
vagy öregapja a feleséggel  ismeretségben voltak. 
Az uj országgyűlés elé, tény az, hogy nagy dolgok 
fognak^  kerülni jelen helyzetünkben ; ez okozza, 
hogy rég volt az idő, midőn akkora érdeklődéssel 
néztünk képviselőház megnyitása elé. Hisz nézzük, 
a kormányválság és keleti kérdés mennyire zavar-
ják a hullámokat, melyet első pillanatra meg sem 
értünk, továbbá a népgyülésező világ és ki tudja 
hány hazaáruló lelkes ur azt gondolják, elpusztul 
a hon s jelen politikai helyzetünkben maró láz 
uralkodik.^Mindazonáltal nem hisszük, hogy valódi 
érdeklődés ne fűződne  az uj törvényhozó testület 
működéséhez. 

A ház külsején kevés változás történt. A régi 
kopott szőnyeg helyett ujat látunk; az elnöki cél-
szerűtlen kápolna most is zöld függönyösen  ott áll 
védve az elnök urat a léghuzam és hozzáférhetlen 
tekintetek elől. Annyi igaz, hogy a ház és a pár-
tok nagyokat látnak, mert túlnyomó benne a nagyra 
törekvő fiatalok  száma, kik hivatva érzik (?) ma-
gukat a nemzetnek törvényt hozni, hisz arcukon 
ül a rettenetes ünnepi komolyság. 

Bár komolyság jellemük, de még sem állhat-
ják meg, hogy legújabb divatú öltözetükben fel 
ne tekintsenek a karzatokra, hol a kacérságot el-
áruló sorokon bájos férjhezadó  leányok ülnek, kik 
ez alkalommal (talán nem terjedt elég hire) keve-
sen jelentek meg. Jövőre elvárjuk, hogy a hölgy-
karzat udvariasabb legyen uj képviselőink irányá-
ban, kiktől az 1878—81 ik országgyűlésre már be-
szedetett a jeles mandatum átvizsgálások végett — 
Jól teszik, ha résztvesznek bájos hölgyeink a gyű-
léseken, mert ki tudja hányan gondolhatnak házas-
ságra, csakhogy a nemes ambició a házasulandó 
kat nehogy kisebbségre redukálja, mert sokaknál 
a képviselőség cim és hiúság, mert nem hiszem, 
hogy sok megfelelne  azon kérdésre : miért lett ön 
képviselő ? 

A pártklubbok már némileg szervezkdve van-
nak, a hangulat kezd élénkebb lenni; a fiatalab-
bakat isteni láng heviti, ha a vezér megszólal, buz-
dulnak, lelkesülnek, éljenekben adnak kifejezést 
nemes elszántságuknak. Bizony szép dolog is, ha 
valaki lelkesülni tud azért, hogy ő majdan vérmes 
dikciókban adjon kifejezést,  melyet otthon a vá-
lasztók várva-várnak az újságokban. No minden-
esetre haza jár a „Hon", vagy épen a „Magyar 
Állam", hát a jó „Budapest" ! (melyeket bibliothe-
kámon oly hiven őrzök.) « 

Szó a mi beszéd, de most jut eszethbe, hogy 
nem igen divat a házban a pathos s — igen nevet-
ségessé tenné ki magát öreg ós ifjú  képviselő, ha 
világdöntő elszánsággal lépné át a ház küszöbét, 
midőn a nagyobb rész keveset gondol, azaz gon-
dolkodnék, ha értene a tárgyakhoz. Ha visszagon-
dolok az első ülésre, bámulva tapasztalom, mily 
sok szép fiatal  embereket láttam ülni a kerekpad-
sorokon, kiket ezelőtt két három évvel egyetemün-
kön a redouth parquettjein láttunk repülni s most 
a közéjet terén, kik ugyszólva kiszorították a toll 
embereit; hisz nem látjuk Jókait, Csernátonyt, br. 
Ivaas Ivort, Mudrony Somát, Molnár Antalt s há' 
nyat még az excellentiás írók közül is. Hol van 
Kerkapoly K., hol van Somssich Pál ? pedig ki-
váló parliamenti kitűnőségek. {De ilyen a sors. — 
Egy llelfyt,  Verhovayt,  Simonyi Ernőt három he-
lyen is meg tudják.. választani és rzokat, kiket a 
legutóbbi három év alatt nem láttunk a képvise-
lők soraiban, most újból ott látjuk, pl. Degre A., 
Eötvös Károlyt, mint szélsőbaloldali embereket. 

/IIol vannak a Patay és Csiky geniusai ? Bizony, 
most ők is furcsa  képet vágnának a fiatal  szaporo] 
dásra és a megerősbült ellenzékre! Nem hlában, 
hogy Helfy  oly büszkén sétálgat a padok között, 
akár ő lett volna a terézvárosi hős. Hát Verhovay 
vájjon mikor lép a síkra ? beh nagy a tér! Tisza 
Kálmán az ostendsei fürdő  után nagyon jól néz ki 
arcszíne élénkebb. A mellette levő üres karszék 
gondolkozóba ejt egy ideig, — de rájövünk, hogy 
Széli Kálmán hiányzik onnan és világos lesz előt-
tünk, hogy a kormány Deák Ferenc hagyományaira 
nincs oly nagy tekintetekkel. -— De hogy is lehet, 
hogy Szélit nem látjuk ? megfejtik  ezt az elhunyt 
képű Horváth Lajosok, meg a jó Ernuszt Kelemt n; 
miért ne lehetne vezetni a kormányt, mikor van 
még Tisza Wenckheimunk! Treforthoz  számosan 
sietnek részvétet kifejezni.  Megérdemli, hisz a ki-
rilyi pár is kifejezte  magas részvétét, mert nagy 
.szerencsétlenség van, s most politikáról na beszél-
jünk, mert a család szentélyébe nem lép be politi-
kus és viszont. Ghycy Kálmánon meglátszik az 
idő, bár jól néz ki ma is, mikor láttam Messze 
hátul foglalt  helyet, oly csendesen lépett be, mint 
ha egy nemgondolkozó képviselő lett volna; vagy 
talán Széli üres széke bántja ? 

Az első ülés elég zajos volt, a kormánypárt 
szokott modorához mérten viselte magát, ámde el-
lenzékünk hamar felállitá  előőrseit. Á pártklubbok 
is élénkülnek, fejtegetik  a jövő prograpimot mind-
két ellenzék klubjában. Tegnapelőtt mintegy negy 
vennyolc képviselő volt jelen. Ugy látszik, még 
vagálnak, de jó lesz felsiettetni  őket is Knöpflor 
Vilmosként — akár Orbán lelke, nem mindig csak 
otthon ülni, vagy utazgatni és húzni a szép fize-
tést. Ez nem meg"y. — A vidéken figyelmeztessék 
önök t, képviselőjüket arra, hogy az országgyűlés 
megnyilt (talán nem tudják). A körjegyzői kar két-
harmadrészben a fiatal  elemből telt ki. 

Ez ma a ház külsőképe, melynek életet a jövő 
kölcsönöz. 

H. Dózsa Géza. 

A nevetésről. 
(Vége.) 

A nevetséges világában talán legfontosabb 
szerepet játszik az e l l e n t é t e s s é g . Meglehet, 
hogy az igen tisztelt hölgyek nem nevetnének 
a vörös kabát felett  fekete  gombokkal, mig a fe-
kete kabát veres gombbal már képes volna neve-
tést kelteni. Hogy ez miért történnék igy és nem 
forditva,  azt megmagyarázni nem birok hivatott-
sággal, valamint igen kritikus helyzetbe helyezne 
azon kérdés is, hogy miért szeret a kis, sovány 
férfi  hatalmas, kövér nőt, miért keresi a szőke a 
barnát, az együgyii férfi  az eszes nőt, vagy fordít  • 
va. Egy philosophus azt a tanácsot adja,hogy a 
ki ezen kérdéseket tanulmányozni akarja legjob-
ban teszi ha — megnősül. Az ellentét lehet ko-
moly és komikus; alapja legtöbbször az a mit 
f u r c s á n a k  nevezünk. Ilyen furcsa  eset az, mi-
dőn a férje  halála felett  vigasztalhatlan nő elkiáltá: 
„Kiugróm az ablakon 1" s egy udvarias férfi  erre 
azonnal kitárja az ablak szárnyakat. Egy egész 
vígjátéknak tárgyául szolgált egy másik nő, ki va-
lóban kiugrott az ablakon, de aztán egy létra se-
gítségévei szépen vissza is tért az ablakon. 

A nevetségesnek egyik alapja a szellemnek 
rögtöni felindulása  meglepő visszás gondolkozás ál-
tal, legyen az igaz, avagy látszólagos, szemlélhető 
avagy elvont. Még a kétségbeesés borzasztó 
nevetése is ilyen ellentétes okból ered. A gonosz-
ság annyira meglep ilyenkor, mely minden eddigi 
képzettel ellentétben áll. A gunykacaj a nevetés 
torzalakja, hogy a kigúnyolt annál mélyebben le-
gyen sértve. A hysterikus, görcsös nevetés is ta 
nusitja, hogy a tulajdonképeni kellemes nevetéshez 
s z e l l e m i inger szükséges s igy a nevetés in-
kább a szellemi behatásnak utóhangja, mint a test 
befolyása  a szellemre. Epen ezen váratlan hatás-
nak kifejezése,  midőn az é l e , vagy a n a i v felett 
nevetünk. Sokrates, midőn neje, a kedves Xanrip-
pe hazulról elszidja s végül az utcán még nyakon 
is önti, igy kiáltott: „Gondoltam, hogy a dö^és 
után eső következik." Az élcnek ez a mondás le-
hetne mintaképe. Elces ember lehetett azon isko 
lamester is a ki a tiszteletes urnák ezen szavak-
kal adta tudtára a torony födelének  ledültét: 
„Tornyunk födele  látogatóba jött a templom fun-
damentumához." A naiv felett  való nevetésre a 
gyermekek és egyszerű gondolkozású emberek 
szolgáltatnak legtöbbször alkalmat, elhallgatva ud-
variasságból a nőket. — Mosolygásra inditotta bi-
zonyára a látogatót, midőn a kis leány azon kér-
désre : „Hon van-e a papa?" — igy felelt:  — 
„Igen, de megparancsolta, hogy azt mondjam, nincs 
itthon." Cerito hires táncosnő egy szászországi vá-
rosban n é g y s z e r játszott u t o l j á r a . Azonban 
az igazgatónak, az öreg Schundernek, még akkor 
sem volt elég útiköltsége; felléptette  tehát még 
egyszer Ceritot, s a szinlapra kitétette : „Vigyen 
el az ördög e n g e m s e g é s z t á r s u l a t o m a t 
ha ma csakugyan utoljára nem lesz." — A halha-
tatlan Mozart csakhamar „varázsfuvola"  cimü ope-
rájának kiadása után egy fiatal  embertől következő 
tartalmú levelet kapott: Kedves Mozart ur ! Azt 
hallottam, hogy ön igen jó fuvolákat  tud készíteni; 
csináljon nekem is egyet, mindegy akár puszpáng-
akár ébenfából,  csakhogy jól fuhassak  rajta, mivel 
már halálból meguntam zenemesterem dorgálásait. 
Mindig azt mondja, hogy nem tudok semmit s ne-
kem ugy tetszik, hogy a fuvolám  nem ér semmit." 
Midőn templomépitéskor a kupaktanács hosszasan 
hiába vitatkozott az építőanyagok szállítási módja 
felett,  a biró igy vetett végett a vitának: „Ne 
töltsük az időt többé ; ha ökör kell itt vagyok én, 
ha ló kell ott van a tiszteletes ur s ezzel punctum!" 
A hires utazó B a r t, két szerecsenjével egy kis 
városba érkezett s ott töltötte az éjet. A fekete 
szolgák ép ugy mint urofc,  tisztán behúzott ágyak-
kal láttattak el. A naiv szobalány látván ezt, pa-
naszkodva nyilatkozott„ oh minő kár ezen szép 
tiszta fehérnemüekért,  hogy fognak  ezek kinézni 
reggel, ha ezen szerecsenek az ágyban feküsznek." 

Másnemű naivságot tanúsított azon nő, kinek 
férje  halálos ágyán azt ajánlotta, hogy ha férjhez 
megy N. N. nek adjon elsőséget. A nő igy vála-
szolt : — „Erre kedvesem már magam is gondol-
tam." — 

Azt mondja egy iró „a ki nőkről akar irni, 
az egy seraphtollat, szivárványszínbe mártson, s 
ezüst- vagy aranypapírját lepkeszárny porával 
hintse be. Ilyen utasitás után a világért sem mer-
nék megfelelni  azon kérdésre, hogy mikor szoktak 
a nők nevetni ? Azonban szerencsémre pár hét 
előtt adtak elé a párisi; V a u d e v i l l e szín-
házban egy szellemdus i felvonásos  vígjátékot 
(les rieuses,) mely egy álnév alá rejtőzött nő tol-
lából ered. Szabadjon elmondanom, hogy mit felel 
szerzőnő az elébbi kérdésre. A nők nevetés tekin-
tetében három osztályra oszlanak. Az első osztály-
ba tartozók 'nevetnek mindenen és semmin, moso-
lyognak még akkor is, midőn könnyeik majd ki-
csordulnak. A nők második osztálya kacérságból 
nevet; nevetésük képezi a fegyvert,  melyei támad-
nak, vagy védik magukat. A nő — harmadszor — 
akkor is nevet „ha szive megreped bele," nevet, 
hogy sírnia ne kelljen, hogy mások ne sajnálkoz-
zanak felette  , szóval: büszkeségből. Kegyetekre 
bizom megítélni, ha mond-e szellemes társnőjük 

valami igazat. ?! Az ilyen itélet dacára azonban 
csak nevessünk, ezt tették őseink, fel  egészen, 
Ádámig, a ki legelőször nevetett hihetőleg akkor, 
midőn Éva anyánkat meg'pillantá — örömében. 

Még sokat lehetne összefecsegni,  de becses 
türelmükkel nem akarok visszaélni A nevetés ural-
kodik az egész földön  s ha majd tiszta tudásunk 
lesz arról, hogy kik laknak azon fényes  csillagok-
ban, melynél csak a női szemek ragyognak fénye-
sebben, midőn a könyörületesség magasztos érzete 
kebleiket eltöltötte, bizton hiszem, hogy azt is meg-
fogjuk  tudni, miképen adnak azon mennylakók 
kifejezézt  örömüknek. Ugy hiszem, hogy ilyenkor 
ők is nevetnek. — A kritikát megelőzve bátor va-
gyok kijelenteni, hogy ha nem sikerült önöket 
megnevettetnem nevessenek kérem most azon, hogy 
e quodlibet a nevetésről — még egy nevető böl-
csész nyomán is — milyen n e v e t s é g e s . 

Gyárfás  Győző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetés. Ó felsége  személye körüli ma" 

gyar minisztere előterjesztése folytán  Báthory Dá-
niel széki reformált  lelkész és.esperesnek, valamint 
Kovács Sámuel deési ref.  lelkész és azon egyház-
megye közügyigazgatójának, e minőségben tett tje-
les szolgálataik elismeréseül, a koronás arany ér-
demkeresztet adományozta. 

— Nyilvános köszönet. A hivatalos lap egyik 
közelebbi száma a belügyminiszter következő kö-
szönetét hozza : „A sepsi-szegyörgyi segélygyüjtő 
nők bizottságának elnöke Bogdán Istvánné urassz. 
Háromszékmegye főispánja  utján a Boszniában el-
esett harcosok családjai javára 250 forintot  küldött 
fel  a belügyministeriumnak. Mi azzal nyugtáztatik, 
hogy a belügyminisztérium az adakozóknak és 
gyűjtőknek köszönetét és elismerését kifejezte." 

— A közös vám-onquete megkezdte a magy. 
keresk. minisztériumban a vámtörvény végrehajtá-
sára szolgáló végleges utasítások tárgyalását. A 
magyar pénzügyminisztériumból részt vesz a tár-
gyalásokban Salme Jenő báró oszt. tánácsos és 
T u r ó c z y A d o l f  fővámhivatali  igazgató, Tu• 
róczy András sepsi-szentgyörgyi ny. adóhivatalnok 
fia.  Részünkről örömmel jegyezzük ezt fel,  mint 
egy városunkból kikerült reményteljes ifjú  szak-
képzettségének felsőbb  helyről jött elismerését. 

— Az idei ős/.i Jiótlovazás Kézdi-Vásárhelyen 
december 1, 2. és 3-án, Sepsi Szentgyörgyön 4-én 
délelőtt 9 órakor fog  megejtetni. — Élfogadtatnak 
minden oly lovak, melyek épek, egészségesek, 5— 
8 évesek és 155 —162 cmtrnyi nagysággal bírnak. 
Bevásárlási ár 195 frt,  mely összegből a szállítási 
és avatási költségek is fedeztetnek. 

— Mesliirás. A sepsi tanítói járáskör folyó  év 
november 4-én S -Szentgyörgyön a felső  népiskola 
tanhelyiségében gyűlést tart. Tárgyai lesznek : 1) 
A III. e. tanitó-gyülés némely tárgyairól (a szak-
ülések köréből) beszámol Bartha Béni. 2) Minta-
tanitás. 3) A szövődé megtekintése, mely alkalom-
mal t. Binder Lajos gépész mérnök ur ismertetni 
fogja  a szövődét. 4) Gyakorlati előadás az okszerű 
gazdászat köréből Bene József  által. 5) Indítványok, 
kebli ügyek tárgyaltatnak. Ezen gyűlésre, melynek 
kötelezett tagjai, a sepsi politikai járáskör terüle-
tén lakó tanítók, a tagokat és érdeklődőket tiszte-
lettel maghivja B a r t h a B é n i , alelnök. 

— öngyilkosság. Tóth Bálint, s.-sztgyörgyi 
csizmadia mester mult éjjeli t2 órakor öngyilkos-
sági szándékból az udvaron lévő kútba ugrott, hon-
nan más nap reggel halva húzták ki. Tóth Bálint 
pár nap óta betegeskedett s egyik válla a szélhű-
dés egy neme következtében megbénult. A család-
atya efeletti  bánatában s a jövőt illető kétségbe-
esésében a mult szombaton három izben kisértette 
meg az öngyilkosságot, azonban mindannyiszor 
tetten fogatván,  neje által megakadályoztatott. Vég-
re a mult éjjel felhasználva  az alkalmat, mikor le-
pihent családja mélyen aludt, ágyából csendesen 
fölkelt  s a szobából kiszökvén sikerült magát a 
kútba ölni. Neje azonnal észrevette távozását s 
egyenesen a kúthoz sietett, hol rémülve látta a 
víz felett  lebegő férje  testét. Sajátságos azonban, 
hogy rögtöni megmentésére még neje sem gon-
dolt s a holttestet csak reggel húzták ki a kútból. 
Tóth Bálint terhes családot, 2 fiút  és 8 kiskorú 
leányt hagyott maga után. 

— A tüzesetek napi renden vannak Ilárom-
székmegyében. Alig múlik el este a nélkül, hogy 
a lángoktól vörösre festett  égboltozat valamelyik 
faluban  tüzet ne hirdetne. Pár nap előtt Bikfalvá  n, 
a mult éjjel pedi; Killyénben volt nagy tüz, me ly 
gabonával telt csűröket és asztagokat hamvasztott el. 

— Öngyilkossági kísérletet tett IC.Vásárhelyit 
f.  hó 24. Vitályos Lajos kir. adóvégrehajtó fegy-
verrel akarta magát kivégezni. A golyó a balol-
dali alsó bordák mögött a testen áthaladva, a szo-
ba falába  ütődött "honnan visszapattanván, sajátság 
gos, hogy épen az átellenes falon  függő  Battyány 
Lajos grófot  ábrázoló kép üvegét zúzta öss2e. A 
beteg sebe, orvosi vélemény szerint nem halálos 
A derék 64 éves öreg urat valószínűleg saját hi-
báján kivül eső indokból történt, állásától való fel-
függesztés  vezette a kétségbeesett lépésre. 

A román csapatok f.  hó 27-én bevonullak 
Dobrudzsába. A románok rögtön átveszik a tartó, 
mányt. 


