
hogy Ausztria-Magyarország Anglia nézeteit osztja. 
Végül kijelentette Northcote, hogy Anglia tudtul adta 
Oroszországnak, hogy Konstantinápolynak az oro
szok részéről habár csak időlegesen történendő 
megszállása is veszélyes az angol érdekekre néz
ve. Ha Oroszország ilyen okkupációt mégis meg
kísértene, Anglia kénytelen volna fellépni ellene, 
s gondoskodni érdekei megóvásáról. S hogy erre 
is el legyen készülve : azért appelál a kormány a 
parlamentre. Northcote következőleg végzé szavait: 
„Tagadom, hogy Anglia gyönge ország, vagy hogy 
gyönge volna hadviselésre. Ha szükség lesz rá, 
Anglia egész hatalmával állunk sorompóba érde
keink megvédésére s ugyan azért a külön hitel 
melyet kérünk, bizalmi szavazat jellegével bir re
ánk nézve." 

Nézetek a rendezett tanácsú városok 
közigazgatásáról, 

tekintettel e megye három varosára az 1871 
évi XVIII. és 1876 ik évi X X . törvénycikk

ben nyert jogok ós kötelességek alapján 
Tisztelt szerkesztő ur I 

Újból felveszem a tollat és irok a rendezett 
tanácsú városok á r v a - é s g y á m h a t ó s á g i 
s z e r v e z e t é r ő l . 

Hallottam, hogy e megye főispánja jó előre 
figyelmeztette a városokat, hogy árvaszékeiket az 
1 8 7 7 - i k évi X X X . törvénycikk szerint siessenek 
berendezni. Beszéli a hir, hogy ezen atyai gondos
kodás nem kellőleg méltányoltatott a mennyiben a 
városok ezen ügyben nem épen kielégítő feleletet 
adtak. Különösen a törvény 1 8 0 - i k §-ána azon sza
vai, hogy egy ülnöknek, jogvégzettnek kell len
nie, ferde magyarázatokra ad okot. 

Tény az, hogy hosszas, az árvaszéknél tett 
kitűnő és elismerést nyert szolgálat egyenlőnek 
tekinthető a jogvégzettséggel. Hanem van egy 
nagy bökkenő ezen dologban: K i az, a k i ezen 
kitűnő és elismerést nyert szolgálatot bizonyíthat
ná ? Mert nyíltan szólva, az árva és gyámhatósági 
ügy városainknál kissé elhanyagolt ügy volt. Sen
ki azt ellen nem őrizte, oly elfeledetett igazi árva 
valami volt az. 

Városainknak külön árva és gyámhatósága 
volt, bár nem a polgármester elnöklete alatt, mig ön
álló municipiumok voltak. Mit tett-vett az árva
szék : senki sem ügyelt fel rá. Utóbbi időkben a 
polgármesterek elnöklete alatt még akartak ugyan 
valamit tenni, de majdnem rövid is volt az idő, 
hogy a polgármesterek 16 évi elhanyagoltságába 
bele is tekinthettek volna. És igy az uj törvény 
azt más alapra, tág hatáskörbe helyezve, még né
mely helyen még rendezetlen állapotban is találta. 

A városok árvaszékére nagy munka vár. Epen 
ezért tehát munkás és képzett egyének kellenek, 
hogy azt kezökbe vegyék. Magam is kis gyermek 
koromban árvaságra jutottam és igy igen jól isme
rem, mi az árvaszék nélküli állapot. Családom van 
és igy érdeklődvén az iránt, miként alakítják új
ból városaink árvaszékeiket: elszomorodtam, mert 
gyermekeimre sem vigasztalóbbak a kilátások. Csak 
rjszabbak ne legyenek, mint az én árvaszék nél
küli állapotom volt. 

Városaink árvaszéke állani fog a polgármes
terből, mint elnökből, a főjegyzőből mint ülnökből 
és egy ülnökből, k i valamely címen képesittetnek 

Egy leánykérő. 
— É l e t k é p . — 

Ina Havadi Dózsa Géza. 

(Folytatás.) 

Egy szép őszi délután ugy 4 óra tájban épen 
ebéd utáni álomban ringatták magukat az öregek, 
miközben a kapun zörgetóst hallanak. 

— Micsoda pokoli lárma ? — gondolja magá
ban Örkövi bátyánk. — Már én kell ugy látszik, 
hogy kimenjek, mert bizonyosan és megint az 
akasztófáravaló Pista az odorban elaludt. 

Hosszú szárú pipáját és kostökét kezébe vé
vén, a tornácra sietett, de előbb egy akkorát ásí
tott, mint egy cseber, aztán irgalmatlanul kiáltozni 
kezde : — Hej Pista ! Pista te ! — s még többször 
ismétel e, mígnem Pista nagy álmosan, nyújtóz
kodva az odorból kilépett az istálló elé borzas 
fővel, mely szénával tele volt ragadva. 

— Mit parancs, istálotn ? — kérdé. 
Az öreg ur nagy mérgesen ráförmed: 
— Hát te naplopó gazember megint alszol ? 

Nem meg mondtam eleget, hogy ne dögölj ? 
Ez alatt a kutyák az udvaron rettenetesen 

kezdtek ugatni, vickándozni, észrevévén a jöve
vényt és a szekeret. 

Bezzeg Pista is szökött, mint egy kengyelfutó 
és szedte irháját a kapu felé Észrevette, hogy egy 
csinos szekér állott meg délceg kövér lovakkal és 
mindjárt tudta, hogy ez is valami „nemes ember 
féle " 

A kapuk ki záratván, a szekér az istálló felé 
tartva, az udvar közepére visszafordult, melyet a 
kutyák Rántás, Tisza, örvendve vettek körül. 

A bizalom kedvéért mindent a szekerén hagy
tak. Jancsi kocsis fényes ostorát elöl az ülés mel-

nyilvánittatik. Egy város polgármestere annyi min 
den elfoglaltatás mellett, melyet jókedvvel és ked
vetlenül teljesítenie kell, k i lévén téve alispán, 
adófelügyelő, hadkiegészítő parancsnokság, megyei, 
városi közgyűlés, követválasztási, szépészeti, egész
ségügyi bizottságok által folytonos zaklatásnak: 
annyira igénybe van véve, hogy veletek, szegény 
árvák, keveset bajlódhatik. A főjegyző pedig a 
a fentebbieknek kívánságára boldog, ha késő éje-
leken nem kell dolgoznia. Marad tehát egy ülnök. 
Jó, ha ez is nem egyszersmind városi tanácsos is, 
ha a tanácsüléseken nem kell a gazdászati ügye
ket előadnia. De feltéve, hogy ezen ülnök 4 0 0 frt 
fizetéssel, egyik városban 2 4 0 írttal minden idejét 
is reá fordi*ja és képes is a tőle törvény szerint 
várt teendőket szakszerűen elvégezni: kérdés med
dig mehet ez igy ? 

Azt hiszik a városok, hogy az egyetemeken 
oly hosszas idö után ép eszű és munkaképes, jel
lemes ember 4 0 0 írtért, vagy épen 2 4 c írtért vál
lalkozni fog annyi és oly munka teljesítésére, meny
nyit egy kir. járásbiró nem teljesít. Nem mondom, 
ideiglenesen akad talán egy fiatal ember, a kinek 
azonban semmi gyakorlati képzettsége sincs, vagy 
egy tiszteletre méltó öreg ur is vállalkozhatok, k i 
nél már megszokássá vált városát szolgálni ; de 
ez a munka terhét elbírni nem fogja. 

Most az ideje még: lapozgassák a város be
folyásos polgárai az 1 8 7 7 . évi X X X . törv. cikket. 
Minő munka vár abban az árvaszéki ülnökre ! Egy 
városban, hol iparosok és kereskedők vannak, sok
kal nehezebb örökösödési kérdések fordulnak elő, 
illetőleg sokkal bonyolultabb hagyatéki tárgyalá
sok teljes ismeretével kell bírnia az ülnöknek ja 
váltó és kereskedelmi törvényekben, mert ezek 
nélkül sokszor veszélyeztethet egy egész hagyaté
kot is. Pedig a törvény 2 4 4 . §-a szerinti tárgyalás
ra kiküldenndő tag k i lehet más, mint az az egy 
ülnök, kit a város árvaszékénél alkalmaz. 

Vajha felszólalásom ne lenne kiáltó szó a pusz
tában ! Értenék meg a családapák, hogy itt család-
jók biztos jövőjéről van szó. Rendezzék be árva-
és gyámhatóságukat ugy, hogy annak legalább 
e^y ülnöke birjon oly dotatióval, melyért teljesen 
képzett egyén vállalkozzék. Azután a választók 
tegyenek félre minden r 'ás befolyást, csak árva és 
gondnokoltság alatt léví polgártársaik sorsa lebeg
jen szemeik előtt és bizalmukkal tiszteljék azt meg. 

Pár évig, igaz, terhes kiadások háromolnak 
ez által a városi pénztárra, de idővel, ha a törvény 
2 9 3 . §-a szerint az árvák évi jövedelméből levont 
1 0 " ,,-ból a tartalék-alap felszaporodik : akkor ezen 
terhek megkönnyebbülnek. 

Legközelebb valamit az árvák vagyona keze
léséről szándékozom irni a t. szerkesztő ur enge
delmével.*) 

—n. 

A székely múzeum 
Nagyon sokan lehetnek, a kik hallottak a 

„Székely múzeum" ról, de igen kevesen vannak, 
kik ismerik azt. Szép számú adattal rendelkezhet
vén, alkalmat veszek magamnak a közönség előtt 
némi leplezéseket tenni, s az után az azt illető'egyéni 
véleményemnek is tért engendendek — soraim 
között. 

*) Szivesen vesszük Szerk. 

letti korbácshüvelybe szúrta ki , azután a lovakat 
megsimogatta, hajukat meghuzogatta, rajtuk hagy
ván a hámokat. 

Ez alatt András úrfi is rendbe szedte magát. 
Mig ezek történtek volna, Örkövi bátyánk 

szobájába sietett, tudtul adván a ház népének, hogy 
vendég érkezett és jól kell fogadni. 

Tyüh I volt öröm Júdeában ! 
Az öreg ur gyorsan felkapta kabátját, mely 

valaha kék lehetett, de azóta megzöldült, megsár
gult : node mindegy, ha kopott is, csakhogy leány
kérőben vannak. Hát a feleség mindjárt felrántotta 
otthonkáját, de nem vette észre, hogy jáponikájá-
nak hátán egy nagy lyuk volt. Sürgés-forgásában 
nem tudta, hogy keserű, vagy örömkönyeket hul
lasson. Nem kapta viganóját és fejére a csepeszt, 
mi a földön hevert. No de nem csoda ilyenkor ! 
Aztán tüstént felrántva mindent, a tükörben még 
meg sem nézhette magát és igy történt, hogy fe
jére csepszét egész félre tette fel; de különös 
színe is volt annak ama paradicsom-mártástól, me
lyet a kutyák döntöttek fel a földön. 

K i lehetett nagyobb örömben, mint Ráki kis
asszony ; nem tudja igazán, hogy fiú, vagy leány. 

Végre mindnyájan sorrendben a tornácra men
tek, várták vendégüket, kit régen ismertek már: 
az ügyes Farkas Andrást. 

A háznál a cselé^népek között szörnyű moz
galom támadott. Kérdezték egyik másikától : váj
jon ki lehet, micsoda uraság olyan urasági kövér 
lovakkal? 

Mielőtt megpillantanék a házi dolgokat, lás
suk András úrfit. Csinos barna ifjú volt, rövidke 
és hegyesen kipödört bajuszszal. Látszott a nemesi 
faj belőle és azon tulajdonok, melyek első tekin
tetre egy nőre nézve vonzalom hatásával bírnak, 
de másfelől kilátszott az is, hogy élettapasztalatai 
csakis az éjjeli asztalok és boros kancsók mellé 
terjednek k i . Azonban sok őszinteséggel birt ő, 
bár szavai nem sok tanulmányt árultak el, mert 
Andráska csak 7 osztályt végzett, az érettség elől 

Háromszékmegyében Imecsfalván nsgs özv. 
Cserei Jánosné úrhölgy már évek óta szép számú 
s nem kis értékű múzeumi tárgyakkal rendelkezett. 
A nevezetes régiségek közt különösen a pénzgyüj-
temény vonta magára a közfigyelmet. De ezt még 
csak az ismertebb házi látogatók látták, s ezek be
széltek róla szanaszét. 

A z érdekeltekben nagy kíváncsiság támadt 
e muzeumka iránt s később, midőn mindenki meg-
tekintheté azt, szakemberek is igen szép elismerés
sel emliték mint „Cserei muzeum"-ot. 

1875 -ben a természettudósok körútja épen vi
dékünkre esvén, nem maradt megtekintés nélkül a 
„Cserei múzeum" sem. Kíváncsian vártuk a tudó
sok véleményét, ők természetesen igen dicsérőleg 
nyilatkoztak róla, de mert az emberi természet ak
kor se tagadta meg magát: mindenkinek „maga 
felé hajlott a karja" mindenki szeretett volna be
lőle elkaparitani valamit magának, illetőleg azon 
múzeumnak, mely az ö lak-, vagy születéshelyén 
van. „Székely múzeum" — ekkor szóba sem jött, 
mert mi diplomás természettudományi társulati ta
gok nagyrészben csak annyiban vagyunk termé
szettudósok, hogy a mint a tagsági cifra (hókusz
pókusz) diplomot megkapjuk névjegyeket nyoma
tunk ily felirattal : „N. N . a kir. magy. term. tud. társ. 
rend. tagja," azzal pedig, hogy földünk minő kin
cseket tartalmaz, s hogy egy ilyen régiseggyüjte-
mény, pl. minő a „Cserei múzeum" mily fölkarol-
tatást igényel — s miképen lehetne azt itt köztünk 
értékesíteni: nem sokat törődünk s nem is nagyon 
értünk ahoz. 

Mit tettek a tudósok? mert látták, hogy ez a 
jelen helyzetben úgysem értékesíthető — s általunk 
különben is gyengén védett kincs: kéréseikkel os
tromolták a tulajdonost s igy történt, hogy e kis 
múzeum részben a budapesti, részben a kolozsvári 
múzeumnak volt ajándékozandó. 

Ekkor történt az, hogy a tulajdonos urnő ama 
nagyszerű „múmiát", melyet egy petöfalvi temető
ben találtak, s melyről a nép mint „szent b a r á t 
ról beszélt a kolozsvári múzeumnak ajándékozta. 

Én ki szerencsés voltam meglátogatni a bé
csi, budapesti s kolozsvári muzeumokat s láttam a 
szóban lévő múmiát is; őszintén elmondhatom, hogy 
ahoz hasonló szép példánynyal egyik sem rendel
kezett. 

És hová lett a „szent barát"? Egy megbízott 
azon tudomással tért haza egy időben, hogy az bi
zony „elzarándokolt" Bécsbe; a minek magyaráza
tául azt adták, hogy tán bebalzsamozás végett 
Bécsbe küldöttek; de ugylátszik : az operatio hosz-
szas ceremóniákkal jár, mert még most sincs visz-
szaküldve a kolozsvári múzeumba. 

M i természetesebb, hogy ezen eljárás ajándé
kozó urnöre különös hatással volt, s ez öt azon 
nemes elhatározásra birta, hogy kis múzeumát bár 
mi áldozatokkal is nagyra növeli s akkor átadja 
azt a székely nép birtokába ily cím alatt : „Székely 
múzeum." 

A gondolat tetté vált. A nemes elhatározás 
mint örömhir futotta be főleg Háromszék lakóit. 

A l i g történt meg e nemes célra való adako
zása a felszólítás, s azonnal tömegestül érkeztek 
be, az addig egyes házaknál családi kincsül tekin
tett nevezetein M nevezetesebb tárgyak. A múzeum 
szemlátomást növekedett. 

Szemtanuja voltam, midőn zágoni tek. Cirjék 
Zsigmond ur kapván a fölszólitást, a legnagyobb 

megszökvén, nagy kedvet érezve, táplálva a gaz 
dasági dolgok, tudományok iránt. Az úristen sok
ra vitte az ő dolgát is, dacára, hogy ő kigyelme 
csak olyaa féltudósnak nőtt fel, mint szoktak lenni 
a falusi emberek, kik, hogy a deákkal szóljunk : in 
omnibus aliquid, in toto nihil, azaz: kik mindenből 
valamit, szóval felületes tudománynyal bírnak, — 
Elég volt, ha elolvasta az újságok hirdetéseit, me
lyekből tudott ö eleget beszélni, még a politika, 
vagy az irodalomról is, bár sok dolgok iránt még 
princípiummal sem birt. Azonban az ilyen legé
nyek tudnak maguknak ügyes házasságokat csi
nálni, sőt maguk iránt biztosítékot nyújtani és re-
laxálni. Nagy misolog volt ő és az effélék iránt 
nagy ómenekkel birt, de a bor, kártj-ában nem 
táplált apathiát. 

Perköfalván az egész faluban összeszaladgálta 
az újság, hogy András úrfi házasodni indul, mert 
sovány gebéit, melyek ugy néztek k i , mint a hét 
sovány esztednö, Jancsival szalmatekercscsel, vaka-
róval takarittota, mit a lovak nehezen tudt ak meg
szokni. Zabot, szénát s több effélét kölcsön kértek 
a faluban, a szekeret is most hozták haza a ko
vácstól ; a régi madzagos hámot Jancsi megvarrta, 
bekente hájjal, melytől ugy fénylett, mint a hamis 
gyémánt. Minden meg volt már, még pénze is volt 
egy kevés, dacára hogy a napokban mikor más
sal vitette be magát a városba, épen a cséplés 
után a bizottmányi gyűlésre, mely után, mint tenni 
szokott, a jó kollegákkal 2 0 0 forintot plure vert; 
természetesen a ferbli, makaó nem maradhattak el. 

Végre megérkezett Pókafalvára, hová szive 
forró vágya vonzotta, a szép Rákihoz. 

őrköviéknél szives fogadtatásra talált. 
Az egész falu tudta, hogy Örkövi Rákihoz 

leánykérőbe jöttek. A férjhez adó leányok a falu
ban kigyültek, összedugdosták fejüket és suttog
tak : vájjon miféle urasági fogat, honnan és miért 
jött Rákiékhoz? A z öreg mamik az ablakon lese-
kedtek utánuk. 

A l i g hogy Őrkövi bácsi az udvaron igen nyá-


