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Pacifieatio. 
(—k.) Hogy vármegyénkben a béke telje-

sen helyre álljon, itt a legfőbb  ideje. Széli mi-
niszterelnök kifejezte  programmját. Jogot, igaz-
ságot, tiszta erkölcsöt hirdetett. Egyenes, fér-
fias  egyéniség bontakozott ki szavaiból. Ország-
szerte megnyugvással vették kinevezését. Uj 
korszak! Ez a remény fakadt  sok becsületes 
kebelben s a midőn jogrendet és erkölcsi meg-
tisztulást maga a miniszterelnök hirdetett, lehetett 
volna-e kételkedni a nagy restauráczió sikerében ? 

Annyi azonban bizonyos, hogy társadalmi 
átalakulást nem csinálhat kormányváltozás ; ehhez 
több kell: társadalom-változás. Legalább itt 
vármegyénkben, ahol már oly régi idő óta pusz-
titólag dul a személypolitika. Aki kivül áll az 
események során, csak bukásról, uj emberekről, 
alkudozásról, békéről, érdemes emberek dicsére-
téről vagy ócsárlásáról hall; igy tehát nem 
birja hirtelenében kieszelni a dolgokban történt 
jelentékeny változást. Már pedig ez lényeges. 
A személyek jönnek-mennek, föllépnek  és lelép-
nek az események színpadjáról s kevés gondo-
latú uéző gyönyörködik is a változatosságban. 

Tény az, hogy Ilaller gróf  távozásával és 
Hollaki Arthurnak vármegyénk élére lépésével 
jelentékeny irányváltozás történt vármegyénk 
életében. És ez lehet az, mi a nagyközönséget 
igazán érdekelheti, nem pedig a szereplők tor-
zsalkodása vagy ölelkezése, a kik változhatnak, 
de az irányzat megmarad, már pedig tudnivaló 
dolog az, hogy ettől függ  vármegyénk népének 
a jóléte, boldogulhatása. 

Haller gróf,  mint azt már emiitettük, sokat 
és nagyon sokat fáradott  vármegyénk felvirágoz-
tatásának érdekében s ha talán az a siker el 
is maradt néha, amely az ilyen tevékeny, fárad-
hatlau munka után be kell hogy következzen, 
az csak kizárólag annak a harcznak tudható be, 
melyet ellenségei saját személye ellen inditottak 
és folytattak;  s igy tehát az ö munkásságát 
óriási hiba volna ellenfelei  és ellenségei tá-
madásaiból és távozása feletti  öröméből meg-
ítélni, amit, hogy a többség nem is tesz> ekla-
táns bizonyítékot szolgáltatott arra. 

Az uj korszakról írva, elkerülhetetlennek 
tartottuk bár egy pár szóval felemlíteni  gróf 
Haller János főispánságát,  amit azért is tettünk, 
hogy ezzel egyszersmind rámutassunk arra is, 
hogy társadalmi átalakulást nem csinálhat ott 
kormányzó változás, a hol a személyi érdekek 
ugy hozzák magukkal. Mert közéletünk minden 
betegségének az a csirája, hogy a politikát mo-
nopolizáló társadalmi réteg részben kifáradt, 
részben elbizakodott. A zárt politikai osztály 
olyan, mint az álló viz, melynek nincs folyton 
tartó forrása;  idővel kiszárad vagy romlott pá-
rák szállnak fel  belőle. 

Hollaki Árthürnak főispánná  való kineve-
lését megyénk mindkét pártja örömmel, meg-
nyugvással vette, mivel az ő személyében teljes 
garaucziát lát abban, hogy a már megunott 
harczott képes lesz a legbékésebben megoldani, 

rendezni és végleg elsimítani, amely, hogy be-
következzék, vármegyénk minden igaz polgára 
hőn epekedve várja. 

Nagy dolog vár tehát uj főispáuunkra. 
Mint pacificator  lett vármegyénkbe küldve, a 
mely már-már országszerte olyan hirbe kevere-
dett, hogy alig találtatott ember, aki ezt a bár 
magas, de nagy vesződséggel járó állást el-
foglalja. 

Mennyivel nagyobb örömmel üdvözöljük 
tehát Hollaki Árthur főispánt,  a kiben a kor-
mány megtalálni vélte azt az embert, a kit ké-
pesnek itélt arra, hogy itt a rabonbánok me-
gyéjében, a meglévő társadalmi élet ellen anabá-
zist indítson s aki elég erőt érzett magában 
arra, hogy azt keresztül is tudja vinni. 

Mit tagadjuk, az eddigi társadalmi élet, a 
mely itt vármegyénkbttf  ' uralgott, azokra az 
emberekre, akik egyáltalán mint csendes szem-
lélők vettek részt abban," különös benyomást 
tett. Az a rajongás, melyíyel mindig csak a 
fölkelő  naphoz ragaszkodnak, a hatalom kezelőire 
is rosz benyomást tehet s féltékenynyé  teszi 
még a csendes szemlélőt is. 

Társadalmi életük' megiuenté&e és fellen-
dülése czéljából társadalmi reformra  van szük-
ségünk. Reformálni  kell a modern életre alkal-
matlan szellemet, mely csak a diplomától sza-
badalmazott munkát becsüli meg. Az erkölcsi 
reformnak  együtt kell járni a társadalmi re-
formmal.  A fegyelmet  mindenütt a legnagyobb 
szigorral kell kezelni, hogy a tisztességes mun-
kát el ne nyomhassa a tisztességtelen. 

Békére van szükségünk, hogy vármegyénk 
ismét részt vehessen abban a sorban, a melytől 
az áldástalau politikai viszonyokért hátramaradt. 
Újból kell szinte mindent alkotnia, összekeresni 
az embereket, megtölteni kedvvel, lelkesedéssel, 
csillapítani a türelmei leneket, bátorítani az ag-
gódókat, átmeneteket teremteni, tervezni és ki-
dolgozni. 

Pár szóval röúden jeleztük az alap refor-
mot, a pium desideriumot, amelyre építeni lehet 
s amelyet keresztül vinni, hogy mennyire hiva-
tott Hollaki főispán,  eléggé bizonyítja az, hogy 
az uj regime őt találta elhivatottnak arra, hogy 
a párt- és személyharczot vármegyénkben meg-
szüntetve, az ellenségeket kibékítve, a jog, tör-
vény és igazság jelszavaival vármegyénknek 
mindenféle  tekintetben fellendülést  adjon. 

Lesz-e uj korszak vagy nem: ez a kérdés 
többé nem prekárius, mert ha még most sem 
simulnának el az ellentétek és nem nyújtanánk 
békejobbot egymásnak s igy együttesen, vállvetve 
nem küzdünk a közjóért — ez valóságos ana-
kronizmus volna. Ha a kormány vármegyénk-
ben kompromisszumot, akart, Hollaki Árthur 
csakugyan helyesen kiválasztott utódja Haller 
grófnak  és az exigencziák közt kétségtelenül a 
leghelyesebb. 

Ezért fogadta  vármegyénk őt oly határta-
lan tisztelettel és ragaszkodással, mert a mit ő 
magával hozott — a pacificatio. 

Hollaki Árthur főispán. 
Nincsen Udvarhelyvármegyének olyan el-

rejtett községe, ahol meg ne ülték légyen Hol-
laki Árthur főispánnak  beiktatási ünuepélyét. 

Hollaki Hunyadmegyéből jött mihozzánk, 
hogy az uj regime jelszavaival azt az áldásta-
lan viszálykodást, mely évek óta dul vármegyénk 
életében — megorvosolja, s hogy ő erre meny-
nyire hivatott, misem bizonyítja eklatánsabbul, 
mint az, hogy Széli miniszterelnök öt találta 
annyi sok között a legalkalmasabbnak arra. 

Hollaki Árthur a közigazgatás miuden fo-
kozatát ritka sikerrel futotta  végig. Egyenes 
lelke, férfias,  komoly viselete, nyilt karaktere 
és az az úrias mód, melyíyel állását, növekedő 
tekintélyét viselte, kellett hogy megnyerje a 
környezetét, a melyben él. Hogy Huuyadvár-
megye mit veszített ő benne, azt ő tudja leg-
jobban s hogy talál-e ő érte kárpótlást — nem 
hisszük. 

Bátran és hittel fog  a munkához. Elég 
erőt érez magában azokat mind véghez is vinni, 
hogy az oly sokat szenvedett vármegyénk végre-
valahára kötelességérzetben, hagyományokban 
elég erős legyen, amelyet igy aztán a közönség 
bizalma vesz körül, mivel az független  és mert 
lelkiismeretesen hü feladataihoz.  Közigazgatást 
teremteni, melyet hivatásának nemes felfogása 
vezet és lelkesít, mely tisztaságát önmaga óvja 
meg; oly eljárásokat, melyekben a jog védel-
mének és érvényesítésének legjobb biztosítékait 
találjuk — képezik feladatát. 

Azt ő nagyon jól tudta, hogy mit talál 
itten s mi sem jellemzi jobban őt, hogy azok 
daczára is képes volt elvállalni azt a magas 
polczot, ahol most a vármegye népének szeretete 
veszi körül őt s bizalommal, megnyugvással el" 
telten tekint működése elé . . . 

Kishalmágyi Hollaki Árthur ősei a Rá-
kóczi-korszak viharaiban, 1703-ban származtak 
át Zarándinegyébe; Kis-Halmágy uraiként elő-
kelő tisztségeket, többször főispánságot  töltöttek 
be Zarándban. Az 1784-iki néplázadás borzal-
mai családját is kegyetlenül sújtották; atyja 
már Huuyadmegyében, Rápolton és felváltva 
Szászvároson lakott. Itt született Hollaki Árth'ür 
is 1853. november 7-én. Középiskolai osztályait 
a szászvárosi ev. ref.  Kuun-kollegiumban, majd 
a nagyenyedi Bethlen-kollegiumban éppen a ko-
lozsvári egyetem megnyitásakor befejezve,  az 
egyetem első hallgatói közé iratkozott be. Köz-
ben a budapesti egyetemet is látogatta, dé az 
államvizsgát Kolozsvárt tette le. 

Kolozsvárról hazatérve, tanulmányi czélbói 
beutazta megyéjét, mükedvelősködött a várme-
gyeházán, majd részt vett a romániai marhavész 
idején egy bizalmas expediczióbaD s e közbeil 
akkora tekintélyre tett szert, hogy 1880-ban 
már közigazgatási bizottsági taggá való válasz-
tással tünteté ki szülőmegyéje. 1883-ban lécz-
falvi  Gyárfás  Perencz (jelenlegi kúriai bíró) és 
és neje Pekry Adél leányát Gabriellát nőül ve-
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vén, egyhangúlag a kőrösbánj ai főszolgabiróságra 
választották meg. Ott csak rövid ideig szolgált, 
mert csakhamar a sokkal fontosabb  határszéli 
járásba: Petrozsénybe választotta a közbizalom, 
hol a sokféle  népelem konglomeratikus egyvele-
gét nyájas fellépésével,  pártatlanságával nemcsak 
magának, de a magyar ügynek is azonnal meg 
tudta hóditni. 1889-ben főjegyzővé  kiáltották 
ki s 1892-ben Barcsay Kálmán alispánnak a 
miniszteri tanácsossá kinevezett Szathmáiy 
György helyére képviselőül történt megválasz-
tatásával rögtön az ő személye felé  irányult a 
közbizalom. S ezt a rokonszenvet alispáni nagy 
tevékenységével azóta még jobban fokozta,  ugy 
hogy a bekövetkezett tisztujitásnál is ellenjelölt 
nélkül ismétlődhetett megválasztása. 

És most a bizalom vármegyénk főispáni 
székébe ültette. Igazi eredetiséget, önálló gon-
dolkodást s hosszú éveken át szerzett tapaszta-
latokat hozott oda magával. Mindig előzékeny 
és nyájas; jobb szereti elsimítani az ellentéteket, 
mint leküzdeni. Irtózik a diszharmóniától. És 
ezzel a békességgel hódítja meg a maga részére 
az embereket. Alispánsága ideje alatt Erdély-
nek azt, a nemzetiség dolgában legexponáltabb 
megyéjét, egészen kibékítette. Nehezen jön ki a 
sodrából; a főispán  nála mindig egyforma  fog 
lenni. Maga a természete két ember tulajdonsá-
gával bir. Hivatalban a legpedansabb, kimért 
hivatalnok; künn az életben, a társaságban a 
legkedélyesebb társaságbéli ember, aki képes 
egymagában azt a kört elmulattatni Széleskörű 
tapasztalatokkal bir, s igy nem fogja  magát 
egyfelőlről  is befolyásoltatni.  Nagy ismereteit 
mindig magával hordja s egyre gyűjti. Itt is, 
ott is hall valamit. A kaszinó elrejtett trics-
tracsából, a társaságok disputáiból érdekes meg-
figyeléseket  gyúr össze. A régi alchimisták a 
fűzfából  is tudtak aranyat csinálni: Hollald 
Árthur egy tökfilkó  gondolataiból is tud szűrni 
egy figyelemreméltó  igazságot Nagy nyomozó 
tshetsége gyorsan keresgél a nagy lim-lom kö-
zött s egyszerre kikapja abból, aminek ő hasz-
nát veheti. És ha még mindezekhez hozzáteszem, 
hogy kitűnő zongorista és zeneszerző, felségesen 
kezeli a kardot és dákót, szóval a seladon tu-
lajdonságaival is rendelkezik — teljesen beszá-
moltam arról, hogy szegény, zaklatott vármegyénk 
milyen embert nyert Hollaki Árthurban. (-k.) 

Hollaki Árthur itthon. 
Hazafelé. 

— julius 5. 
Mikor a reggeli napsugár aranyszálaival átszőtte 

a hajnal ködét: vármegyénkre egy uj korszak reg-
gele virradt fel.  . . Mintha fátyol  emelkedne fel  lassú 
reszketéssel, kelet felől  gyönge fénysáv  támad. A de-
rengés lassankint élénkülő pirba megy át s beara-
nyozza az égboltozatot alant, majd elönti fényével  a 
mi megyéüket is az emelkedő nap tüzes hajnal-
fénye  . . . 

Útjára kél a fürge  hajnali szellő, mely kéjesen 
simogat és csókolgatja az érő buzakalász-tengert. 
Mintha ébresztgetné őket. Szelíden suhan át felettük 
s az apró fényes  gyöngyszemeket, melyek most még 
csillognak a felkelő  nap fényében,  gyorsan felszárítja. 

Sajátságos nyugalommal párosult izgatottság ül 
a kedélyeken. Csönd van, átható mély csönd. Talán 
a természet is imádkozik s ez a bűvös csönd áhíta-
tot lop az emberek lelkébe, hogy szinte megilletődve 
bámulják a napkeltét. 

Az oly sóvárogva vált uj korszak reggele érke-
zett el. Megmozdult az egész megye. Az ünnepi han-
gulat úrrá lett a szivek fölött.  Zászlót bontott az 
egész megye, ünnepi díszbe öltözik kunyhó, palota 
egyaránt, hogy külsőleg is kifezésre  juttassa a szivek 
érzelmét. A béke napja érkezett el a mai reggellel 
s a háromszínű lobogó köré arany sugarakból von 
dicsfényt  a nyári napsugár. Verőfény  árad a ma-
gasból s verőfény  tör ki a szivek mélyéből is . . . 

Ma reggel lépte át Hollaki  Árthur főispán  vár-
megyénk határát, hogy a legfelsőbb  kinevezésnek 
eleget téve, elfoglalja  magas méltóságát. 

Segesvárra még a tegnapi nap érkezett meg s 
ott várta be a hunyadmegyei kíséretet, kik között 
voltak : Benedikty  Lajos földbirtokos,  Bernád  Béla 
m. aljegyző, Boér Gábor m. aljegyző, Csulay  Lajos 
főszolgabíró,  Dobay Ferencz földbirtokos,  Gerbert 
Guidó gyógyszerész, gróf  Kun  István, Koncz  Domo-
kos polgármester, Lázár Árpád orsz. képv., Lukács 
József  kir. főmérnök,  Pitsch Lajos főszemvevő,  Réthi 
Lajos kir. tan., tanf,  Schulléry  Frigyes földbirtokos, 
Simon  Ferencz ig. tanár, Török  Béla főszolgabíró, 
Wagner  Gusztáv birtokos. 

Itt csatlakoztak a vendégekhez báró Szentke-
reszti  Pál, Szent  Kir  áll  yi Árpád, Gyárfás  Endre kép-
viselő, Hollaki  Zoltán, Ugrón  Zoltán, dr. Papp János. 

A főispán  és a vendégek számára egy szalon-
és két Kossuth kocsit bocsátott a vasúti igazgató-
ság a rendező bizottság rendelkezésére. 

Az elszállásoló bizottság kiküldöttjei Segesvárra 
utaztak le az érkező vendégek elé, hogy a szállás-
ebéd- és podgyászjegyeket az illetőknek kiosszák. 

Héjjasfalván. 
Tizenegy óra után kevéssel érkezett be a fel-

lobogózott székely vonat a héjjasfalvi  állomásra, a 
keresztúri dalárda éneke és az egybegyűltek hatal-
mas éljenzése közepette. Az állomáson a főispánt 
Gálffy  Kálmán kereszt urjárási főszolgabíró  várta a 
járásbeli községek nagyszámban megjelent lakosaival 
s a következő beszédet intézte a főispánhoz. 

Gálfi'y Kálmán: Méltóságos főispán  ur! Ne-
kem jutott az a megtisztelő szerencse, hogy méltó-
ságodat megyénk határán fogadhatom,  engedje meg 
tehát, hogy midnyájunk nevében a legmélyebb hódo-
lat- és tisztelettel üdvözöljem. 

Méltóságod háta mögött a mai nappal egy husz 
éves rnult záródik be. Egy kedves mult, melynek 
utait saját kezei építették. Fül volt ott, mely min-
dent hallott, szem, mely mindent látott: őrszem, 
próféta,  ki szivetrázólag oda kiáltotta a hazát, ezt 
az édesanyát kesergetőknek : Ne bántsd a magyart! 

Ezt a kipróbált, ezt a harczban megedzett ve-
zért üdvözöljük méltóságodban, mint munkára kész 
közkatonái. Ez a kiséret, mely méltóságodat régi, 
megszokott helyéről ide kisérte, bizonyság arra nézve, 
hogy nehéz szívvel bocsájtották el körükből s ez a 
lelkes kis csapat pedig, mely először szerencsés szi-
vében örömmel és nemes lelkesedéssel várni és fo-
gadni méltóságodat: mélyen meghajtja Hunyadmegye 
fiai  előtt tisztelete zászlóját, hogy nekünk méltósá-
godban a kötelességek hü teljesítésének harczosát 
adta vezérül, kit követni jó és balsorsban ezennel 
fogadást  teszünk. 

Fogadja méltóságod szívesen sziveink megnyi-
latkozását, melylyel áldást kérünk uj otthonában 
munkájára, életére és családjára. Legyen áldott jö-
vetele, hathatós és szivet hódító vezéri szava. Éljen 
méltóságod sokáig I (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

Hollaki Árthur főispán  : Tisztelt uraim! 
Szeretett polgártársak 1 Szivem mélyéből köszönöm 
üdvözletüket s amidőn önök közé jöttem, tudtam azt, 
hogy a székely nép, akit nagy szivével megszeret, 
az boldog lesz. Igyekezni fogok,  hogy magam érde-
messé tegyem a székely nép nagy szeretetére s hiszem, 
hogy azokkal az elvekkel, melyeket dicső kormány-
elnökünk követ: a törvény, jog és igazság elveivel 
(Éljenzés), azt sikerülni is fog  elérnem (Éljenzés). 

Legyenek meggyőződve arról, hogy ha igaz a 
béke, melyért ide küldettem, minden felekezeti  és 
rangkülönbség nélkül egyformán  nyitva fog  ajtóm 
állani mindenki előtt (Éljenzés). Kérem fogadják 
még egyszer szíves köszönetemet az önök által feléin 
nyújtóit jobbért. (Hosszantartó éljenzés.) 

Uj-Székely. 
A dalárda még egyszer énekelt s a vonat eget-

verő éljenzés között kivonult az állomásról, hogy a 
közeleső Uj-Székely községnél újra abban a szives 
fogadtatásban  részesüljön. Itt Bodor István ref.  lel-
kész üdvözölte meleg szavakkal az uj főispánt.  Uj-
Székely község népe hajlik meg — úgymond — mél-
tóságod szine előtt és üdvözli, a midőn mékóságod 
Udvarhelyvármegye határát átlépte. Egyszerű, ne-
mesen érző székely nép kívánja méltóságodnak, hogy 
nagy útjában áldás kisérje s béke keljen nyomán. 

llollaki Árthur: Igen szépen köszönöm a 
rokonszenves fogadtatást.  Jól esik hallanom, hogy 
tisztelt szónokuk áldást, békét kiván. Legyenek meg-
győződve, hogy mindent el fogok  követni, hogy a 

békességes munkálkodást lehetővé tegyem. (Éljenzés). 
A köz és magán jogait tiszteletben tartom s pana-
szát bárkinek szívesen meghallgatom. (Hosszantartó 
éljenzés.) 

Székely-Keresztur. 
Székely-Kereszturon diadalkapu volt felállítva 

a7. állomásnál s több száz embernek dörgő éljenzése 
s a Hymnus hangjai mellett vonult be vonatunk az 
állomásra. Az ünnepi szónok 

Gombos Samu tanár volt, ki a következő 
beszédet intézte Hollakihoz: Méltóságos főispán  ur ! 
Mint független  gondolkozású, önérdeket és személyi 
uralmat nem kereső polgárok jöttünk méltóságodat 
köszönteni, mikor kis városunk kapui előtt elvonul 
hivatali székhelyére. (Éljenzés.) 

E város és vidéke polgárainak szive repes örö-
mében, mert mltg. szép előhire kezesség arra, hogy 
nem térend vissza amaz ádáz, személyi érdekekért 
folyó  harczok ideje, mely a közügyek terén oly pusz-
tító, romboló hatást vitt végbe e megtépett, szag-
gatott vármegyében. Remény és bizalom között ál-
lunk, mert mltgod varázs ereje és neve össze fog 
húzni és össze fog  tartani egy oly erős phalanxot, 
mely jobban szereti ezt a szűkebb hazát, mint önön-
magát. (Igaz, ugy van!) Összefűzi  a mltgod erős 
lelke a munkásbéke hiveit. 

Méltóságod megfigyelő,  belátó lelke fel  fogja 
ismerni, kik a csupán relatív nagyságok s kik az ab-
solut (tántorithatlan) jellemek s e kettő közül tudni 
fogja  a jobbikat választani a diógenesi bölcsesség 
lámpájával. — Az igazi képmutatás nélkül való sza-
badelvüség barátainak eddig is legnagyobb °/0-ját a 
város és vidéke szolgáltatta. 

E szabadelvüség barátai azért csatlakoztak 
hozzá és támogatták kristály tiszta jeljemü elődjét, 
mert az interregnum alatt megingatott székely sza-
badság alatta nyerheti vissza cselekvési szabadságát. 

Ezt a támogató erőt felajánljuk  méltóságodnak 
is tiszta szívvel-lélekkel, minden utógondolat nélkül. 
— S ekkor szabadjon remélnünk, hogy méltóságod 
érzésben és gondolatban, szóban és tettben valódi 
székely emberré válik, vagy is a szabad székely ön-
zetlen vezérévé magasztositja fel  magát. 

Nem kérünk a minden áron való boldogitásból, 
abból volt részünk a vége f̂ lé  járó tized első felé-
ben. — Csak azt kérjük támogassa nevelő intézete-
inket, a munkás székely földmivest,  iparunkat és 
kereskedésünket. 

Ilyen gondolatok között bocsátjuk imánkat Is-
tenhez, a népek és nemzetek igazságos királyához, 
hogy erősítse és övezze a küzdelmes munkában a 
győző gladiator pajzsával és szablyájával, hogy kor-
mányozhassa sokáig e tépett, szaggatott vármegyét 
az igazság lelkével, mint ama megtestesült jóság, a 
nagy emberszerető lélek kormáoyzata 30 esztendeig. 
Éljen Hollaki Árthur ő méltósága, Udvarhely vár-
megye főispánja  I (Hosszas, megujuló éljenzés.) 

Hollaki Árthur: Szeretett polgártársak! 
Tisztelt uraim! Szivem mélyéből eredő köszönetet 
mondok azért a bizalomért, melyet önök szívesek 
voltak előlegezni. Bizalmuk buzditólag hat azon fel-
adatom teljesítésében a melyre magas kormányom 
engemet küldött. Jól esik tapasztalnom azt, hogy 
önök is a békés munkásságot óhajtják. A szeretet és 
béke kapcsoljon egymáshoz ; szűnjék meg a harcz, 
legyen az állandó kieugesztelődés napja a mai. Ha 
szem előtt tartjuk e székely helyen, az összetartást, 
ugy megtaláltuk a helyes hiányt, a melyen nyugod-
tan haladhatunk, Tudom, hogy a székely nép szereti 
egyenlő mértékkel mérni s épen ezért ígérhetem, 
hogy gazdag vagy szegény egyforma  igazságban fog 
részesülni. Köszönöm inégegyszer megtisztelő bizab 
mukat. (Hosszan tartó lelkes megujuló éljenzés.) 

A vonat a csekefalvi  zenekar indulója között 
robogott ki az állomásról s már messzejártunk; a 
mikor még hallani lehetet a spontán megnyilatkozás 
lelkes éljeneit. 

Nagy-Galambfalva. 
Nagy Galambfalván  J a k a b Albert ref.  lelkész 

üdvözölte Hollakit. Pálmaágot, zöld galyakat — 
mondja — nem szakitottunk, hogy behintsük méltó-
ságod útját, de bizalommal és igaz lelkesedéssel fo-
gadjuk méltóságodat. Mint zugó vihar hatott ránk, 
a mikor Haller gróf  állásáról lemondott s mint a 
mikor valakit megdöbbentő csapás ér, elveszíti bi-
zalmát a jövővel szemben, akként voltunk mi s csak 
akkor tértünk magunkhoz, tudtunk felocsúdni,  mi-
kor a legmagasabb királyi kegy méltóságodat ültette 
az utóbbi időben oly gyakran megürült székbe. Bi-
zalommal fogadja  a székely nép méltóságodat, mivek 



méltóságod kezében folynak  össze a törvény, jog és 
igazság magasztos jelszavai. Édes örömmel rendit-
lietlen bizalommal üdvözöljük méltóságodat és kér-
jük fogadja  hódolatunkat s biztosithatjuk méltósá-
godat arról, hogy ilyen elvek mellett maga mellett 
találja az egész vármegyét, a székelység zömét, a 
mely már oly sok vihart kiállt. Isten éltesse méltó-
ságodat, hogy kormányozhassa e vármegyét nagyon 
hosszú ideig! (Éljenzés.) 

Hollaki Árthur: Szeretett polgártársak! Iga-
zán mondhatom, jóleső érzelmeket kelt bennem, a 
midőn királyom és kormányom bizalmából állásomat 
elfoglalom,  az önök tisztelete, melyet mint előleget 
elfogadok.  Abból a czélbói, melyet dicső miniszter-
elnökünk (Éljenzés) zászlóján fenneu  lobogtat, sora-
kozzanak körülöttem. Tudom, hogy a székely nép 
szereti az igazságot s azon szavakhoz, a melyeket 
t. szónokuk elmondott, kívánom még hozzátenni, 
hogy itt a békét biztosítani és az igazságtalanság-
tól megóvni lesz főczélom.  (Éljenzés.) Kérem bizalom-
mal lenni s hiszem, hogy igy czélunkat elérjük. 
(Éljenzés.) 

Bögözön. 
A lelkesedés legmagasabb fokát  Bögözben érte 

el. Két zenekar is játszott, amidőn a vonat méltó-
ságteljesen az állomásra beérkezett. Diadalkapu, 
zászlóerdő előtt ezer és ezer ember hatalmas éljene 
rázta meg a levegőt. Csinos székely leányok csokro-
kat nyújtottak át Hollaki főispánnak,  akit a lelkes 
óváczió láthatólag meghatott. Virágeső bontotta el 
körülötte csakhamar a helyet s szónokuk a szűnni 
nem akaró éljeozéstől alig tudott szóhoz jutni. Itt 
vártak az uj főispánra  az udvarhelyi járás minden 
községének képviselői, a nagyobb birtokosokkal, élü-
kön Ugrón  Jánossal. 

Dr. Demeter Lőrincz Hollaki főispánt  a kö-
vetkező beszéddel üdvözölte: Méltóságos főispán  nr ! 
Itt, ennek a tiszta magyar ajkú s tiszta székely és 
hazafias  érzelmű központi szolgabírói járás határszé-
lén, mint ennek első tisztviselője, az engemet ért 
kiváló szerencsénél fogva,  tisztelettel és örömtelten 
üdvözlöm méltóságodat. (Éljenzés.) 

Tisztelettel és őszinte igaz érzelemmel üdvöz-
Jőra méltóságodat ezen j^rás tisztikarok és 40000-et 
meghaladó tiszta székely lakosságának nevében, an-
nak a lakosságuak nevében, a melynek mind a 43 
községe elküldötte képviselőjét, hogy ezen üdvözlésnek 
tanuja legyen és az üdvözlésben résztvehessen. 

Nem szolgai alázkodással hódolunk a hatalom* 
nak, a személynek,' kitől függünk,  hanem a köteles-
ségérző, a törvénytudó, törvénytisztelő képviselőnek 

—jöttünk el hódolatunkat bemutatni. 
Méltóságos uram! Én vagyok az egész or-

szágban azon ritka járási főnökök  egyike, akinek 
járásáuak minden lakója székely, tiszta magyar. 
Ez a nép magas intelligencziával bir ; magasztos 

Á l o m . 

Már az ötödik csésze teát szürcsölgették s ál-
mokról, sejtelmekről, szuggesztióról s ehhez hasonló 
dolgokról beszélgettek. 

— Elmoudjam mi történt velem most négy 
éve? — kérdezte Genniseh, aztán szivarra gyújtott 
s letette csészéjét. 

Akkoriban államügyész voltam Faltitsiniben. 
Egy este vendéglőben vacsoráztam néhány barátom-
mal. Hirtelen a legélénkebb társalgás közepette — 
oly szomorúság fogott  el, melynek nem tudtam ma-
gyarázatát adni és anélkül, hogy megértettem volna, 
mi dult keblemben, halálsápadt lettem. 

— Beteg vagy ? — kérdezte egy barátom. — 
Mivel tényleg nem tudtam, hogy mit feleljek,  ott 
hagytam a vacsorát, fogtam  a kalapomat és sietve 
távoztam. Ugy éreztem, mintha valami benső suggal-
latnak engedelmeskedném. A mikor haza értem, meg-
kérdeztem, nem keresett-e valaki ? Anélkül, hogy 
tudnám, miért, a tagadó válasznál a melyet nyertem, 
élénk csalódást éreztem. Éppenséggel nem voltam 
nyugodt és komor gondolatoktól gyötörtetve, egyik 
szobából a másikba mentem. 

Azt hiszem, még nem telt el egy félóra  azóta, 
Ihogy hazajöttem, midőn sürgönyt hoztak számomra, 
melyek láttára egész testemben megremegtem Bu-
karestből jött, a bátyámtól, csak e néhány szót tar-
talmazta: 

„Jer azonnal. Zoé meghalt. 
Tudniok kell, hogy bátyám .nagyon korlátolt, 

prózai, közönséges nézetekkel biró ember volt. Negy-

eszmékért lelkesülni tud, a közügyek és haza iránti 
kötelességről fejlettebb  öntudattal bir. 

Becses anyag ez, amelyet csak jól kell vezetni; 
ezen néppel a szivéhez, lelkéhez szólva csodákat le-
het mivelni ; ez egy jó hadsereg, amely a viszályo-
kat megunta s mondhatnám, hogy „megbűnhődte 
már e nép a multat s jövendőt." 

Méltóságod eddig egy oly vármegyének volt 
első tisztviselője, ahol nemzetiségi viszályok elsimí-
tása képezte egyik fontos  feiadatát,  ezen vármegyé-
ben a magyarok átka: a pártviszály dühöngött ed-
dig; ezen pártviszály megszüntetése fogja  itt méltó-
ságodnak egyik nagy feladatát  képezni. Mi méltósá-
godat ezen munkájában is, mint minden téren oda-
adóiag íogjuk támogatni. 

Itt terül el a történelmi nevezetességű agyag-
falvi  rét; őseink itt gyűltek össze a béke és háború 
feleti  határozatot hozni. Itt gyűltünk mi is össze e 
járás minden rendű és rangú székely lakója, aprók 
és nagyok, nők és férfiak,  nem azért, hogy határo-
zatot hozzunk, hanem hogy a béke apostolát, hiva-
talos vezérünket, méltóságodat kérve kérjük, vezesse 
sokat hányatott sajkáukat a béke üdvös révpartjára. 
Kérve kérjük méltóságodat, hogy valamint magas 
kormányunk minden vonalon a béke áldásain és a 
közjóiét emelésén munkálkodik, ugy méltóságod is, 
mint a magas kormánynak vármegyénkben bizalmi 
férfia,  szűkebb hazánk határain belől szintén a béke 
áldásait terjessze s ennek javára munkálni ke-
gyeskedjék. Isten hozta! Isten áldja! Éljen ! 

llollaki Árthur körülbelül a következőket 
mondotta: Tisztelt atyámfiai!  Szeretett polgártársak! 
Őszinte örömmel és hálás érzelemmel fogadom  ezen 
kitüntetéseket. Igaz örömömre szolgálnak azok a 
szívélyes szavak, melyekből azt vettem ki, hogy 
megunták a viszálykodást s a békére önöknek is 
szükségük van. Czélom, hogy ezt lehetővé tegyem, 
hogy igy e vármegye tanyája legyen a békés muu-
káuak s e derék székely nép között, mely isteni 
missziót kapott, h'ogy végbástyája lett a magyarság-
nak, az őserő soha meg ne szűnjön. Legyen e nap 
kiengesztelődés napja. Legyenek őszinték s ha meg-
ismertek, ezt az előlegezett bizalmat tartsák meg. 
Az isten önöket éltesse ! 

Óriási éljen riadalom töltötte be a levegőt. A 
hatalmas székely tábor szűnni nem akaró lelkese-
déssel üdvözölte vármegyénk uj főispánját.  A virág-
eső újra kezdetét vette s vonatunk a zenekarok ro-
pogós népdalai között vonult ki az állomásról. 

Itthon. 
Ünnepi diszt öltött városunk. Nem az erősek, 

a hatalmasok által szuggerált ünnep : a szivek, az 
elmék, az érzések történelmi igazságszolgáltatása 
volt az, amely ünneppé emelte julius 5-ét. 

Nagy lelki emócziók szunnyadnak népünk szi-
vében s csak arra a perezre várakoznak, amikor ki-

venéves korában elvett egy tizenhatesztendős leányt, 
egy kedves, szelíd, kissé álmodozó teremtést. El tud-
ják képzelni, mint szenvedhet az ilyen szelid lelkü-
letű nő az olyan ember mellett, kinek minden vágya 
egyedül az evés és a pénzszerzés körül összpontosult ? 

A mikor férjhez  ment, csodaszép leány volt. 
Egy évvel később már csak árnyéka volt önmagának, 
melyet egy lehelet felborithatott  volna. Azért éppen-
séggel nem gondoltam arra, hogy már a halálé. 

Elutaztam tehát az első vonattal és halálra 
fáradva  és a legkomorabb gondolatoktól gyötörtetve 
érkeztem Bukarestbe, a bátyámhoz. A kapu fekete 
posztóval volt bevonva. Szegény sógorasszonyom a 
szalonban pihent, fehérrel  bevont ravatalon. A fe-
jénél, mindkét oldalon gyertyák égtek. Egy baba 
(vén asszony, ki egyúttal ápoló nő is) ágat tartva a 
kezében, melyíyel a legyeket kergette, jött be. A 
mikor meglátott sirva fakadt. 

És mit gondolnak milyennek találtam a bá-
tyámat ? Egy cseppet sem változott meg, sem tartá-
sában, sem fényében.  Reggeli kilencz órakor az 
ebédlőben ült, és oly mohósággal reggelizett, mely 
fellázított.  A leguagyobb lelkinyugalommal magya-
rázta, hogy azért hivatott, mert szüksége van rám. 

— Olyan sok kellemetlenségem van ezzel a te-
metéssel, a sok gazember mind meg akar lopni. 
Képzeld, szegény Zoé még alig hunyta le a szemét, 
már megrohantak a koporsócsinálók. Az egyik há-
romezer frankot  kért a temetésért. Elkergettem. Tu-
dod-e mily árou alkudtam meg a legutolsóval ? Négy-
száz frankot  kap s azért a pénzért is elsőosztályu 
temetést csinál. Lásd ezek, a szabad verseny elő-
nyei! j 

törhetnek, amikor főnixként  kelhetnek uj életre s 
akkor minden lélek megleli a másikat, minden sziv 
megérti a másikat, akkor, mintegy varázsütésre, 
egyszerre támad föl  a nemzet és a nemzet minden 
gyermeke egygyé válik az ünneplésben, lelkesedésben. 

Ilyen eseményeket nom teremthet törvény ; az 
ilyen eseményeket megszüli valami titkos együttérzés. 

Impozáns volt az a fogadtatás,  a melyben vá-
rosunk Hollaki  Árthur főispánt  részesítette. Dörgő 
éljenzés közepette érkezett be a vonat a csinosan 
kidiszitett állomásra. Kalaplengetés, a Rákóczy hang-
jai olyan szokatlan lelkesültséget kölcsönöztek annak 
az ezer és ezer számban összegyűlt közönségnek. 
Mindenki látni kivánta a Pacificatort,  a kit a tör-
vény, a jog és igazság jelszavaival mThozzánk kül-
döttek. 

Két óra kevéssel mult el, a midőn a vonat 
megérkezett. Még egy hatalmas éljen zúgott fel,  az-
tán az ünnepi szónok tartotta meg üdvözlő beszédét. 

Dr. fiyarinalliy Dezső: Méltóságos főispán 
úr ! Tiszteletteljes örömmel üdvözöljük méltóságodat 
a székely anyavárosban. 

Korábbi időkben a székely jogkörének, szabad-
ságának csorbítását, veszélyeztetését látta, ha a kor-
mány bizalmassa idegenből lett kinevezve. Idegennek 
tekintve mindenkit, ki nem volt az u. n. : szorosson 
vett Székelyország szülöttje; de most, hogy a szé-
kelyek régi szabadsága egész hazában általánossá 
lett, és a kormány alapját parlamentáris rendszeren 
nyugvó népszabadság képezi; a magyar és székely 
testvér egygyé olvadott, a kormány kinevezéseiben 
saját akaratának érvényesülését látja. 

Méltóságod a régi Erdély túlsó részéből jött 
hozzánk, hogy mint a kormány képviselője éljen a 
hatalmával járó kötelességekkel megyénkben, hogy 
folytassa  a megalapított jogrendet, ezáltal is hazánk-
nak üdvös szolgálatot tegyen. 

Tudomásom szerint nincs tiz egyén megyénkben, 
kit méltóságod ösmerjen, és nincs talán egy, kivel 
szorosabb kötelék fűzné  egybe, ép ez okból sokszoros 
örömérzet fogta  el a megye belbékéjét óhajtó egyé-
nek szivét; mert erős a meggyőződésünk, hogy hely-
zeténél fogva  megyénk hírhedt harczát nem tekinti 
a pártoskodás szemüvegén keresztül, hanem felettünk 
állva, hozza meg részrehajlóién bírálatát és végzi a 
kiegyenlítés nehéz munkáját, melynek áldásos gyü-
mölcsét elsősorban városunk fogja  élvezni, épen mint 
az eddigi áldatlan harcz keserűségei e várost érték és 
annak természetes haladását legtöbbször akadályozták. 

Jelen helyzetűnknél fogva  — bár szükséges 
volna — részletekbe nem bocsátkozom, hisz valószí-
nűleg lesz módunkban jóságát és befolyását  városunk 
felvirágzására  megnyerni, mert városunk haladása a 
megye erejét és hazánk jólétének emelkedését is 
mutatja. 

Fogadja méltóságod tiszteletteljes üdvözletünket 
és szerencse kivánatunkat. 

Együtt állítottuk össze a névsorát azoknak, a 
kiknek gyászjelentést kellett küldeni. Voltak vagy 
háromszázan. Megvettem a gyászboritékokat és estig 
megírtam egymagam a háromszáz czimet, majd fel-
ragasztottam a bélyegeket, melyeket a bátyám vá-
sárolt. 

Mikor aztán megjöttek a gyászjelentések a 
nyomdából, borítékba tettem, három csomagot csi-
náltam belőlük és elmentem. Két csomagot a Strada 
Dionisu sarkán levő levélszekrénybe dobtam, mivel 
pedig ez már megtelt, elmentem a Victória-utra s 
az utolsó csomagot bedobtam a királyi palotával 
szemben levő szekrénybe . . . Azt kérdik majd, hogy 
mire való ez a túlságos részletezés ? Nos majd meg-
értik. 

A mikor hazajöttem, még egy keveset beszél-
gettem a bátyámmal és 10 óra felé  lefeküdtem. 
Szobám a szalonnal volt határos, a hol a halott 
pihent. 

Nem vagyok sem babonás, sem gyáva. De a 
mikor ez éjjel egyedül maradtam, olyan kellemetle-
nül éreztem magam. Olyan titkozatos valami vonult 
el a szoba felett,  mi lázas izgatottságot okozott és 
minden perezben megborzongatta a hátamat. Ilyen 
borzongásokat akkor érzünk, a mikor megfogjuk  egy 
halott kezét. 

Az asztal melyen a czimeket irtam, ott állt az 
ágyam mellett és nem volt rajta egyéb, mint a gyer-
tya, a téntatartó, egy vizesüveg és egy boríték, 
melyet összegyűrtem, mert eltévesztettem a czimet. 
Fejemre húztam a takarót, mert szentül meg voltam 
győződve róla, hogy ha kinyitom a szemem 3 a 



Hollaki Árthur: Mélyen tisztelt uraim ! Iga-
zán hálás érzelmekkel fogadom  azt a szívélyes meg-
tiszteltetést, a melylyel Székely-Udvarhely város ne-
mes lakossága magas kormányunk bizalma folytán 
ezen fényes  állásom elfoglalása  alkalmából kitünte-
tett. Szivemből óhajtom a békét s működésem alatt 
kötelességemnek tartandom a jog, törvény és igaz-
ság zászlójál fennen  lobogtatni. Remélem, hogy a 
jelszavak, melyet követni akarok, megtermik gyü-
mölcseiket s állandó tanyájára teszik e vármegyét a 
jog és igazság respektálásának. Ebben a reményben 
üdvözlöm önöket tisztelt uraim. 

Hosszas, szűnni nem akaró éljenzés követte az 
elmondott szavakat. A menetet a polgári zenekar 
nyitotta meg, mely után a tizenegy ipartestület kö-
zetkezet zászlóikkal. A legelső négyesben, mely a 
a Sperker Ferenczé volt foglalt  helyet Hollaki  főis-
pán dr. Gyarmathy  polgármester jobbján, mely mel-
lett és előtt a diszes bandérium lovagolt P. Zakor 
József  vezetése alatt. Azután a kocsiknak megszám-
lálhatatlan légiója következett. Mintegy 12 négyes 
és 50 kettes fogat  vett részt a bevonulásban. 

A megyeháznál 
A vármegyeháznál Jakab  Gyula alispán várta 

a főispánt  a tisztviselői kar élén s a következő be-
szédet tartotta. 

J a k a b Gyula: Méltóságos Főispán úr ! Öröm-
telt szivvel van szerencsém Udvarhely vármegye kö-
zönsége és a tisztikar nevében fogadni  és üdvözölni 
méltóságodat itten, a vármegye székházában, jövendő 
munkássága szinterén. 

Koronás királyunk Ö Felsége akarata helyezte 
méltóságodat ezen megye főispáni  székébe, azon 
királyé, ki népének szerető atyja, kitől csak jó szár-
mazhatik népeire. 

Magyarország kormányolnökének méltóságod 
személyébe helyezett bizalma és azon alapult javas-
lata volt alapja ezen legfelsőbb  elhatározásnak, azon 
kormányelnöké, kire Magyarország oly reményteljesen 
tekint, kitől várja és reméli a sok pártviszály viharja 
után csendes és biztos révpartra jutását. 

Ilyen bizalommal tekint Udvarhelyvármegye 
közönsége méltóságod elé; méltóságod kormányzatá-
tól reméli a megye jobb jövőjét, a pártviszályok 
megszüntetését, a testvéri szeretet és béke felvirulá-
sát és a közjónak előhaladását. 

Tisztelettel és bizalommal fogadjuk  és üdvözöl-
jük méltóságodat, mint a béke apostolát, mint olyan 
vezért, kinek a közigazgatás terén szerzett dús 
tapasztalatai, erélye é3 tapintatossága következtet-
nünk engedi, hogy megyénk jövője jó kezekbe van 
letéve. 

Fogadja méltóságod kegyesen egyszerű, mes-
terkéletlen, őszinte székely szivünkből jövő bizalmunk 
és tiszteletünk kifejezését.  Segitse Isten ezen most 
elfoglalandó  magas helyzetében, hogy a mely köz-
sötét szobába nézek, okvetlenül valami borzasztót 
kell látnom. 

Fáradságomnak daczára csak nehezen aludtam 
el és borzasztót álmodtam. Mindez még tisztán áll 
a szemeim előtt. 

Mintha a halott a szobámba jött volna. Én az 
ágyban feküdtem,  mig ő mereven nézett rám. 

— Hogy mulattam magán, — igy szól, — 
halottnak tettem magam s maga igazán annak 
tartott ! 

Teljesen vig volt és én örültem, hogy élőnek 
láthattam magam előtt. A bal halántékán egy csöp-
pecske piros foltot  láttam. 

— Tudja a bátyám, hogy ön még él ? — kér-
deztem, anélkül, hogy a hangomat hallottam volna, 
mint a hogy nem hallottam az övét sem. 

— Ej, dehogy; hiszen alszik. 
Arcza e szóknál búskomor kifejezést  öltött. 
— Nagyon bosszankodom, — szólt duzzogva — 

hogy már mindenkit értesítettek. íme, itt visszaho-
zom az összes leveleit. 

És egy halom borítékot dobott az asztalra, a 
legfelsőt  a kezébe vette és halkan olvasta a C/rimet... 
Fölébredtem. Már reggel volt. 

Csak egy pillanatig tartott vájjon ez az álom, 
vagy mindaddig, a míg aludtam ? Hogy tudhatom 
ezt? Csak arra az egyre emlékszem még nagyon 
pontosan, a mikor felébredtem,  szentül meg voltam 
győződve róla, hogy Zoé csakugyan feltámadt  a 
halálából és csodálatos módon nem tudtam elhitetni 
magammal, hogy csak álmodtam. 

Bátyám az este azt mondta nekem, hogy tizen-
két órakor lesz a temetés, a gyászjelentéseken pedig 

szeretetet Hunyadmegyében elhagyott, fokozott  mérv-
ben nyerje meg a székely bérezek közt és birja 
soká, nagyou soká ! 

Magam és tiszttársaim nevében pedig kérem, 
ajándékozzon meg bennünket bizalmával, mi Ígérjük, 
hogy azt kiérdemelni, méltóságodat híven követni, 
kötelességeinket kitartó munkássággal teljesíteni leg-
főbb  törekvésünk leend. 

És most az ég áldását kérve méltóságodra, 
kívánjuk, hogy f-oká  és boldogul éljen! (Éljenzés.) 

Hollaki Árthur: Szívélyesen és mégegyszer 
köszöni a szép fogadtatást  és Ígéretet tesz, mint 
azt már odakünn is elmondotta, a béke helyreállí-
tása és megszilárdítására s ebben kéri támogatását 
a tisztviselői karnak. 

Felhangzott az éljen újra beszéde végén s a 
nagy közönség a legszebb rendbe szét oszlott, mig 
Hollakit a bandérium és a zenekar a szállására, a 
Budapest-szállóba kisérte. 

Este 8 órakor ismerkedési estély volt a Buda-
pest-szállóban, melyen mintegy 100 —l5(J-nen vettek 
részt s igen kedélyes hangulatban maradt együtt a 
szép társaság a késő éjjeli órákig. 

Díszközgyűlés. . r 

Már a kora reggeli órákban az utczákon érez-
hető volt a mai napnak fontossága.  Fekete- és disz-
magyarruhás emberek nagy csoportja lepte el az 
utczákat, amihez hozzájárult még az, hogy a szabad-
elvüpárt a tisztelgés megbeszélése végett előzetes 
értekezletet tartott. A házak tetején még ott lengette 
a nyári szellő a tegnap nagyszámmal kitett trikoloro-
kat, amely igy impozáns szint kölcsönzött kívülről 
a város méltóságának. Az idő nem igen látszott 
kedvezni az ünnepélyes aktusnak. Szürke, végnélküli 
felhő  borította be az eget, s a nap csak itt-ott 
tudott magának egy kis rést verni, hogy gyönyör-
ködhessék a jókedvű, derült arczu .embereken. Olyan 
megkönnyebbülés féle  érzés szállta meg a kedélyeket. 

Az egész város díszbe öltözött, hogy méltó 
keretül szolgálhasson a szomszéd vármegyék, s me-
gyénk minden sarkából ide zarándokolt próczesszió-
nak. A nagy megyeháza ormán is ott lengett a ha-
talmas lobogó, mig bejáratát egészen a közgyűlési 
díszteremig fenyőgalyakkal  hintették be és fenyőfák-
kal szegélyezték. Az udvaron volt felállítva  a diadal-
kapu. Benn, a teremnek is ünnepélyes szint kölcsö-
nöztek. Az elnöki emelvény felé  egy impozáns 
baldahint emeltek, s azt lobogókkal, szallagokkal 
díszítették . . . 

Később az égalján ritkulni kezdtek a felhők, 
s szép nyári verőfény  sugárzott be a díszterem nagy, 
széles ablakain, bearanyozva a fiatal  menyecskék, 
üde szép leányok viruló társaságát ott, a sürün be-
népesített karzaton. 

Az elnöki emelvénytől balra eső részt a hunyadi 

délutáni két óra álllott. Felkeltem, hogy az órára 
nézzek. Mily különös. . . Az egész csomó levél, 
melyeket magam vittem a postára, ott feküdt  az 
asztalon ! 

Egy pillanatra bolondnak tartottam magam, a 
szemeimet dörzsöltem és tisztába igyekeztem jutni 
azzal, a mit láttam és álmodtam. 

Talán ezek más borítékok ? Az asztalhoz léptem 
és most már semmi kétségein sem támadhatott. 
Ezeket a czimeket én írtam és magam dobtam a 
levélszekrényekbe I De hát nem voltam részeg . . . 
gondolkoztam . . . és egész pontosan emlékeztem 
egy czimre, melyet még abban a pillanatban olvas-
tam el, mielőtt az egész csomagot a szekrénybe 
dobtam, itt feküdt  legfelül. 

Mit jelentsen ez? Hirtelen, ijedten nyitottam 
fel  a szalon ajtaját. A gyertyák még mindig ott ég-
tek a halott mellett. 

A „baba" ott aludt egy széken s fejét  a rava-
talra lektette. A mikor meglátott, fölugrott  és ijed-
teu nézett rám. 

— Nem volt ma éjjel senki a szobában ? 
— Nem uram, nem láttam senkit, 
Tényleg megbolondultam volna, ha e pillanat-

ban nem lépett volna a szakácsné a szobába. 
— A levélhordó mind visszahozta a leveleket, 

— igy szólt, — mert három ceutimes bélyeget kell 
rájuk tenni. 

Bátyám, ki a gyászjelentéseket nyomtatványok-
ként küldte szét, csak másfél  centimes bélyeget tett 
rájuk, hogy itt is takarékoskodjék! 

Megtaláltam a rejtély kulcsát. 
[ Románból ford.  Y. 

vendégeknek tartották fenn,  mig a terem többi részét 
zsúfolásig  a törvényhatósági bizottság tagjai, s az 
egyes hivatalok foglalták  el. Fenn a karzaton körben 
foglaltak.le  a nők minden helyet, szépségük rózsái-
val, toilettjük finomságával,  a parfümök  illatával 
mintegy nagy tömött virágkoszoru fonták  be az ün-
neplő közönséget. 

Pont tíz órakor vette kezdetét a közgyűlés. 
J a k a b Gyula alispán szívélyesen üdvözli a 

az egybegyűlteket, s felkéri  Ádám  Albert előadót a 
miniszter leiratának felolvasására. 

Á<lAui Albert: 
Sz. 3110—1899. Magyar királyi belügyminiszter. 

eln. 
Udvarhelyvármegye  közönségének 

Sz.-  Udvarhelyen 
Ő csász és apóst. kir. Felsége folyó  hó 10-én legfel-

sőbb elhatározásával előterjesztésem folytán  gróf  Haller Já-
nos Udvarhelyvármegye főispánját  ezen állásától saját ké-
relmére felmenteni  s helyébe Udvarhelyvármegye főispánjává 
Hollaki Árthur Hunyadvármegye alispánját legkegyelmeseb 
ben kinevtzni méltóztatott. 

Erről a vármegye közönségét ezennel értesítem. 
Budapjsten, 1899. évi junius hó 14-én. 

Széli,  s k. 
A miniszterelnök leiratát éljenzéssel veszik 

tudomásul. A tárgysorozat második pontját gróf 
Haller  volt főispán  bucsúirata képezte. A bucsúirat 
egész terjedelmében, melyet Ádám  Albert olvasott 
fel,  igy szól: 

Haller  gróf  bucsuirata. 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

Felséges jó uram királyom kérésemre jelen hó 
10-ről kelt legmagasabb elhatározásával kegyeske-
dett engemet e nemes vármegyében viselt főispáni 
állásomtól fölmenteni. 

E magas elhatározás alapjáni felmentésem  foly-
tán ma már elérkezett rám nézve azon nehéz és 
keserves óra, midőn is mély és köteles tisztelettel 
bucsut kell vennem vármegyém közönségétől. 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Engedtessék meg nekem, hogy e rám nézve 

nehéz perczekben, visszatekintve a letelt időkre, fel-
idézhessem emlékezetükbe 1896. ápril 30-án meg-
tartott székfoglalóm  azon passzusát, melyben is a 
tekintetes törvényhatósági bizottság szine előtt meg-
ígértem azt, „miszerint teljes öntudatában nehéz ál-
lásomnak, kötelességemnek fogom  ismerni megyém 
kormányzatát becsületes kéz, tiszta, önzetlen haza-
fiság,  odaadó lelkiismeretes munkássággal akként 
vezetni, hogy minden időben felséges  jó uram, ki-
rályom, hazám, nemzetem hü szolgája lehessek." 

Ezt ígértem akkor, erre tettem le eskümet! 
Ma, midőn távozom e diszes, de nehéz állásból, szá-
mot vetve önmagammal, nyugodtan elmondhatom azt, 
miszerint 3 évi szolgálatom minden órájában, min 
den körülmények között, minden erőmből, egész sze-
retettel, lelkem egész hevével mindig csak oda tö-
rekedtem, hogy eskümet szentségben tartva, igérete-
met legjobb tehetségem szerint be is válthassam s 
attól soha egy perezre se térjek el; hogy e törekvé-
sem folytán  mily eredméuyt értem el és mennyiben 
feleltem  s felelhettem  meg kötelességemnek, ezt el-
bírálni nem én vagyok illetékes, de ha netalán 3 évi 
szolgálatom ideje alatt ténykedésem valamelyes irány-
ban vármegyém és a közjó, ugy embertársaim érde-
keinek haszuot hajtó is lenne, ez akkor sem lehetne 
érdemem, mert csak kötelességemet teljesítettem 8 
az érdem az esetben is a tekintetes törvényhatósági 
bizottságot s munkatársaimat illeti, kiknek hatalmas 
támogatása nélkül aligha képes lettem volna felada-
tomat teljesíteni s kiknek netaláni fogyatkozásaim 
iránti jóindulatu elnézése s bátorítása nélkül meg 
sem állhattam volna küzdelemteljes helyemet; mert 
hiszen nem tagadhatni azt, hogy 3 évi pályafutásom 
nem csak nem volt mindig rózsás, de sőt akadt út-
jában szúrós tövis elég; én azonban e három év 
alatt soha sem feledtem  el azt, hogy szülőföldein, 
vármegyém szolgája vagyok s önzést nem ismerve, 
személyes dicsőséget nem keresve, elég erős valék 
az önmegtagadásra s a közjón kívül más érdeket 
nem is szolgáltam soha s igy a tövisejtette sebek-
nek fájniok  sem volt szabad. 

De ha koronként e sebek sajgottak volna is, 
vármegyém közönségének s munkatársaimnak igény-
telen személyem iránti kitüntető szeretete, bizalma 
meggyógyiták azt s boldognak kelle éreznem, mon-
danom magamat a megpróbáltatások, a megtámad-
tatások idejébm is, mert gazdagon kárpótolva lettem 
polgártársaim ragaszkodása folytán. 

Emlékezetemből az átélt viharos napokat ki-
törölni ugy sem lehet soha, de ezzel szemben lel-



kemben azon büszke öntudattal távozom, hogy em-
bertársam szeretetét bírtam s bírom ma is. E kitün-
tüntetés síromig boldogít! 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 
Mély hálával eltelve lelkemben mindnyájok 

iránt, engedjék meg nekem, hogy e hála diktálta 
őszinte igaz köszönetemnek hü kifejezést  adva, kér-
hettem forró  imában jó istenemet, hogy árassza ál-
dásos atyai jóságát drága szülőföldem  szeretett né-
pére és véreimre, tegye boldoggá, megelégedetté, 
nagygyá e vármegyét! 

Maradtam a tek. törvényhatósági bizottságnak 
kiváló mély tisztelettel Sz.-Udvarhelyen, 1899. jun. 19, 
hálás és alázatos szolgája Gróf  Ilallcr  János  s. k. 

Az állandó választmány véleményes javaslata 
egész terjedelmében azt jegyzőkönyvre venni, s Haller 
grófnak  jegyzőkönyvi köszönetet mondani. 

Tibiül Antal: Jobban szerettem volna, ha 
a vármegyét ugy kormányozzák, hogy a mai üune-
pély minden incidens nélkül folyt  volna le. Sajnálom, 
hogy az állandó választmánynak az imént felolvasott 
jelentésében és előterjesztésében oly vélemény nyil-
váuul, melyhez hozzájárulni részemről nem tudok. 
Ha ellenkező nézeten is vagyok valakivel szemben, 
én a jóhiszeműséget kétségbe nem vonom és külö-
nösen fáj,  ha valakinek érzékenységét érintenem kell. 
Ámde az állandó választmány javaslata meglehetőstn 
ellentétben áll az imént felolvasott  kézirattal. Magyar-
ország történetében sok eset volt arra, hogy a ki 
érdemeket szerzett, elismerést nem kapott. Azokban 
a feltevésekben,  melyeket az állandó választmány 
javaslata tartalmaz, nem osztozom. Ugy tapasztal-
tam, hogy e legutóbbi három év alatt sok olyasmi 
történt, a mi nem egyezik sok ember nézetével, s 
igy az enyémmel sem. Hisz az idén igyekeztem véle-
ményemet kifejezni.  Ezen meggyőződésemet mi sem 
változtatta meg. Nem szándékom, hogy a többséget 
részemre megnyerjem, hanem kifejezést  kell adnom 
annak, hogy itt három éven át folytonosan  harczolt 
az ellenzék s most letette a fegyvert.  Magam s elv 
barátaim nevében, bár nincsenek nagyszámban, indít-
ványozom, hogy az állandó választmány indítványá-
nak mellőzésével, a volt főispán  bucsúirata egysze-
rűen tudomásul vétessék. 

— Ugrón Gábor: Az állandó választmány véle-
ményes javaslatát elfogadom,  mert a visszavonuló 
ellenségnek arany hidat kell építeni. (Éljenzés) Ha 
ellenfelem  elbukkott, akkor nem ismerek más köte-
lességet, mint a harezban legyőzött ellenséggel szem -
ben lovagiasnak lenui, (Általános éljenzés.) s a vissza-
vonulást mennél kevésbbé megnehezíteni. (Éljeuzés.) 
A politikai élet változó esélyekkel jár. Bekövetkez-
hetik oly idő, hogy azok, kik ma szemben állanak 
egymással, egy vonalban fognak  harczolni, mert jö-
hetnek a hazának oly ellenségei, a kik ellen együtt 
kell küzdenünk. 

Anélkül, hogy helyeselném az eddigi főispán 
politikai véleményét, most a midőn visszavonul nem 
égetem fel  előtte a hidat, de sőt még virágokat is 
hintek arra, a mely Isten veled nem zárja ki azt, 
hogyha egyszer mint bajtársak küzdőnk egymás mel-
lett, ne maradjon szivünkben semmi keserű emlék. 

Elfogadom  az állandó választmány javaslatát. 
(Megujuló éljenzés és taps.) 

Dr. Dániel Gábor: Ezen közgyűlés nagy 
többsége támogatta Haliért működésében. Helytelen 
volna tehát most vitát kezdeni a fölött,  hogy adóz-
zunk-e elismeréssel az érdemnek a változott politikai 
viszonyak között. Tekintettel arra, hogy két nagy 
pártja az országuak : a nemzeti és a szabadelvüpárt 
egyesült és az egyesülés fenntartását  őszintén óhajt-
ják, erre Való tekintettel nem kívánok ellenindít-
ványt tenni. Ne küzdjünk a politika ádáz fegyverei-
Vei, s kérem a közgyűlést méltóztassék az állandó 
választmány indítványát egyhangúlag elfogadni.  (Él-
jenzés. Elfogadjuk  !) 

J a k a b Gyula : az állandó választmány javas-
latát mint elfogadottat  enuncziálja. Indítványozza, 
hogy Dániel Gábor vezetése alatt Jung  Cseke  Lajos 
Menyhárt  András, Kisgyörgy  Sándor, Ugrón  János, 
Farkas  László és Sperker  Ferencz Hollaki  Árthur 
főispánt  a gyűlésre meghívják. Hollaki  a közönség 
felrengető  éljenzése között foglalja  el az elnöki szé-
ket. Jakab  Gyula alispán röviden üdvözli, s az eskü-
letételre felkéri,  s gróf  Lázár főjegyzőt  az esküminta 
felolvasására  hivja tel. 

Gróf  Lázftr Ádám: „Én, Hollaki Árthur es-
küszöm az élő Istenre, hogy Ő császári és apostoli 
királyi Felségéhez, ő Felsége uralkodó házához, a 
magyar korona országainak alkotmányához hü leszek, 

a törvényeket, a törvényes szokásokat, rendeleteket, 
utasításokat és szabályokat megtartom, a hivatali 
titkot megőrzöm, a hivatalommal járó kötelessége-
ket részrehajlatlanul, lelkiismeretes pontossággal 
teljesítem és főispáni  tisztemben hiven eljárok. Isten 
engem ugy segélyen!" 

Szűnni nem akaró éljenzés követte a Hollaki 
által érczes, kemény hangon elmondott eskümintát, 
mely után székfoglaló  beszédét tartotta meg. 

A főispáni  széli foglaló. 
Hollaki Árthur: Tekintetes thatósági bi-

zottság ! Midőn koronás királyunk kegyelméből és 
alkotmányos kormányunk bizalmából, nemes Udvar-
helyvármegyének főispáni  székét elfoglalni  szeren-
csés vagyok, szivem mélyéből üdvözlöm mindnyáju-
kat, kik mint a törvényhatósági bizottság tagjai, il-
letve mint vendégek megjelenni szívesek voltak. 

Teljes bizalommal az ősi magyar erényekben 
foglalom  el ez állást, mert jól tudom azt, hogy e 
nemes vármegye lakossága, — az ös eredeti szé-
kelynép, a haza szeretet és honfiúi  erényeket ősei-
től örökölte és minden igaz székely hazájának igaz 
híve rendületlenül. (Igaz, ugy van!) Kiváló szeren-
csémnek tartom, hogy ebben az állásban olyan kor-
mánynak lehetek képviselője, melynek élén Széli 
Kálmán (Hosszantartó éljenzés, taps) hazánk fia  áll, 
aki érdemessé tette magát a magyar nemzet hálá-
jára, mikor közállapotának válságos helyzetében ál-
lamférfiúi  bölcseséggel és tapintattal érvényt szer-
zett a törvény és alkotmány sértetlenségének és a 
közel mult időbon hazafias  kitartással sikeresen vé-
delmezte meg hazánk közgazdasági érdekeit. Lelkem 
teljes meggyőződésével helyeslem és követni akarom 
miniszterelnökünk kormányzati elveit és irányzatát, 
melynek alapján lehetővé vált a kibékülés és kien-
gesztelődés mindazon pártok és jeles államférfiak 
között, kik ezelőtt külön táborban küzdöttek ugyan, 
de most a valódi igaz liberalizmus zászlója alatt a 
törvény, jog és igazság uralmának biztosítására, 
elveik érvényesítésével egyesülhettek. (Éljenzés.) 

Hiszem és reménylem, hogy valamint az egész 
országban a pártok között az óhajtott béke helyre 
állt és a személyes gyűlölködést az elvek és eszmék 
nemes küzdelme váltotta fel,  ugy ebben a nemes 
vármegyében is a béke'fog  uralkodni (Ugy legyen!) 
és az egykori politikai ellenfelek  kiket immár nem 
választanak el elvi ellentétek a magyar embert jel-
lemző lovagias érzelmekkel és kölcsönös előzékeny-
séggel közelednek egymáshoz, hogy a közügyek te-
rén összetartó munkássággal teljesíthessék hazafias 
feladataikat. 

Magam részéről egyik főtörekvésem  leend eb-
ben az állásban oda hatni, hogy az ellentétek ne 
élesittessenek, hanem az elvek feladása  nélkül lehe-
tőleg kiegyenlítessenek és e tekintetben legelső ké-
résem önökhöz t. uraim az, hogy ebben a jóakaratú 
törekvésemben engem támogatni sziveskedjenek. Azt 
hiszem, nem szükséges önök előtt t. uraim bővebben 
fejtegetnem  azt, hogy kölcsönös előzékenységgel és 
kölcsönös jóakarattal a béke és kiengesztelődés vár-
megyénk üdvére fog  szolgálni. (Hosszantartó éljenzés.) 

A becsületes és tisztességes békéuek állandósí-
tására törekszem ; ennélfogva  fölötte  becses, értékes 
és örvendetes reám nézve mindazon tényezőknek tá-
mogatása, kik miniszterelnöki kormáuy prograinm-
ját helyeselve hajlandók és készek segédkezet nyúj-
tani annak gyakorlati megvalósítására. 

És most engedje meg a t. közgyűlés, hogy 
megjelöljem azokat a vezérelveket, melyeket az ön-
kormányzati közigazgatás ellenőrzése tekintetében 
követni akarok. Erre vonatkozólag nékem, ki a vár-
megyei közéletben nevelkedtem föl,  egyik elvem: az 
önkormányzati jogoknak tiszteletben tartása. Mint 
elnöke a thatósági bizottság közgyűlésének biztosít-
hatom a t. közgyűlést, hogy a törvény és szabály-
rendelet korlátai között a szólásszabadságot akadá-
lyozni neui fogom,  sőt óhajtom, liogy mindenki vé-
leményét szabadon és őszintén nyilvánítsa, mert az 
eszméknek nemes harcza és súrlódása világosságot 
idéz elő az elmékben, hogy föltalálhassuk  az igazsá-
got, melyet mindnyájan keresünk és követni aka-
runk. És itt megjegyzem, hogy czélszerünek vélem 
a vármegyei önkormányzati hatáskörben utalt ügyek-
nek az országos politika' ügyektől való megkülön-
böztetést oly czélbói, hoj;y az önkormányzati jog a 
vármegye jól felfogott  érdekeinek figyelembe  vételé-
vel, politikai pártoskodás nélkül, elfogulatlanul  gya-
koroltassák. (Tetszés.) 

A közigazgatást illetőleg elvem az, hogy erélyes 
igazságos és becsületes legyen. Meg vagyok győződve, 

hogy e tekintetben vármegyém tisztikarának tagjai 
buzgó munkatársaim lesznek; s a törvények és ren-
deletek végrehajtásában felekezeti  nemzetiségi vagy 
osztálykülömbség nélkül részrehajlatlanul egyenlően 
fognak  eljárni mindenkivel szemben. 

A közigazgatás terén általános elv az, hogy a 
tisztviselők vannak a közönségért és nem a közön-
ség a tisztviselőkért. (Igaz, ugy van!) A jó közigaz-
gatás feladatául  tekintem a törvény és rendeletek 
igazságos végrehajtásán kivül, a közönség jogos és 
törvényes kívánalmainak figyelembe  vételét, jogos és 
törvényes panaszainak orvoslását. Ily irányban biza-
lommal fordulhat  hozzám mindenki. (Éljeuzés.) 

A közvagyonnak és közpénzeknek hűséges és 
tiszta kezelését mindenekfelett  megfogom  követelni 
és szigorúan ellenőrizni és pedig annálinkább most 
meggyőződésem az, hogy csak a becsületes közigaz-
gatás tarthat igényt a közönség becsülésére és bi-
zalmára s csak a becsületes tisztviselőnek lehet te-
kintélye a nép előtt. Az a viszony, mely egyrészt a 
tisztviselő mint a kormányzó hatalom közege, más-
részt a kormányzott közönség között fennáll,  feltét-
lenül megköveteli, hogy a közönség bizalma meg ne 
ingatassék a tisztviselő megbízhatósága és becsüle-
tessége irányában, mert ha ez a bizalom teljesen 
megrendül; akkor a tisztviselő állása tarthatatlan. 

Nem kétlem, hogy e vármegye tiszti karában 
| a jellem szilárdság és becsület érzés mély gyökeret 

vert s ez megtenni gyümölcsét az önzetlen és ügy-
buzgó munkásságban. Ezeknek a tisztviselői eré-
nyeknek ápolásában és gyakorlásában magam aka-
rok jó példával elől járni és biztosithatom a tiszti-
kar tagjait, hogy elismerésemre számithat mind az, 
ki ezen erények gyakorlása körüli nemes versenyébeu 
magát kitünteti. (Élénk helyeslés.) 

Ugyan azt remélem a tisztviselőktől s jelesen 
a jegyzői kar tagjaitól is, kiknek lelkiismeretes és 
becsületes munkássága a jó közigazgatás egyik fő 
tényezőjét képezi. 

Jól tudom azt, hogy ebben a vármegyében 
többféle  vallásfekezet  van, melyek mindannyian hi-
vatva vannak híveikben a vallásos érzületet ápolni, 
oktatásukról és iskoláztatásukról gondoskodni. Az 
összes hitfelekezetek  jogainak tiszteletbeu tartásával 
és a különböző hitfelekezetek  közötti béke és türel-
messég ápolásával óhajtom elérni azt, hogy az egy-
házi és világi hatóságok egymást kölcsönösen támo-
gassák feladataik  teljesítésében. 

Örömmel értesültem, hogy a középiskolák és 
népiskolák e vármegyében szép sikerrel működnek 
az értelmi fejlődés  érdekében. Mindezeknek ügyeit 
a legszívesebben fogom  hatósági támogatásban tá-
mogatni. 

A földmivelés  és mezőgazdaság ügyének felka-
rolása érdekében örömest teszem meg mindazt, ami 
egyrészt ezen a téren müködö társadalmi és ható-
sági testületek és tényezők tevékenységének előmoz-
dítására, másrészt a birtokosságnak és földmivelő 

| osztálynak támogatására hatáskörömbe tartozik; kü-
lönösen oly esetekben, melyek az államnak beavat-
kozását, illetve segélyét indokoltá teszik. E téren fő-
leg az állattenyésztés, állategészség és erdészet, va-
lamint a mezőgazdasági hitelügyét óhajtom figyelem-
mel kisérni. 

A kereskedelem és iparügy terén kiváló súlyt 
akarok helyezni a közlekedés és kézi ipar fejleszté-
sére, inert tudom, hogy a székelynép részére a me-
zőgazdasági muuka elegendő keresetet nem nyújt, 
ennélfogva  a kivándorlás csökkentése czéljából is 
módot kell részére nyújtani a megélhetésre szeretett 
hazánkban. (Meg-megujuló éljeuzés és taps.) 

Tisztelt közgyűlés ! Ezek azok a fontosabb 
irányzatok, melyeket működésemben követni akarok; 
És most mielőtt beszédemet befejezném,  engedjék 
meg t. uraim, hogy b. türelmüket még csak egy rö-
vid ideig igénybe vegyem és megemlékezve szülő-
vármegyém küldötteiről, azokról a tisztelt barátaim-
ról, kik engem a távolból a dicső H-unyadik meg-
szentelt földjéről  uj otthonomba elkísérni szívesek 
voltak, hálás érzelmeimet fejezzem  ki és szivem mé-
lyéből megköszönjem az irányomban ez úttal is ta-
núsított vonzalmat, rokonszenvet és szívélyes barát-
ságot, melyet mindenkoron édes emlékeim között fo-
gok hiven megőrizni. (Éljenzés.) 

Tisztelt közgyűlés! Legyen szabad még befeje-
zésül egy őszinte nyilatkozatot tennem és önökhöz 
t. uraim ! egy kérést intézni. 

Midőn ez állással egybekötött feladatok  megol-
dására vállalkoztam czélul tűztem ki magamnak azt, 
hogy a magas kormánynak bizalmán kivül e vár-
megye lakosságának bizalmát is kiérdemeljem. Kiér* 



demelni akarom ezt az által, hogy letett eskümet 
becsülettel megtartom, — az állampolgárok jogait, a 
törvényt és alkotmányt tiszteletben tartom s a hi-
vatalos hatalmat igazságosan és erélyesen gyakor-
lom, de azt törvénytelen erőszak alkalmazására fel 
nem használom. (Altalános helyeslés.) 

Viszont arra kérem önöket t. uraim az őseink-
től örökölt ezeréves hava szent nevében, ne feledjék 
azt soha, hogy az Isteni gondviselés az ős eredetű 
székely népre itten hazánk védbástyájánál különös 
hazafias  misziót jelölt ki. Viharos időben bel és kül 
ellenség ellen védelmezni a hazát, békés időben ki-
tartó munkássággal fejleszteni  a magyarság anyagi 
és szellemi erejét. 

Ez a hazafias  feladat,  melynek teljesítéséhez e 
népnek összetartására egyetértésre van szüksége. Ne 
engedjük, hogy a nemzeti ős erőben a széthúzó pár-
toskodás és egyenetlenség gyöngülést idézzen elő. A 
magyar nemzet még nagy megpróbáltatások előtt 
áll. A magyar faj  életképességétől függ  ezeréves ha-
záuk és nemzetünk fennállása.  (Igaz, ugy van!) 
Testvéri kezet nyújtson tehát a magyar a magyar-
nak ; hisz oly kevesen vagyunk, hogy az egymás el-
leni harczban a vesztes csak a magyar nemzet 
lehet. 

Ezt kérem én önöktől és hiszem, reméllem, 
hogy az egyetértő munkásság dúsan megtermi gyü-
mölcsét és hazánk javára, üdvére. 

Ebben a hitben és reméuyben köszönöm önök-
nek szivem mélyéből a személyem iránt tanúsított 
szives figyelmüket  és működésemhez Istennek segé-
lyét és kegyelmét kérve fejezem  ki abbeli óhajtáso-
mat, mely mindnyájunknak leghőbb óhajtása: Éljen 
a haza! Éljen a király I Éljen Udvarhelyvármegye 
és közönsége ! (Szűnni nem akaró éljenzés és taps.) 

Dr. D á n i e l Gábor: Méltóságos Főispán úr! 
Arany szavak voltak azok, melyek méltóságod ajká-
ról elhangzottak. Talán először hangzottak el ily 
szép szavak, mióta Udvarhelyvármegye törvényható-
sága fennáll. 

Mondhatjuk, hogy egyhangúlag, mindnyájan alá-
írjuk mindazt, amit méltóságod mondott. Ismerjük 
méltóságod múltját és elvárjuk méltóságodtól, hogy 
a közigazgatást olyan szellemben-fogja  vezetni, hogy 
minden tekintetben az igazságot fogja  szemelőtt tar-
tani, mert tudjuk, hogy méltóságod igazságos férfi, 
hogy méltóságod előtt nincsen sem rangbéli, sem 
személyi különbség, hanem az igazság osztásánál 
minden ember egyforma  méltóságod előtt, amint 
egyformának  tartotta magát minden székely. 

Méltóságodra többféle  misszió vár. Egyik a 
politikai misszió. Méltóságod kijelentette, hogy milyen 
politikai irányt fog  követni. Mi készek vagyunk 
méltóságod bölcs vezetését követni. Készek vagyunk 
arra, hogy felhagyunk  a harczczal, mely dul közöt-
tünk. S készek vagyunk arra, hogy a béke jobbját 
nyujtjuk azoknak, akik nemcsak politikai ellenfeleink, 
hanem ellenségeink is voltak (Igaz 1 Ugy van!) A 
mult legyen a multté. A jelen békét hoz. (Helyeslés). 

Méltóságos főispán  úr! Reméljük, hogy béke-
missziója sikerülni fog.  Én legalább hiszem és az 
én barátaim mindanuyian hiszik azt. De méltóságodra 
még sok és nevezetes misszió vár ezen vármegyé-
ben, a magyarság ezen előretolt bástyájában. A ma-
gyarság — különösen Erdélyben, a hol oly kevés a 
magyar — eddig is csak ugy volt képes magát fenn-
tartani, hogy anyagilag és szellemileg fölötte  állt a 
többi nemzetiségeknek. Ezen szellemi és anyagi erők 
fenntartása  és tovafejlesztése  is egyik feladata  lesz 
méltóságodnak. 

Társadalmi akcziókat kell ezen irányban meg-
indítania méltóságodnak. Méltóságod legyen közép-
pontja ezeknek az akczióknak, ezekbe kell bevezet-
nie méltóságodnak e megyét, hogy erősödjék, gyara-
podjék erkölcsileg, vagyonilag. A szellemi és anyagi 
hatalom hiján kisiklik a magyarság kezéből a hata-
lom. Nehéz feladat  ez, de látom, hogy méltóságod 
átérzi missziója fontosságát,  s látom azt is, hogy 
mekkora fontosságot  tesz az országnak azzal, hogy e 
missziót teljesiti. 

Méltóságos főispán  úr ! Méltóságodnak jut az a 
feladat,  hogy a társadalom széthúzódó elemeit össze-
hozza. Ezt is reméljük és várjuk méltóságodtól. 

Mikor a vármegye nevében méltóságodat üd-
vözlöm, röviden akartam csak jelezni ezeket, mivel 
ez egy hosszú életre való programúi. Nemzedékek 
szorgos munkájával kell azt teljesíteni. Minden em-
ber a maga munkáját becsülettel végezze. 

Most csak az marad még hátra, hogy örömünk-
nek adjunk kifejezést,  hogy olyan féifiut  nyertünk a 
főispáni  székbe, amilyen méltóságod, (Éljenzés.) aki-

nek tapintatál, erélyét, a közigazgatásban való jár-
tasságát az egész ország ismeri és méltányolja. 

Köszönetet nyilvánítok a közgyűlés nevében, 
tisztelt vendégeinknek, kik méltóságodat követve, 
szívesen jöttek közénk. Kívánom, hogy a szép eszme, 
melyet méltóságod felvetett,  mélyen gyökerezve, jó 
termést adjon. Legyen működésének sikere, marad-
jon örömmel közöttünk. 

Isten éltesse méltóságodat! (Altalános éljenzés). 
Ugrón Gábor: Egész örömmel járulok mind-

azon elvekhez, melyek a főispáni  székfoglalóban  el-
hangzottak. Csatlakozom ahhoz, a mit Dániel Gábor 
barátom mondott, hogy a szép eszmék, melyeket 
méltóságod kifejtett,  mélyen gyökerezve, jó termést 
adjanak. Azért is indítványozom, hogy iktassuk be 
szórói-szóra e beszédet jegyzőkönyvbe, emlékeztetőül 
Udvarhelymegye közönségének és emlékeztetőül a 
főispán  urnák. 

Mi, székelyek, ezen a rideg talajon ürge soka-
ságban szaporodtunk s ez a nép, bár a természet 
mostohaságával kellett megküzdenie, anyagi jólétre 
tudott mégis szert tenni szorgalmas munkája révén. 

Igaz a mit Montesquieu mondott, hogy az orszá-
gok nem termékenységük szerint, hanem népeik sza-
badsága szerint emelkednek. Azok a népek, melyek-
nek rideg sziklák alját kell megmivelniök, mint a 
svájcziak, vagy a melyek löldjüket a tenger csapkodó 
hullámai ellen védik, mint a hollandiak és skótok, 
nagyon emelték hazájukat, s anyagi jólétre juttatták, 
nem azért, mert földjük  talaja jól terem, hanem 
azért, mivel szerették a szabadságot és a földet, 
mely édesanyjuk lett. (Éljenzés). 

E népszabadságnak legnagyobb biztositéka: a 
törvény, a jog és igazság. 

Mily csodás változása az időknek. Alig egy 
néhány hónappal ezelőtt Széli miniszterelnök kimon-
dotta e bárom szót, mely természetes minden szabad 
államban, s e három szó mint varázs ige zúgta át 
az országot, s visszhangot keltett egyik bércztől a 
másikig. 

Mit jelent ez ? Hogy szükség volt azt kimon-
dani ! (Taps, hosszas meg-megujuló éljenzés). 

Nem vagyok sem a kormánynyal, sem a főis-
pán úrral egy politikai párton. Hazám függetlensé-
géért harczolva többet akarok. Ha a főispán  úr meg-
tartja és megtartatja a törveayt, akkor itt, mint az 
egész országban megszűnnek a viszályok a társadalmi 
rendek között. Mert semmi sem lázitja fel  annyira 
egymás ellen az egyéneket és az osztályokat, mint 
az igazságtalanság és törvénytelenség. Kibékítő tudat, 
ha érezzük, hogy törvényszerűen járnak el. És külö-
nösen a székely nép az, mely nemcsak személyes 
érdekből, hanem szabadságszereteténél fogva  is, na-
gyon ragaszkodik az igazsághoz, s nagyon megérzi, 
hogy a törvény, jog és igazság nem volt kellőleg 
kiszolgáltatva. 

Üdvözlöm a főispán  urat azon Ígéreteiért, a 
melyeket ezen székfoglalója  alkalmával tett. Biztosí-
tom arról, hogy ha nem is vagyunk egy politikai 
táborban, de a mig itt rendet csinál, szigorú és 
hajszálramenő igazságot szolgáltat, nemcsak az én 
támogatásomra, hanem az utolsó székely támogatá-
sára is bizton számithat. 

Mi, székelyek, szilaj természetűek vagyunk. Ha 
hajszálig menő igazságos kormányzás lesz, akkor 
lesz itt rend. Vezesse a főispán  úr oda a székely 
népet, hogy a munkát, a békés egyetértést, a szabad-
ságot megbecsülje, Legyen a főispán  úr eddigi mű-
ködése a szabadság szeretetének és a törvény szere-
tetének záloga, nyugodt lehet, hogy nemcsak támo-
gatni fogjuk,  hanem szeretetünkbe is zárjuk párt-
kü'önbség nélkül, hogy máshol is buzdításul szolgál-
jon e példa. (Hosszas éljenzés és taps). 

J a k a b Gyula: Ünnepélyünkön Kis-Küküllő-
vármegye is részt kivánt venni, s a következő sür-
gönyt küldötte : 

Udvarhelyvármegye Alispánjának 1 
A főispáni  beiktatásra vonatkozó igen tisztelt meghívá-

sát köszönettel vettem. Ezen ünnepélyes alkalomból Kis-
Küküllő vármegye közönsége nevében hazafias  tisztelettel üd-
vözlöm a testvér székely vármegye közönségét, élén uj 
főispánjával,  s melegen óhajtom, hogy a végrehajtó hatalom 
funkczióba  lépő képviselőjének működését áldás kisérje és 
annak hatása alatt Udvarhelyvármegye szellemi fejlődésben, 
anyagi jólétben előre haladjon s e termékenyítő erők segé-
lyével virágozzék, boldog legyen. Alispán. (Éljenzés.) 

Hollaki Árthur: A tárgysorozat kimerittet-
vén, a jegyzőkönyv hitelesítése közetkezik. 

Gróf  Lázár Ádám felolvassa  a jegyzőkönyvet. 
Tibád Antal: kifogásolja  azon részét a jegyző-

könyvnek, mintha a Haller gróf  bucsúirata általáno-
san lett volna jegyzőkönyvi vételre határozva. 

Ugrón Gábor: Házszabályaink értelmében az 
indítvány Írásban adandó be, miután ez nem lett 
megtéve, kéri azon semmit sem változtatni. 

Hollaki Árthur köszönetet mond a megje-
lent közönségnek s a gyűlést bezárja. (Általános, 
hosszas éljenzés). 

Gyűlés vége 11 órakor. 

Tisztelgő küldöttségek. 
1. Róm. kath. papság Jung-Cseke Lajos apátplébános 

vezetése alatt. 
2. Gör. kath. papság Sándor István vezetése alatt. 
3. Ev. ref.  papság Menyhárdt András esperes vezetése 

alatt. Résztvettek benne: Sebesi Ákos, Gyárfás  Endre, dr. 
Gyarmathy Dezső, Ugrón Zoltán, Somogyi István. 

4. Unitárius papság Kisgyörgy Sándor esperes vezetése 
alatt. Résztvettek: László Domokos, Gálffy  Kálmán, dr. Deme-
ter Lőrincz. 

5. Lutheránus papság Lurtz János vezetése alatt. 
6. Katonaság: Leitschaft  Károly őrnagy vezetése alatt 
7. K agy-Kük ül lő vár megye küldöttsége Somogyi István 

alispán vezetése alatt. 
8. A szabadelvüpárt küldöttsége Dániel Elek vez. alatt. 
9. Vármegyei tisztikar Jakab Gyula alispán vez. alatt. 
10. Városi tisztikar dr. Gyarmathy Dezső polgármester 

vezetése alatt. 
11. Hnnyadmegye küldöttsége gr. Kun István vez. alatt. 
12. Kir. ügyészség, járásbíróság, vizsgálóbíró, közjegyző-

ség, ügyvédi kar Diemár Károly kir. ügyész vezetése alatt. 
13. Pénzügyigazgatóság Roediger Gyula vezetése alatt. 
14. Tanfelügyelőség,  kő- és agyagipariskola,tanitó-képezde, 

tanítótestületek Sándor Mózes kir. tanfe'ügyelő  vezetése alatt 
15. Állami építészeti hivatal, posta és távírda Diószeghy 

Samu kir. iőméruök vezetése alatt. 
16 Kir. erdőhivatal Fás Gyula kir. er dőmester vez. alatt 
17. Főreáliskola dr. Solymossy Lajos kir. ig. vez. alatt. 
ltí. Róm. kath. főgymnázium  Soó Gáspár ig. vez alatt. 
19. Ev. ref.  kollégium Sebesi Ákos főgondnok  vez alatt. 
20. Keresztúri unitárius gimnázium Sándor János igaz-

gató vezetése alatt. 
21. Parajdi sóbánya Veress Gyula bányanagy vez. alatt. 
22. Kaszinó küldöttsége dr. Solymossy Lajos kir. igaz-

gató vezetése alatt. 
23. Jegyzői egyesület Itiduly Sándor vezetése alatt. 
24 Iparos kör Solymossy Endre vezetése alatt. 

A "bankett, 
Mintegy 350 terítékű ebédet adott Hollaki 

főispán  a főreáliskola  játszóterén ez alkalomra épí-
tett szín alatt. 

Délutáni 2 óra már jóval elmúlt, a miker 
főispán  a tisztelgő küldöttségek fogadásának  lejárta 
után dörgő éljenzéssel ide megérkezett. 

A toasztok sorát Hollaki  főispán  nyitotta meg, 
poharát a királyra és a királyi családra ürítve, me-
lyet a jelen volt közönség állva hallgatott végig. 

Azután a toasztok sora ilyen rendben követke-
zett: Dr. Solymossy  Lajos — Hollaki főispánra. 

Hollaki  főispán  — a jelen lévő közönségre. 
Bedö  Ferencz — a Széli kormányra. 
Solymossy  Endre — a jelenlevő országgyűlési 

képviselőkre. < 
Göncei Lajos — Haller grófra. 
Dr. Gyarmathy  Dezső — a vendégekre. 
Lázár Árpád képviselő — a székelységre. 
Béthy Lajos — Jakab Gyulára és a tisztvise-

lői karra. 
Czigler  János erkedi pap — a Hollaki kineve-

zésével beköszöntött uj rendszerre. 
Sebesi  Ákos — a papságra. 
Kisgyörgy  Sándor — a katonaságra. 
Dr. László Mihály — az áll. tisztviselőkre. 
Dr. Bedö  Sándor — tanárokra. 
Dr. Daniéi Gábor — Nádaira, a nemzeti Szín-

ház művészére. 
Nádai  toasztjában kijelenti, hogy a szegény 

székely gyermekek javára föllépik. 
Szabó  Ferencz — Hollakira. 
Hollaki  — Dr. Dániel Gáborra. 
Dr. Gyarmathy  Dezső — Hollakinéra. 
Győrffy  Ferencz unitár, pap — Sándor Mózes 

kir. tanfelügyelőre,  mint a kultura főispánjára  üriti 
poharát. 

A társaság a legjobb hangulatban a késő dél-
utáni órákig maradt együtt s nagyrésze csak akkor 
oszlott szét, a midőn már a tűzoltókat a fáklyás-
menethez trombitálták össze. 

A fáklyásmenet. 
F.n\he, egészen szép nyári est volt. A közönség 

csoportosan sétálva tartotta megszállva az utczákat. 
Akik csak nagy események alkalmával jelennek meg, 
jönnek elő csendes otthonukból, most nagyszámban 
jelentek meg. 

Nagy napnak ültük meg estéjét. Ki nem látta 
volna azt, hogy mint tört föl  a szivekből a régi 



napok lelkesedése; ki nem vette észre, hogy a tör-
vény, jog, igazság ott él a nagyközönség szivében, 
mint egy szent atyai örökség, s ezt az órát, a béke 
óráját várta, a mikor újra föltámad. 

Ugy a magán, mint a középületek túlnyomó 
része fényesen  ki volt világítva. Nyolcz óra után 
kevéssel gyújtották meg a mintegy 300—350 drb. 
fáklyát.  A menet a kaszárnya előtti térről indult ki, 
s a Kossuth-utczán végig feljőve,  a megyeház előtti 
téren állott meg. A Dalárda a Hymnust énekélte, 
mely után az üdvözlő beszédet 

Dr. Kovács  Mór ügyvéd tartotta meg: Méltó-
ságos főispán  ur! „Éltünk rögös határain két géniusz 
vezet: remény s emlékezet." Most ez ünnepélyes órá-
ban a remény vezetett. 

A remény vezetett, azon szép remény, hogy 
meg fogjuk  találni méltóságodban azt, ki erős ke-
zekkel és erős akarattal, de atyai szeretettel és 
mély igazságérzettel meg tesz mindent, amit tehet, 
hogy e vármegye és e város s annak minden polgára 
minden lakója büszkén és megelégedéssel tekinthes-
sen e vármegye közigazgatásának működésére. 

Ezen reményben jöttünk ide, eljöttünk, .hogy 
üdvözöljük, eljöttünk, hogy már előre is lerójjuk tiszte-
letünk adóját. És most, midőn - ngyszólva — bemutat-
kozunk, most, midőn ki kell tárjuk szivünket, őszinte 
becsületességgel, nyilt férfiassággal  meg kell mondjuk 
azt, hogy miért jöttünk, mit kérünk, mit várunk, 
mit remélünk: nekem jutott a szerencse, én lettem 
kiválasztva azok elmondására. 

Midőn elvállaltam ezt a megbízatást, tisztában 
voltam azzal, hogy a legnehezebb szerepek egyikére 
vállalkoztam, de tisztában voltam azzal is, hogy 
szabad nép nevében fogok  beszélui s igy beszélhetek 
s beszélni is fogok  ugy, mint azt szivem diktálja és 
beszélhetek s beszélni is fogok  arról, mi nekünk 
legjobban fáj,  aminek orvoslását kérjük, várjuk és 
reméljük méltóságodtól. 

A jog, törvény és igazság jelszava van felírva 
azon zászlóra, mely zászlónak képviselője, hivatott 
őre lett e vármegyében méltóságod. A jog, törvény 
és igazság nevében kérjük méltóságodat, hogy azt a 
zászlót vármegyénkben is fennen  lobogtassa, attól 
soha el ne térjen. A jog, törvény és igazság nevében 
kérjük méltóságodat, legyen annak rendithetet-

lén hive, minden tettét, minden gondolatát e három 
szó irányítsa, e háróm szó vezesse, mert mi sem 
kérünk egyebet, mint a jog, törvény és igazság 
uralmát. 

És ha e három szóban kifejezett  elv a gyakor-
latban is keresztül vezetve lett, elérte vármegyénk, 
elérte városunk, elértük mi azt, miért mindent tet-
tünk, mire a legszentebb szándékkal törekedtünk, a 
miért mindent elkövetni és ha szükség áldozni is 
kell: a békét. 

Ezen egy szóban összpontosul tehát a mi kí-
vánságunk : béke. Hogy ne tekintse a magyar a ma-
gyart ellenségnek, hogy ne legyen az apa a fiának, 
a testvér a testvérének, a barát a barátjának ellen-
sége csak azért, mert nem egy politikai pártálláson 
vannak, mert nem egy politikai nézetet vallanak, 
hanem egyesült erővel törekedjünk szeretett hazánk, 
s abban vármegyénk és városunk felvirágoztatására. 

De joggal felmerülhet  a kérdés, ellenvethetik 
sokan, mi módon lehet ezt keresztül vinni, minő 
eszközökkel lehet a sikert biztosítani ? Hol az erő, 
hol van a hatalom, mely e vármegyében a békét 
helyre állítsa? Hiszen az étidekek különbözők, czélja 
mindenkinek más és más, a szenvedélyek uralkodnak, 
kizárva a nemesebb gondolkozást. Nem az elvek, 
hanem a személyek harcza dul. Hogy lehet tehát 
mindezt megszüntetni. 

Megvallom e kérdés nehéz, nagyon nehéz, de 
Valamint ahol legnagyobb a veszély, ott vau legkö-
zelebb a segítség: ugy itt is, e nehéz, ezen legne-
hezebb kérdésnél van legközelebb a felelet,  ott van 
a zászlóra felírva:  jog, törvény és igazság. 

Ezzel lehet helyreállítani a békét, ezzel lehet 
biztosítani a sikert, ezzel mentheti meg méltóságod 
vármegyénket, városunkat az ellenségeskedéstől, az 
ádáz harcztól, ezzel teheti boldoggá, megelégedetté 
annak polgárait. 

És ha e három szóban foglalt  elvek a legna-
gyobb szigorúsággal keresztül vezetve lettek, ha mél-
tóságod igyekszik minket megismerni, ha nem hisz, 
hanem meggyőződik, ha nem hallgat egyébre, csak 
a zászlóra irt három szóra, erős a hitem, erős a meg-
győződésem, hogy az a várva várt békére vezet. 

Méltóságos Uram! Székely vagyok magam is s 
a nyilt, őszinte, szabad székely nép nevében beszél-
tem. Ne vegye tehát tőlem rosz néven, hogy ily 

őszintén szólottam, mert én azt hiszem, sokkal jobb, 
ha őszintén megvallunk mindent, hiszen igy — mint 
a jó orvos — meg fogja  méltóságod találni az utat 
és módot a seb gyógyítására s eléri vármegyénk és 
városunk azt, hogy már egyszer a közjó érdekében 
minden erejével munkálkodni tudjon. 

Ezen reményben kérem a jó Istent, hogy mél-
tóságodat vármegyénk és városunk élén, vármegyénk 
és városunk javára sokáig éltesse. Éljen! 

Hatalmas éljen zúgott föl,  mely a magas épü-
leteken megütközve, megsokszorozódott. A lelkesülés 
lecsendesülése után 

Hollaki Árthur főispán  röviden ismételte a 
már többször hangoztatott elveket s igéretett tett, 
hogy minden lehetőt el fog  követni, hogy programm-
ját érvényre juttatva, e vármegyében a rendet helyre-
állítsa. 

Égretörő riadalom követte beszédét. A dalárda 
mégegyszer énekelt s a menet a legnagyobb rendben, 
a polgári zenekar kísérete mellett elvonult. 

. . . A fáklyák  fénye  kialudt, a Hymnus hangja 
elszállott. 

És ma, a midőn már lecsendesültek a kedélyek, 
ma látjuk még csak igazán teljes, megkapó nagysá-
gában a két napos ünnepet. 

Napok futó  divatja, tünő áramlatok, ha érintik 
is a lelkeket, ha fölrázzák  is időre-órára: soha sem 
egyesitik őket Magasztos, igaz eszmék azonban 
nemcsak lángot gyújtanak, hanem egyesítenek is. 

Ilyen alkalom volt.e két napi, s megnyugtató 
a tudat, hogy immár a hőn óhajtott békével a szor-
galmas munkálkodás ismét visszatért szegény, zakla-
tott vármegyénkbe. 

Újdonságok. 
Esküvő. Dr. Vass  Miklós tanár e hó 12-én es-

küszik örök hűséget Rápolthy  Mariska kisasszonynak, 
Rápolthy Domokos és neje kedves leányának. 

Idegenek városunkban. Hollaki  főispán  beikta-
tása alkalmával nagyszámban érkeztek idegenek vá-
rosunkba, részint mint egyes küldöttségek tagjai, 
részint, mint Hollaki főispán  tisztelői. A főispánnal 
jött hunyadmegyei küldöttség és a Segesváron hozzá 
csatlakozók neveit magában a részletes tudósításban 
soroltuk fel  s itt azok azok neveit adjuk, akik on-
nan kimaradtak. Nagy-Küküllömegyei  vendégek : So-
mogyi István alispán, Scháser Gyula m. főjegyző, 
Wallbaum Frigyes polgármester, Somogyi Albert 
földbirtokos,  dr. Baumgarten Károly főügyész,  So-
mogyi Lajos kir. erdőmester, Dancs Bertalan kir. 
tanfelügyelő,  dr. Krausz Frigyes főorvos,  Sebesi 
Ákos kir. ügyész. Kolozsvárról:  Schandel Mihály v. 
üzletvezető, Sebesi Samu hírlapíró. Csikmegyéböl: 
Mikó Bálint főispán,  Mihály Ferencz m. főjegyző,  dr. 
Bocskor Béla m. főügyész,  Lázár Miklós szolgabíró 
dr. Filep orvos. Budapestről  és a megyéből: Dr. 
Dániel Gábor orsz. képv., dr. László Mihály orsz. 
képv., id. Dániel Gábor ny. főispán,  dr. Herczeg 
Albert min. számtan., Dániel Lajos földbirtokos,  Dá-
niel Elek földbirtokos,  Tibád Antal orsz. képviselő. 

Halálozások. E hó 2-án hunyt el Tállyán  Ger-
gely erdélyegyházmegyei növendék-pap életének 27-ik 
évében. Temetése 4-én történt meg.. 

Ugyancsak e hó 4-én hunyt el Bápolti  József 
61 éves korában. Temetése tí án volt a református 
vallás szertartása szerint. 

Pisztoly párbaj. Olvasóink előtt ismeretes az a 
nyílttéri czikk, melyet lapunk mult számában gróf 
Lázár Adám m. főjegyző  közreadott. A czikket gróf 
Haller  János magára nézve sértőnek találta s Dió-
szegliy  Samu és Ádám  Alberttel még az nap, 2-án 
provokáltatta, egyúttal tudomására hozta gróf  Lázár-
nak azt, hogv azt a czélzatosságot, melyet a közön-
ség neki ímputált — ő reá értette. Ilyenformán 
egyszerre két affér  is lett, amelyből aztán a segédek 
közös megállapodással egyet csináltak. Gróf  Lázár 
segédei dr. Soó  Rezső és Pálmay József  voltak ; ez 
utóbbit később Vásárhelyi  József  honvédkapitány he-
lyettesitette. A párbaj kedden délután 4 órakor tör-
tént meg a Pap-kert hátamögötti tisztáson, kedvező 
szerencsével. A gróf  Lázár pisztolya csütörtököt mon-
dott, mig gróf  Haller lőtt, de nem talált. A felek 
nem békültek ki. Gróf  Haller segédeiül a helyszínén 
dr. Lengyel  Józset és Somogyi  István jelentek meg. 
Pái bajorvosokul dr. Kassay  Albert és Egyed  Balázs 
szerepeltek. 

Befőttek könyve. Zilahy  Ágnes kitűnő jó ma-
gyarosan megirt szakácskönyve mellé megírta befőt-
tekről szóló könyvét is s ezzel bizonyosan nagy örö-
met szerzett Zilahy Ágnes a magyar háziasszonynak. 

Nagyon sok hasznos tanácsot ad a gyümölcsök, fő-
zelékek, saláták épen való eltartásáról, a szaliczil 
használatáról a befőtteknél,  a különféle  gőzbefőtt 
gyümölcsökről, az aszalt gyümölcsökről stb. Nemcsak 
kezdő gazdasszonyok, hanem tapasztalt háziasszonyok 
is tanulhatnak számos praktikus dolgot belőle. És a 
mit különösen ki kell emelnünk az, hogy tiszta, jó 
magyarsággal van megírva épp ugy, mint a hogy 
igazan magyaros minden reczeptje is annak a könyv-
nek. Melegen ajánljuk minden háziasszony és fiatal 
leány figyelmébe.  Ára csinosan bekötve 60 kr, meg-
rendelhető Singer és Wolfnernél,  Andrássy ut 10., de 
kapható minden könyvkereskedésben is. 

Az ipari statisztika. Emiitettük, hogy az ösz-
szes ipari és kereskedelmi kamarák részvétével szak-
tanácskozmány volt tegnap az ipari statisztikai föl-
vételek dolgában. Mint ujabban értesülünk, az uj 
statisztikai fölvétel  munkálatai már juliusban meg-
kezdődnek és pedig a legnagyobb nyilvánossággal, 
a gyakorlati szakféifiak  egész tömegének közremű-
ködésével. A kérdőivek főbb  pontjai ezek lesznek: 
Általánosságban: az iparág pontos megjelölése, a 
gyár, ipartelep vagy czég megnevezése ; a gyár be-
rendezésének tüzetes leírása; 1898-ban felhasznált 
tüzelőanyag, fölhasznált  félgyártmányok,  fölhasznált 
nyersanyagok ; segédanyagok gyanánt fölhasznált 
kész gyártmányok; mily okból szerzi be szükségle-
teit a külföldről;  a fölhasznált  kész gyártmányok, 
előállított iparczikkek mennyisége és eladása a bel-
és külföldi  piaczokon a tényleges eladási egységár 
szerint; mily nehézségek tapasztalhatók agyár czik-
keinek értékesítésénél és mily intézkedésekkel volua 
a jobb értékesítés előmozdítható; mely országbeli 
czikkek versenyeznek a gyár termékeivel. Teljes 
volt e az 1898. évben a gyár üzeme s ha nem, mily 
mérvben szünetelt s mi volt a szünetelés oka ; mily 
körülmények befolyásolják  hátrányosan a gyár bol-
dogulását és mily eszközökkel volnának azok meg-
szüntethetők vagy enyhíthetők; a gyár vagy iparte-
lep személyzete, az alkalmazott műszaki tisztviselők 
száma. Az alkalmazott munkások száma. Mi az oka 
annak, hogy külföldi  műszaki tisztviselők, műveze-
tők és munkások alkalmaztatnak ? 

Ugrón Gábor osztálytársainak találkozója. Ér-
dekes találkozó lesz e hó 10. és 11-én városunkban. 
Ugrón Gábor osztálytársai gyűlnek össze találkozóra 
a róm. kath. főgimnáziumban.  Ugrón Gábor osztály-
társai különben már több találkozót rendeztek; ez a 
harminczötéves találkozó, melyen Ugrón Gábor is 
jelen lesz. Az osztályból különben sok jeles, kiváló 
ember korült ki, kik a találkozón csaknem mind je-
len lesznek. 

A méz értékesítése. Nálunk sok tekintetben 
még mindig kétségbeejtő állapotok uralkodnak és pedig 
különösen a piaczon. A nagytermelő akárhányszor 
potomáron kénytelen túladni élelmiczikkein, a kicsiny-
ben vásárló közönségnek pedig igen drágán kell meg-
fizetni.  Ilyen czikk például a méz. A szegény falusi 
méhész, a kinek összeköttetései nincsenek, még an-
nak is örül, hogy egy kiló mézet (persze métermá-
zsánkint eladva) 20 krajczárért bocsáthat áruba, ám 
a mikor ő igy vesztegeti az áruját, a vevő és fo-
gyasztó közönség a méz kilóját (10—70 krajczárért 
veszi. A negyven, ötven, sőt hatvan krajczárra is 
rugó árkülönbözetet a kalmárok vágják zsebre, in-
dokolatlanul nagy haszonhoz jutva. A méhészek ke-
serves helyzetén a földmivelésügyi  miniszter segíteni 
akar, meg kívánván akadályozni azt, hogy a mézet 
elvesztegessék. A miniszter kezdeményezése folytán 
az országos méhészeti egyesület kebelében mézérté-
kesitő bizottság alakult, a melynek a föladata  az4 
bogy a magyar méznek minél jobb piaczot keressen. 
Azok a vidéken lakó méhészek tehát, a kiknek üz-
leti összeköttetéseik nincsenek s a kik a maguk eb 
hagyatott állapotában csakis potom áron tudnának 
túladni termékeiken, igen okosan teszik, ha az or-
szágos méhészeti egyesülethez (Budapest, Köztelek) 
fordulnak,  a mely a mult évben 32 ezer forint  ára 
mézet értékesített és pedig elég magas árakon. 

Aszfalt hamisítás. Ujabban aszfalt  helyet sok 
petróleum üledékből készült aszfalt  utánzatot hoznak 
forgalomba  mi a valódi aszfalt  iránti bizalom meg-
rontására s a tisztességtelen verseny folytán  az al-
kalmazás teréről való háttérbe szorítása mellett, az 
aszfaltoztatok  megrövidítésére történik. Hogy a ká-
rosodásoknak és tisztességtelen versenynek utja zá-
rassék ajánljuk, hogy a készítendő aszfaltburkolatok-
nál csak természetes és lehetőségig hazai aszfalt 
alkalmaztassák s e végből minden vállalkozó tartozzék 
a munka megkezdése előtt aszfalt  anyagának mely 
bányából való eredetét és hamisítatlan voltát igazolni. 



Honvédemlék Hójjasfalván. A fejéregyházi  Pe 
tőfi-őrház  felszentelése  alkalmával mozgalom indult 
meg a Székelyföldön  arra, hogy a Héjjasfalván  nyugvó 
Zeyk, Daczó és a többi hős hamvai fölé  honvédem-
lékoszlopot emeljenek. A Somogyi Albert nagybirto-
kos vezetése alatt megalakult emlékbizottságot most 
értesítette az Emke választmánya, hogy az emlék 
alaphoz csatolta azt a 267 irtot, amelyet az ország 
gyűlési képviselők körében a segesvári hősök nevét 
megörökítő emléktáblára gyűjtöttek. Az országos tör 
ténelmi ereklyemuzeum a bizottságnak megküldötte 
amaz adatokat, amelyeket a muzeumőr az elesettekre 
vonatkozólag gyűjtött, azzal a kéréssel, hogy a to-
vábbi gyűjtést maga a bizottság foganatosítsa. 

Berde Mózes hagyatéka. Csak nem régen irtuk 
meg, hogy Bercle  Béla kolozsmegyei birtokos pörrel 
támadta meg az unitárius egyházközséget, melyre 
Berde Mózes milliomos nagybátyja az egész vagyont 
hagyta. Az unokaöcsnek tudvalevőleg a hamis tanú 
szerzésbe belétörött a kése, most tehát a karádi 
birtok miatt pöröl, melynek ő a haszonélvezője. Az 
elhunyt Berde Mózes ugyanis végrendeletileg a karádi 
birtokot olyképen hagyományozta Berde Bélára és 
ennek utódaira, hogy az mindig a legidősebb fiúra 
szálljon, ha pedig a fiörökösök  kihalnának, a birtok, 
melyet megterhelni nem szabad, az unitárius egy-
házközségre száll. Ez intézkedésben Berde Béla hit 
bizományt látott s pört indított az egyházközség el-
len. A kolozsvári törvényszék azonban kimondotta, 
hogy ez a dolog nem tartozik pörre. Berde a vég-
zés ellen fellebbezett,  mert hiszen hagyatéki ügyben 
nem a törvényszék, hanem a járásbíróság illetékes. A 
kolozsvári kir. Ítélőtábla az első biróság Ítéletét 
megváltoztatta s Berdét pörre utasította. Berdét ez 
se elégítette ki. Azt akarta, hogy ne őt, hanem az 
unitárius egyházat utasitsák pörre. A kir. kúria a 
napokban jóváhagyta a királyi tábla határozatát. 

A katonai ós a polgári reáliskolák. A közok-
tatásügyi miniszter rendelete szerint a cs. és kir. 
katonai reáliskolák valamelyik osztályát elvégzett 
tanulók a magyarországi középiskolák megfelelő  ma-
gasabb osztályába átléphetnek, még pedig ugy, ha 
tantervi különbözetből vizsgát tesznek. Akik pedig a 
katonai reáliskolának utölsó osztályát is elvégezték, 
azok, ha a bölcseleti előtanból levizsgáztak, reális-
kolai érettségire bocsátandók. A tantervi küiönbözet 
megállapítását a tanári testületekre bizza a miniszter. 

Székely kivándorlók nyomora Romániába. Ro-
mániai ügynökök ez évben is több ezer székely mun-
kást szedtek föl  és vitttek át Romániába mezei mun-
kára. Mint Kézdivásárhelyről írják, csupán a kézdi 
járásból 1266 munkást szerződtettek czukorrépa ka-
pálásra, a kik most mind a legnagyobb csalódással, 
pénzkereset nélkül vesztegelnek Románia barátság-
talan és egészségtelen síkságain. A nagy szárazság 
miatt ugyanis Romániában a répa nem kelt ki s a 
munkásoknak nincs mit dolgozniok, de el sem me-
hetnek, mert a szerződésük némelyiket április Ifi-
étől, mások május 15-étől odaköti négy-öt hónapra. 
Csupán -élelmezést kapnak, egyenként hetenként 2 
klgr. kukoriczalisztet, 1 klgr. hust, 1 klgr. túrót, 1 
klgr. főzeléket,  1 liter pálinkát, gyermekmunkások 
ennek felét.  Fizetést azonban már « hete nem kap-
nak s ha az idő nem kedvez a répának, továbbra 
sem fognak  kapni. A szerződésük különben ugy szól, 
hogy a munkanapokra felnőtt  munkások 1 frank  10 
bánit (50 krt), gyermekek ennek felét  kapják az élel-
mezés mellett. — Érdemes ezért Romániába menni? 

A sátán. 
A tavaszi üap Sugarai áhítatos félelemmel  lopóztak be a 

templom belsejébe. Amint a régi ablakok üvegfestésein  áthatol-
tak, kivül hagyták csapongó vidámságukat és sappadt szelídség-
gel ereszkettek be a misztikus falak  közé. Tulvilágos halovány 
fényboltokban  ragyogtak körül a főoltár  arany faragásait,  majd 
a többi oltárokhoz mentek ájtatoskodni, jámbor alázattal csalo-
gatva a fájdalmas  Madonnát és szenvedő mártírok ruháinak 
szegélyét. 

Néma meghatottsággal szemléltem a Nap imádkozását 
és szinte félénken  húzódtam meg egy aranyozott vörösmárvány 
oszlop mögé, nehogy áhítatát zavarjam 

Ekkor tekintetem a magdalai b ű n ö s asszony mesteri 
kézzel festett  képére tévedt. 

Fehér káprázatos teste ott feküdt  barlangja durva ho-
mokján. — Szemeit mohó vágyakozással szegezte az előtte he-
verő halál koponyára, míg imára kulcsolt kezében szenvedélyes 
szerelemmel szorongatott egy faágakból  összetákolt keresztet. 

Sötét barlangja hátterében pedig ott állott a Sátáné, 
barna arczu, fekete  fürtös  szép ifjú  alakjában, amint ördögi 
mosolylyal gyönyörködött a bűnös asszony vergődésében. 

És ajkai mintha megnyíltak volna : 
— Hiába vergődöl te szép bűnös asszony hiába dörzsö-

löd véresre hófehér  kebledet a feszülettel,  hasztalan ontod 
gyötrődő lelkednek halál verejtékét nagy sötét szemedből, el-
buktál, vétkeztél és most az enyém maradsz örökre! 

És én ugy féltettem  szegény asszonyt a Sátántól! * 

Egy nő lépett a templomba. Szép volt és fiatal.  Egy 
perezre állva maradt az ajtónál és mohón szivta magába a 
templom békés csendjéí. Amint arczán kissé elsimultak a lelki 
izgalom kusza vonásai, lassan, roskadozva indult meg a gyón-
lató szék felé,  mintha minden egyes lépésnél gondolkoznék meg 
válljék-e csakugyan féltékenyen  őrzött titkától, avagy tartogasa 
magának továbbra is, bár arcza még haloványabb lesz tőle? 

A gyóntató székhez érve még egy pillanatig habozott, a 
következő pillanatban pedig fél  ájultan rogyott a imazsámolyra. 

Aztán gyónni kezdett. — Lassan, szaggatottan, mintha 
szavait egyenkint kellene a lelkéből kitépni. Végre hangja gör-
csös zokogásba fulladt. 

Az öreg pap szelíden vigasztalta és feladta  neki a peni-
tenezíát. 

Fáradt vánszorgással járult most a mellékoltárhoz. Arczát 
ijedősen takarta el kis kezeivel, hogy az oltárkép Madonnája 
ne lássa meg őt, majd csak ha már imádkozott, ha már meg-
tisztult a bűnétől. 

És amint egyszerű fekete  ruhájában ott hevert az oltár 

hideg kövén, bünbánatos alakja olyannyira hasonlatos volt a 
barlang Magdolnához. 

* 

Egy ifjú  féi  fii  toppant be izgatott léptekkel az ajtón. 
Barna arczu, fekete  fürtös  szép ifju.  Szenvedélyes tüzű szemeit 
nyugtalan tekintettel fártatta  végig a templomban, mintha ke-
resne valakit, ki menekült előle. Végre megpillantotta az imád-
kozó asszonyt. Szeme felvillanása  árulta el, hogy őt kereste. 
Arczán ördögi mosoly jelent meg, a guny, a káröröm és az 
önbizalom egyiutes mosolya. Sokáig nézte igy, majd lassan 
megfordult  és nesztelen léptekkel suhant ki a szent falak  közül. 
Még az ajtóban rágyújtott egy cigarettere és lassú unott lép-
tekkel sétálgatni kezdett a kijárat előtt. 

És én ugy féltettem  a szegény asszonyt a Sátántól. 
Mahaziftnyi  Dezső. 

Szerkesztői üzenet. 
Kéziratok nem adatnak visgza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

B ~ ó L—s Z—a. Küldött czikkét jövő számunkban hoz-
zuk. Üdvöz'et. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

P A P P ZAKOR ENDRE 
VASKERESKEDÉSE AZ „ARANY KASZÁHOZ'. 

V ~ ~ 
T an Szerencsem a nagyérdemű közönség becses figyelmét,  felhívni  gazdagon berendezett 

H Ü T v a s k e r e s k e d é s e m r e " ^ g f 
Mindennemű vajda-hunyadi vasak, legjobb minőségű öntött tégely aczél kaszák, 

varrógép 6 évi jótállás mellett 30 frtól  feljebb.  Épület- és buto: vasalások, szerszámok 
legjobb minőségben, s nagyon olCSÓ árban árusittatnak el. 

Igen becses pártfogásért  esedezve 
kiváló tisztelettel 

P a p p Z a k o r E n d r e . 

Sodronyszeg nagy r a k t á r ! 

H C i r d . e t m é n y _ 

szolgai A sz -udvarhelyi korcsolyázó-egyesületnél lemondás folytán  megüresedett 
állásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy saját,kezűleg irt folyamodásukat  hozzám 1899. augusztus hó l-ig adják be. 

Székely-Udvarhelytt, 1899. julius hó 1-én. 
I D r . H o v á c s Z ó r , elnök. 

-A- l e g o l c s ó ' b ' b p o l i t i k a i n a p i l a p 
a 

R e g g e l i T J j s á g " , 
mely naponkint 8 oldal terjedelemben jelenik meg és ára (vidékre küldve): 1 hónapra 1 koröiU, 3 hónapra 3 korona. 

A „Reggeli Újság" politikai értesülései a legjobb forrásból  származnak, táviratai a legújabbak, napihirei a legfrisseb 
bek. Kitűnő regényt és érdekes tárczákat közöl és eayéb rovatai is érdekesen vannak megszerkesztve. A „Reggeli Újság' elő-
fizetői  ingyen kapják a „Magyar Nép" czimü képes hetilapot 

A „Reggeli Újság" főczélja  az, hogy magyar család anyagi érdekeit és megélhetését mindenképen előmozdítsa. 
Előfizetési  pénzek a „Reggeli Újság" kiadóhivatalába Budapest, József-körut  IS), intézendök. 
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