfiába 
akkor, ez még eldöntetlen. 

Majd megkérdjük egyszer az angyalt. 
Siíndor  Liís/.ló. 

— Lapunk eredeti közleménye. — 
KgyelomcB menhely volt a 

templom a regi idillien, a liova 
a társadalmi élet 19 menekült. 

M i c h c I e L 

Minő hatalmas intézmények dőlnek romba. 
Hiszen a vén Idő, még a népszokások uralmát is 
összetöri: Hova s mivé leltek a karácsonyi játé-
kok. Csak kolbász és piczula-portyázó mesterina-
sok travesztálják most azt, a mi a nobilik becs-
vágyát Veronában, Sevillában a patricziusokél 
mozgatta meg. 

Nézzük hát a visszaemlékezés ködén a régi 
ragyogást 111a napság szürke karácsonyt ünneplő 
szíves olvasóim. 

Bizony nincs külőmben. A középkorban egé-
szen a 15 ik századig a templom nemcsak a for-
inaszeiü áhítat helye volt, hanem a formaszerü 
csodálkozásé is. Azaz nem csak a lilliurgia telte 
ki az áhítatot, hanem a lithurgiai drámák és misz-
tériumok. Inleville és Sepet irodalmi kutatásai 
nyomán teljesen fogalmat  alkothatunk magunknak 
a karácsonyi misztériumokról. Ezek a misztériu-
mok a templomokban a karácsony előtti napon, 
délután megtartott vecsernyéken folytak  le. Az 
oltár mögött és fölött  jászoly volt elhelyezve, mel-
lette Mária képe. Öt kanonok, vagy legalább lel-
kész papi köntösben a pásztorokat képviseli. Hor-
gas botokkal vannak ellátva, oldalaik mellett igazi 
és élő juhok, kutyák, kiséret hangszerekkel. Né-
melyek alvást színlelnek, mások a nyájat őrzik. 

Egyszerre a lombbal és egyébként diszitett 
s a gyertyák ezrei által világított templomban 
angyalnak öltözött gyermek jelen meg s a trom-
bita-riadó elhangzása után Lukács apostol követ-
kező versét intonálja (természetesen latinul): „Ne 
féljetek,  mert ime hirdetek néktek ünnepet" stb. 
Erre a kórus zengi rá: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, e földön  békeség és az 
emberekhez jóakarat." Most előlépnek a pásztorok 
és énekelnek, majd a jászol elé érve, két pap 
hos6zu dalmatikában, asszonyokat ábrázolva kérdi 

tőlök Pásztorok, mondjátok meg, kit kerestek a 
jászolban? Mire azok felelnek:  „Megváltó Krisztus 
uiunkat." Erre a két pap telhuz egy függönyt  és 
megmutatja a szendergő Jézust. A pásztorok di-
csőitvén Máriát, körmenetben járják be a templo-
mot, miközben énekelnek: „Megszületett a meg-
váltó, alleluja." 

Ez jelképes elbeszélése a Jézus születésének, 
mely az akkori iskolákban ki nem pallérozott 
népre képzelhetőleg nagy hatást gyakorolt. 

Sokkal nagyobbszerük voltak azonban az 
utczák, rendesen a városi tanács által szubven-
cziónált misztériumok. 

A város legelőkelőbb polgárai tartják meg 
jóval karácsony előtt az előleges értekezletet, ők 
osztják fel  a szerepeket, az Atyaistent, a Meg-
váltót, Máriát, a tizenkét apostolt és Heródest 
magok az egyház főbb  papjai vállalják magukra. 
Fontos a játékmester (meneur dn jeu), ki a kör-
menetet nemcsak rendezi, de a szereplők verseit 
irja, melyet kompillál előző munkákból s jól meg-
spékeli aristotelesi idézetekkel. 

Az ünnepélyt magát körmenet előzi meg. 
mely modern kifejezéssel  élve, voltaképpen előle-
ges reklám. Rendesen több nappal megelőzőleg 
ment végbe. Az utczák telve tolongó sokasággal. 
Reggel nyolezkor megnyílnak a városház kapui s 
kiugrat hat kürtös lovon, kürtjeiken koszorú é9 
szallag a város czimerével, aztán a kikiáltó, majd 
egy csapat lovas katona, ijász, fekete  bársonyban 
két herold, a szereplő papok, csótáros lovon a 
játékmester, kezében kézirata. Aztán a polgárok 
sora zárja be a menetet. A menet minden utcza-
sarkon megáll, a kürtösök tust fújnak,  a kikiáltó 
bejelenti a misztérium helyét, tehát a kik a já-
tékhoz kedvet éreznek, jelentkezzenek s szerepei-
ket át fogják  venni. Természetesen decz. 24. ka-
rácsony előnapján van kitűzve az előadás, de 
még azelőtt egy második felvonulás  is csigázza az 
érdeklődést. 

Az előadáshoz is díszes felvonulás  megy a 
templomba. A mi a szereplöket illeti, ezt azok 
közül veszik, a kik jelentkeznek, a legdemokrati-
kusabb felfogás  érvényesül ebben. Az asszony sze-
repeket is férfiak  játszák s a íuházat a naiv 
anachronismusoktól nem szűkölködik. Az ünnepet 
két napi munkaszünet előzi meg. A város kapuit 
bezárják, az esti kivilágítás kötelező. 

A főszereplök  száma 70-80, a statiszták 
száma 150. A menet a vásártérre vonul a legna-
gyobb zajjal, a hárfák  és réztányérok zajába vigan 
elegyedik el a jótüdejü ünneplő kurjongatása. A 
vásártér ainfiteatrum  szerüleg van rendezve. A 
város notabilitásai középen foglalnak  helyet. A 
tömegnek szalmát hintenek lába elé, hogy ne fáz-
zék. Persze, hogy a rezervált helyekért fizetni 
kelletett. 

A prológot a szerző mondja, ihletett müvé-
nek csöndet kérve, a szereplök nem mozognak s 
véges-végig láthatók. E tekintetben biztos tudo-
másunk nincs. A színpad pompásan van dekorálva, 
az első és hátsó függönyök  mind Jézus születését 
tüntetik föl.  Különös gondot a mennyország és a 
pokol festésére  fordítottak.  Hogy e színpadon a 
színpadi techuika jelentékeny módon érvényesült, 
az bizonyos. Sülyesztős gépekkel tették borzal-
massá a pokol világát. 

A szerző prologjában darabja czélját és er-
kölcsi tanulságait megmagyarázni igyekezett. Első 
nap Bálám szamáron kezdi meg a szereplést és 
jövendöl, jön Ádám, a menny fültárul  az angyalok 
kara akar megvigasztalni. A szüneteket a játék-
mester jelenti be s azt a közönség evés, ivással 
tölti. Első nap csak Augusztusig baladtak. Aztán 
jön József  és Betlehembe menekül. Igen szép és 
poétikus József  és Mária beszélgetései. Mária oda-
adással s mennyei szelídséggel mindenre azt feleli: 
A mi Istennek tetszik. 

Kiválóan fényes  és szinpadilag is szépen de-
korált Jézus születése a napkeleti bölcsek imá-
data. A szereplők és nézők a két napi előadás 
után templomba mennek hálát adni, hogy a misz-
térium olyan kiválóan sikerült. 

S egy évig nem is beszélnek másról, mint 
erről. 

Látni való mindezekből, hogy a keresztény 
misztérium merőben ellenkezik a pogánytól, 
ez nyilvános, amaz egyes istenségeknek r 
kultusza. 

Vértes'1 
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retek mindent, mi körQIöttem van, élvezetet talá-
lok a mindennapi dolgok végzésében, soha sem 
unom magam, vágyaim mintha nem is volnának, 
nyugton hagynak, s oly közel állok a boldogság-
hoz, hogy csak egy lépés és . . . de ez a lépés... 

Ismét elfoglaltam  állásomat, kiméivé egészsé-
gemet és erőmet, a betegségem alatt felgyűlt  res-
tánczia feldolgozásához  fogtam.  Az orvos hosszú 
sétákat, gyakori mozgást ajánlott az irodán kivül. 
Megfogadtam  a tanácsot és én sokat sétáltam. 

Mindennap megvártam, mig Margit az előadás 
után hazamentében a megyeházhoz ért, hozzá csat-
lakoztam s elkísértem egész hazáig. 

Akkor már komoly elhatározással állottam 
szemben, vagy enyém lesz a lányka, vagy sohse 
házasodom mep. Sétáink nagyon kellemesek voltak, 
mindig találtunk valami tárgyat, miről egész ha-
záig kedélyesen csevegni tudtunk. 

Most uiár lakásukon is felkerestem  többször 
s ha több időm volt, egész estéken át időztem 
kedves családi körűkben, teljes otthonosan találva 
magamat, mintha éppen együtt nőttünk volna fel. 
Kikérdeztem Ákost tanulmányaiból, átnéztem Mar-
gitnak dolgozatait s vidám nevetés között javítot-
tuk ki hibáit, ha vagy egyre rábukkantam. Aztán 
tanulás utáu teáztunk, Margit cziterázott, melyhez 
kitűnően értett, s ha jó kedve volt, meg nagyon 
kértem, énekelt is ezüst csengésű lágy hangján 
szép dalokat, miket én elmélázva, ábrándosan, 
mint egy jogász gyerek, hallgattam, belemerülve 
Margit nevető kék szemeiből sugárzó csillogásnak 
bámulatába, áhítattal lestem arczának minden moz-
dulatát, szivének dobogását. Keble gyorsan hul-
lámzott, picziny kezeit szivére szorítva, pirulva 
moudá, mennyire dobog a szive, ha czitera mellett 
énekel, ugy átérzi a dalban kifejezett  bánatot, 
örömet, hogy nem ritkán könnyekre fakad. 

— Jaj az baj, szólék tréfásan,  az ily nagy 
lányoknál tudja mit jelent, ha oly nagyon érzel-
mesek ? 

— Ugyan mit ? — kérdé hirtelen várakozás-
teljesen. 

— Hát hogy szerelmesek. 
Fiilig pirult, 8 durczásan elfordult,  oly szép 

volt, mint az esthajnal pírja, lángoló két arcza. 
Elnevettem magam s hívtam a mamát tanúnak, 
hogy lássa, Margit mennyire elpirult, ugy látszik 
nagyon szerelmes a szíve. 

Balzamné nevetett, Ákos meg bizonyítgatta, 
hogy igenis elvörösödött, mint egy pipacs. A lányka 
égő arczát kötényébe temette. 

— No lám, ki is hitte volna — folytatám 
ingerkedve — hogy a kis tanítónő szerelmes na-
gyon. Szabad tudnom ki az a szerencsés, kit vá-
lasztásával kitüntetett ? 

Margit makacsul hallgatott, a mama segített 
rajta : 
> — Ugy-e Margit titok az, rejtett titok, nem 
szabad tudni senkinek, még Sányi urnák sem? 

A lányka szép szemeit felvetette,  s mintha 
az egészet nagyon komolyan venné, lángoló tekin-
tetével gyermeki szeretetének melegét árasztotta 
édes anyjára, s remegő hangon mondta, önérzete 
védelmére kelve: 

— Semmi titkom sincs jó anyám előtted, én 
mindent örömmel mondok el neked, mi velem tör-
ténik, hiszen ki szeret jobban engem náladnál s 
kit szeretek én szivem mélyéből, oh csak téged, 
egyedül téged, jó anyám! —s gyermeki szeretet-
tel borult anyja keblére. 

Lelkesült hangulatban voltam, szivem tele 
érzéssel, kedvem határtalan, arczom égett, vérem 
izzott, kedélyesen folytatám  a játékot 

— Margit kedves! s engem nem is szeretne? 
— Hát én hol vagyok ? — duzzogott Ákos. 
— Vidám nevetés lett a vége. Margitnak is 

jókedve kerekedett s élczelődve vágott vissza: 
— Sámy urat van már, a ki szeresse. | 
— Engem, ugyan ki ? 
— Tudom én, — mondták a lányok. 
— Jajh de kíváncsivá telt, mondja meg a 

nevét, hogy ismerjem meg én is azt az ennivaló 
lányt, ki irántam érdeklődik. 

— Oh mint teszi magát, miutha nem tudná, 
vigyázzon, elárulom. 

Sokáig faggattam,  de nem tudtam kivenni a 
lány nevét, a ki engem szeret. 

— Még nem felelt  az imént feltett  kérdé-
semre — szólék egy kicsit elkomolyodva, alább 
hagyva a hanggal is, mintha szomorkodnám, — 
szeret engem ? 

— Én mindenkit szeretek — szólt zavartan, 
lesütve szemeit 

— Vagyis megfordítva,  mindenki iránt kö-
zönyös, — kötekedtem tovább s búcsúzni készültem. 

— Oh nem, én igazán szeretem, a kit egy-
szer megszerettem. 

— Engem is? 
— Kfgyedet  is persze. . . 
— Egészen boldoggá tesz kijelentése, örökre 

hálás vagyok érte. 
Sok ilyen kedves estét töltöttem el körükben, 

örömmel jöttem hozzájuk s boldogan távoztam tő-
lük. Lassankint minden feszesség  megszűnt köz-
tünk, a mi volt kezdetben, otthonossá lett előttem 
minden s ők is bizalommal viseltettek irányomban. 

Nem tudom mikor szerettem meg a szép 
Margitot, az első karácsony estén-e fázas, vékony 

I ruhában, didergő angyalarczczal, nagy félénk  kék 
szemekkel, vagy beteg ágyain mellett vésődtek 
aggódó vonásai lelkembe öl ökre, hogy mindig azo-
kat lássam, azokban gyönyörködjem, vagy a sze-
rény kis otthonban bűvölte el szivemet természe-
tes bájaival, mosolygó rózsás arczával, átható mély 
tekintetével és utánozhatatlan kedvességével. 

Ugy volt, hogy szerettem, az enyémnek kel-
lett legyen, hiszen karácsonyi ajándékba hozta 
nyolcz évvel ezelőtt az angyal az én bus szivem-
nek, eljegyeztem, hogy soha el ne veszítsem drága 
kincsemet. 

Elsők között az elnöknő gratulált s jegy-
ajándékul Margitnak drága kövekkel kirakott re-
mek kivitelű gyüriit ajándékozott. Boldogságom 
határtalan volt, pedig még ajkairól nem hallottam, 
hogy szeret; mikor kérdeztem, hogy akar-e nőni 
lenni, tudna-e szeretni engemet, szép szemeivel 
rám bámult, hosszan és mélán s örömkönyek kö 
zött borult a keblemre. 

Újra karácsony estére készültünk, mint 8 
évvel ez előtt, de most sokkal vidámabb hangulat 
között, mint akkor. Mindenik boldog, a mama, 
Ákos, én és Margit. 

Szebb képet képzelni sem lehet, mikor azt a 
kis karika jószágot ujjára vontain s ünnepélyesen 
eljegyeztem, két nőt tartottam karjaimban, az 
anyát és jegyesemet s végtelen boldogsággal le-
leheltem az első csókot ajkára Margitnak. 

Egy családi kép, a szeretet és szerelem meg-
testesülése, a maga teljességében, hiány nélkül. 

Erősuek éreztem magam, mintegy szikla, uj 
harczra küzdelemre készen, enyéimért, küzdeni 
milyen lélekemelő is! 

Esküvőnk közmegegyezés szerint csak akkor 
lesz, ha már Margit a képesítőt elnyerte, instruk-
tora én leszek, mennyit fogunk  tanulni a hosszú 
idő alatt, alig várom az eredményt! 

Talán az is eljön valamikor. Igaz türelmet-
lenül várom, de a mama igy akarja, legyeu meg 
az ő kedve. 

Jól esik rá gondolnom néha az elnöknő mon-
dására : házasodjék meg s meglássa másként nézi 
a világot. Beteljesedett, valóban mindent rózsa-
színben látok, pedig még csak jegyes vagyok, hát 
még mikor igazán megházasodom ? 

Aztán meg az angyal iránt is hálás vagyok, 
hiszen karácsony estén lepett meg a kis Margittal, 
ámbár vita van köztünk afelett,  hogy őket hozta-e 
nekem nyolcz évvel ez előtt az angyal, vagy en-
gem vezérelt jó szellemem hozzájok angyalfiába 
akkor, ez még eldöntetlen. 

Majd megkérdjük egyszer az angyalt. 

Sándor  László. 
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— La])uuk eredeti közleménye. — 

Kgyelemee menhely volt a 
templom a regi idölien, a liova 
a társadalmi élet is menekült. 

M i c li e I e t. 
Minő hatalmas intézmények dőlnek romba. 

Hiszen a vén Idő, még a népszokások uralmát is 
összetöri: Hova s mivé lettek a karácsonyi játé-
kok. Csak kolbász és piczula-portyázó mesterina-
sok traveszlálják most azt, a mi a nobilik becs-
vágyát Veronában, Sevillában a patricziusokél 
mozgatta meg. 

Nézzük hát a visszaemlékezés ködén a régi 
ragyogást ma napság szürke karácsonyt ünneplő 
szíves olvasóim. 

Bizony nincs kiilömben. A középkorban egé-
szen a 15 ik századig a templom nemcsak a for-
maszeiii áhítat helye volt, hanem a formaszerü 
csodálkozásé is. Azaz nem csak a lithurgia tette 
ki az áhítatot, hanem a lithurgiai drámák és misz-
tériumok. Inleville és Sepet irodalmi kutatásai 
nyomán teljesen fogalmat  alkothatunk magunknak 
a karácsonyi misztériumokról. Ezek a misztériu-
mok a templomokban a karácsony előtti napon, 
délután megtartott vecsernyéken folytak  le. Az 
oltár mögött és fölött  jászoly volt elhelyezve, mel-
lette Mária képe. Öt kanonok, vagy legalább lel-
kész papi köntösben a pásztorokat képviseli. Hor-
gas botokkal vannak ellátva, oldalaik mellett igazi 
és élő juhok, kutyák, kíséret hangszerekkel. Né-
melyek alvást színlelnek, mások a nyájat őrzik. 

Egyszerre a lombbal és egyébként díszített 
s a gyertyák ezrei által világított templomban 
angyalnak öltözött gyermek jelen meg s a trom-
bita-riadó elhangzása után Lukács apostol követ-
kező versét intonálja (természetesen latinul): „Ne 
féljetek,  mert íme hirdetek néktek ünnepet" stb. 
Erre a kórus zengi rá: .Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, e földön  békeség és az 
emberekhez jóakarat." Most előlépnek a pásztorok 
és énekelnek, majd a jászol elé érve, két pap 
hosszú dalmatikában, asszonyokat ábrázolva kérdi 

tőlök Pásztorok, mondjátok meg, kit kereslek a 
jászolban? Mire azok felelnek:  „Megváltó Krisztus 
munkát." Erre a két pap felhúz  egy függönyt  és 
megmutatja a szendergő Jézust. A pásztorok di-
csőitvén Máriát, körmenetben járják be a templo-
mot, miközben énekelnek: „Megszületett a meg-
váltó, alleluja." 

Ez jelképes elbeszélése a Jézus születésének, 
mely az akkori iskolákban ki nem pallérozott 
népre képzelhetőleg nagy hatást gyakorolt. 

Sokkal nagyobbszerük vollak azonban az 
utczák, rendesen a városi tanács állal szubven-
cziónált misztériumok. 

A város legelőkelőbb polgárai tartják meg 
jóval karácsony előtt az előleges értekezletet, ők 
osztják fel  a szerepeket, az Atyaistent, a Meg-
váltót, Máriát, a tizenkét apostolt és Heródest 
magok az egyház főbb  papjai vállalják magukra. 
Fontos a játékmester (meneur du jeu), ki a kör-
menetet nemcsak reudezi, de a szereplők verseit 
írja, melyet kompillál előző munkákból s jól meg-
spékeli aristotelesi idézetekkel. 

Az ünnepélyt magát körmenet előzi meg. 
mely modern kifejezéssel  élve, voltaképpen előle-
ges reklám. Rendesen több nappal megelőzőleg 
ment végbe. Az utczák telve tolongó sokasággal. 
Reggel nyolezkor megnyílnak a váiosház kapui s 
kiugrat hat kürtös lovon, kürtjeiken koszorú és 
szallag a város czimerével, aztán a kikiáltó, majd 
egy csapat lovas katona, íjász, fekete  bársonyban 
két herold, a szereplő papok, csótáros lovon a 
játékmester, kezében kézirata. Aztán a polgárok 
sora zárja be a menetet. A menet minden utcza-
sarkon megáll, a kürtösök tust fújnak,  a kikiáltó 
bejelenti a misztérium helyét, tehát a kik a já-
tékhoz kedvet éreznek, jelentkezzenek s szerepei-
ket át fogják  venni. Természetesen decz. 21. ka-
rácsony előnapján van kitűzve az előadás, de 
még azelőtt egy második felvonulás  is csigázza az 
érdeklődést. 

Az előadáshoz is díszes felvonulás  megy a 
templomba. A mi a szereplőket illeti, ezt azok 
közül veszik, a kik jelentkeznek, a legdemokrati-
kusabb felfogás  érvényesül ebben. Az asszony sze-
repeket is férfiak  játszák s a íuházat a naiv 
anachronismusoktól nem szűkölködik. Az ünnepet 
két napi munkaszünet előzi meg. A város kapuit 
bezárják, az esti kivilágítás kőtelező. 

A főszereplök  száma 70-80, a statiszták 
száma 150. A menet a vásártérre vonul a legna-
gyobb zajjal, a hárfák  és réztányérok zajába vígan 
elegyedik el a jótüdejü ünneplő kurjongatása. A 
vásártér amfiteatrum  szerüleg van rendezve. A 
város notabililásai középen foglalnak  helyet. A 
tömegnek szalmát hintenek lába elé, hogy ne fáz-
zék. Persze, hogy a rezervált helyekért fizetni 
kelletett. 

A prológot a szerző mondja, ihletett müvé-
nek csöndet kérve, a szereplök nem mozognak s 
véges-végig láthatók. E tekintetben biztos tudo-
másunk nincs. A színpad pompásan van dekorálva, 
az első és hátsó függönyök  mind Jézus születését 
tüntetik föl.  Különös gondot a mennyország és a 
pokol festésére  fordítottak.  Hogy e színpadon a 
színpadi technika jelentékeny módon érvényesült, 
az bizonyos. Sülyesztős gépekkel lelték borzal-
massá a pokol világát. 

A szerző prologjában darabja czélját és er-
kölcsi tanulságait megmagyarázni igyekezett. Első 
nap Bálám szamáron kezdi meg a szereplést és 
jövendöl, jön Ádám, a menny föllárul  az angyalok 
kara akar megvigasztalni. A szüneteket a játék-
mester jelenti be s azt a közönség evés, ivással 
tölti. Első nap csak Augusztusig haladtak. Aztán 
jön József  és Betlehembe menekül. Igen szép és 
poétikus József  és Mária beszélgetései. Mária oda-
adással s mennyei szelídséggel mindenre azt feleli: 
A mi Istennek letszik. 

Kiválóan fényes  és szinpadilag is szépen de-
korált Jézus születése a napkeleti bölcsek imá-
data. A szereplök és nézők a két napi előadás 
után templomba mennek hálát adni, hogy a misz-
térium olyan kiválóan sikeiiilt. 

S egy évig nem is beszélnek másról, mint 
erről. 

Látni való mindezekből, hogy a keresztény 
misztérium merőben ellenkezik a pogánytól, 
ez nyilvános, amaz egyes istenségeknek r 
kultusza. 

Vértes? 



Deczember 25. C S Í K I L A P O K 53. szám. 

Árverezési hirdetmény. 
Csikszentkirályi özv. Gál Endréné a 

saját, valamint nagykörű ós kiskorú gyer-
mekei nevében közhirré teszi, liogy tulaj-
donukat képező s Csik-Szentkirály község-
től 6 kilométer távolságra fekvő  Csik-Szent-
király község határán Kispatak nevil dűlő-
ben mintegy 3G hold területen lévő 4311 
tömör köbméter fenyő  imifát,  valamint, vé-
konyabb épület- és tűzifát  mintegy 2874 
tömör köbmétert f.  év i d e c z e m b e r h ó 
29-én délután 2 órakor Csik-Szentkirály 
községilázánál nyilt árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek örök áron elad. 

Kikiáltási ár 5000 frt.  Kötelesek ár-
verezni kivánék a kikiáltási ár 5° o-át bánat-
pénz fejében  az árverés megkezdése előtt 
lefizetni.  A vételár a szerződés megkötése-
kor azonnal fizetendő.  Az eladandó erdő ki-
használására 2 évi idő adatik. 

Az árverezés eredményre jutásán ve-
vőre jogerős, niiglen eladók részéről az ár-
vaszék jóváhagyásával. ! 

Kelt Csik-Szentkirályon, 1895. decz. 7.J 
3—3 Özv. Gál Endréné. j 

Hirdetés. 
Csikvárdotfalvi  (18 birtokosokról neve-

zett) egyes birtokosoknak birája közhirré 
(eszi, hogy a csikcsoniortáni II-ik határ-
részén, Galambhalma nevű havason 250 
hold erdősége van, a melyen szórványoson 
bükk és fenyő  haszonfák  árverésen esetleg 

egyezség utján is az 1896. évi január 
h ó 11-én el fognak  adatni, a venni szán-
dékozók a feltételeket  alólirtnál bármikor 
megtekinthetik. 

Kelt Csik-Várdotfalván,  1895. nov. 13. 
3—3 Petres János s. k., 

tizes birája. 

Köhögés 
elnyálkásodás és rekedtség ellen igen jó házi-

| szer a RÉTHY-féle 
t e £ -&-C as " v : L k o x k ; 

I 
I 

mely a köhögést lecsillapítja és a nyálkát fel-
oldja. Kellemes ize folytán  a gyermekek is 

szivesen veszik. 
E g y doboz ára 3 0 kr. 

Kapható: GÖZSY ÁRPÁD gyógyszertárában 
CsilE-SzeredLáToan. 4-« 

Csik-Madarason 
egy három szobából, konyha- és 
kamarából, gazdasági épületekből 
álló uri lakás 

k i a d ó . 
Bővebb felvilágosítást  ad Glósz 

Miksa tanár Csik-Somlyón. 

Ajándékul legalkalmasabb 

ÚJDONSÁGOK! 
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a legnagyobb választékban legolcsóbban 

LÖFKOVICS ARTHUR órás és ékszerésznél Debreczen, 
Föpiacz, a főposta  melleit. 

Legnagyobb raktár orilliánt ekszerek, arany és ezüst órák. 13-próbás ezöstnemüekben. 
Kimerítő képes árjegyzék ingyen Ékszerek es órák javitása és készítése jótálláss"-' 

Nyomatott Csik Szeredában 1895. a laptulKjdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


