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A .Csiki Lapok* szerkesztését 1898. december 28-án vettem át azon programmal, hogy a politikában Deák Ferenc követője leszek 
s vármegyénk társadalmi, közgazdasági, kereskedelmi, ipari- és kulturális érdekeinek támogatásával a magyar imperiálizmus eszméjét fogom 
szolgálni. Az én szerkesztésemben a .Csiki Lapok* tiszta 67-es irányú lap volt s a mai napig is irányváltozás nélkül az maradt 

Kevés lapról mondható el, — legyen az vidéki vagy fővárosi  lap — az állandó egyirányuság, amint 25 éves élettel is a sajtónak 
kevés organuma dicsekedhetik. 

Huszonöt év, egy nemzet életében jelentéktelen idő folyamat,  — de az ember és a sajtó életében hosszú periódus. 
A .Csiki Lapok* ezen idő alatt más kezekben, a külső fejlődésnek  talán nagyobb fokára  juthatott volna, de még Is megtartottam 

szerkesztését, irányítását azért, hogy legyen megyénkben egy pártusákon felül  álló, konzervatív irányú, gyökeréig nemzeti tartalmú lap, melyet 
ne vehessen szolgálatába sértett ambíció, állatias bosszú, szédelgő stréberség, vallási és politikai ellenlétek szitásában kéjelgő hazafiság. 

Feladatunk sikeres megoldásának illetékei elbírálója csak a közvélemény lehet s némileg maga az eltöltött negyedfélszázados,  élet. 
A sajtó jó kezekben az alkotások egyik leghatékonyabb eszköze, — rossz kezekben pedig a .omlások pokoli mérge. 
A sajtó erejébe helyezett azon tiszta hittel vetlük át 1898-ban a .Csiki Lapok* vezetését, hogy különösen társadalmi és közműve-

lődés téren segítsük legalább egy lépéssel előbbre jutni vármegyénket. — Tudatában voltam annak, hogy egy egész idegen nyelvtenger 
választ el a nagy magyarságtól, a nemzeti kultura forrás  vizeitől és hogy a nemzet törzsével, az élethez annyira szükséges szerves kapcsolatot 
csak az erős vidéki sajtó által táplált legszívósabb faji  érzés képes fenntartani. 

Tudtam azt is, hogy mint központtól legtávolabb eső részei az országnak, fokozottabb  gyorsasággal kell megtennünk a kulturális 
fejlődés  tengelye körüli utat, ha a tengelyhez közelebb eső részek forgásával  a haladást egyenes vonalon akarjuk folytatni. 

Azóta nagy lépéseket tettünk előre, nagy átalakulásokon ment át vármegyénk, a mikben van igen sok felemelő,  — de van 
lehangoló is. Ezen eredményeket mérlegre téve, mégis csak nyugodt lélekkel állítjuk szembe a jelent a múlttal, mert megyénkre nézve is érvé-
nyesül az evolúció hullámvonalának örök törvénye. 

A 25 év előtti, elszigetelt vármegye belekapcsolódott az ország szivébe kereskedelmileg, a forgalmi  hálózat szálaival. 
Mozdonyok száguldoznak az Olt mentén; — ipari vállalatok keletkeztek és vannak keletkezőben; erős iparos- és kereskedelmi 

osztály van kialakulóban székely véreinkből. 
A birtok ára nagyot emelkedett; a pénz forgalom  óriási, a közvagyonosodás szemmel látható. — A házakról lekerült a zsuppfedél; 

modem mezőgazdasági eszközök végzik a mezei munkát; gőzfürészek  zakatolása szaggatja meg a zárt völgyek ezeréves csendjét. 
Mindez felemelő!  De lehangoló, hogy a régi patriálkális egyszerűség eltűnt s a puritán családi erkölcsökben dekadencia észlelhető. 
A nép gyermekéről lekerült a szőttes és a zekeposztó ruha. A gondtalan nyugalmat, a csendes életmódot felváltotta  a kenyér utáni 

hajsza és törtetés. A gazdasági fellendülésnek  egy sötét vonala húzódik végig a látó határon a letarolt, elpusztított erdők felett,  mdy mind 
borultabbá teszi a jövő tárlatát. 

Lapunk becsülettel vette ki részét az egyesületi élet támogatásából, a helyi érdekű, különféle  kongresszusi előkészítő munkálatokból. 
Támogattuk vármegyénket a közművelődés oltárára szánt olyan áldozatok meghozásában, a minőkkkel páratlanul áll az ország 

szine^előtt A megyénkből kikerült intelligencia ennek eredményeképpen ma is, mint régen, egész rajokban lepi el a hazai közpályákat, s ifjaink 
munkabírása, becsületes egyszerűsége a hivatalok erőssége ithon és mindenütt. 

A vélemény szabadságnak is őrtállói voltunk s talán ennek köszönhető, hogy még a legnagyobb küzdelmek, politikai harcok köze-
pette is csak mint ellenielek  áltottunk egymással szemben, és nem mint ellenségek, — pedig voltak Csikban is nagy hullámverései az elke-
seredett közéleti, politikai harcoknak, — s mégis mindenki tisztelte a 67-es alaphoz való tántoríthatatlan és önzetlen ragaszkodásunkat, követ-
kezetes és alkut nem ismerő politikái hitvallásunkat, melyet feladni  ma sincs semmi okunk, viszont mi is respektáltuk mindig és mindenkinél 
az ellenkező politikai meggyőződést, mert tudjuk, hogy a cél mindnyájunknál csak egy lehet: Magyarország  s a magyar nemzet jólétbe 
helyezése és boldogsága. 

Nincs is nép a világon, mely annyira szeretné hazáját, mint a magyar, de a melyet a különféle  utak és az eszközök csalhatatlan-
ságába vetett hit annyira szétosztana, szétválasztana. — Mintha csak a nagy Deákkal ellentétben — jobban kellene gyűlölni ellenfeleinket,  mint 
szeretni a hazát. Ez ami egyetlen gyengeségünk 11 

A nemzet bölcse jelölte meg a magyar imperializmusnak igazi helyes útját akkor, mikor az összes tényezők tevékenységének alap-
elvéül ezen axiómát hirdette: a h a z á é r t m i n d e n t l e h e t k o c k á z t a t n i , csak a hazá t nem, s midőn a nemzet számára a 67-iki 
törvényeket megalkotta s a kiegyezést létesítette, egy olyan életviszonyt teremtett, melyben megnyughatik kuruc és labanc, mert ezen törvé-
nyekkel és kiegyezéssel biztosítva lett a magyar hegemonia, az individuális fejlődés  minden veszélye nélkül. 

Deák Ferenc a magyar hegemóniát nem csupán a 67-iki kiegyezésre akarta építeni, de a belső béke, — testvéri egyetértésre is, mely 
miden „konszólidiciónak" conditió sine qua von-ja. — Ezért voltam és voltunk mindig a béke hirdetői és barátai, — ezért nem kerestük soha 
az ellentéteket, hanem kerestük az ellenfelet,  hogy kezet fogjunk  vele. — Deák Ferenc iskolája erre tanított bennünket! 

A magyar imperiálismus nem karddal való hódítás, — területi nagyobbodásra való törekvés, diplomáciái éleselmüség, sem nem el-
nyomás, nem szerzett jogok elvétele, nem különleges faji  kulturák és hagyományok elfojtása:  hanem a 67-es kiegyezés alapján állva, a nem-
zeti erők összetétele, egyesítése, a magyar faj  erkölcsi és szellemi fölényének  hegemóniája s az ez előtt való önkéntes meghódolás mindenki 
részéről a szent korona országain belül. Elismerése törvénytárunk kivételeket nem ismerő nagylelkűségének, elismerése az ezer év történel-
mén átvonuló ama nagylelkűségnek, melyei a magyar, minden hazát követő hontalannak földet  és hazát adott. — Ez a magyar imperiálizmus 11 

Igy  lett lapunk egyirányban haladó 25 éves életével Csikvármegye békéjének, fejlődésének  egyik szerény munkása s népünk és in-
telligenciánk irányításával, Deák politikai hagyományainak őrzésével, a keresztény társadalmi elvek nyugodt, türelmes hirdetésével igy akart 
parányi tényezője lenni azon erőknek, melyek egyedül képesek, ha megvan: fenntartani,  — ha nincs meg: megteremteni a magyar imperi-
álizmust. — Jubiláris évünk reggelén, ezen gondolatok között mondnak hálás köszönetet olvasó közönségünknek a hűséges támogatásért s 
reméljük, hogy 25 éves munkánk irányának helyességét osztatlan bizalmának nagybecsű adómányival fogja  irántunk továbbra is megmutatni. 

A jó Isten segítő kegyelme legyen mindnyijunkon és munkáinkon 11 Dr. Fejér AntaL 
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Nem lesz háború. R londoni reunion, 
a nagykövetek értekezlete a szerb kon-
fliktus  valamennyi kérdését a diplomá-
ciai elintézés békés útjára terelte. Pa 
sics szerb miniszterelnök belgrádi köve-
tünknél szombaton tett látogatása biz-
tosította a Prohászka-féle  prizrendi affér 
békés elintézését és pedig ugy, hogy 
Szerbia megköveti az osztrák-magyar 
monarchiát és Ferencz József  királyt 
Ezenkívül Pasics szerb miniszterelnök a 
szerb kikötőre vonatkozólag kijelentette, 
hogy Szerbia aláveti magát a hatalmak 
döntésének, mely tudvalevőleg az osz-
trak-magyar monarchia álláspontjára 
helyezkedett Eszerint Albánia autonó-
miát kap, Szerbia kiürítteti az elfoglalt 
kikötőket és csak egy kikötő használata 
biztosíttatik neki Albánián keresztül. 
Továbbá az osztrák-magyar monarchiá-
val kedvező kereskedelmi szerződést köt 
a béke állandó biztosítása végett. E hí-
rekre, melyek a monarchia diplomáciá-
jának győzelmét jelentik, Európában az 
értékek minden vonalon 20—30 koro-
val emelkedtek és a pénzpiac megnyu-
godott 

Olvasóinkhoz. 
Csíkszereda, 1912. dec. 21. 

Hosszú küzdelmek után elérkeztünk 
egy határjelzőhöz. Huszonötéves mullra 
tekintünk vissza és jóleső érzéssel álla-
pítjuk meg, hogy küzdelmünk nem volt 
hiábavaló, végzett munkánk nem veszett 
kárba. 

Nem volt soha sem célunk országos 
politikát belterjesen űzni. Most sem az. 
Ragaszkodtunk és ragaszkodni fogunk  a 
jövőben is a kiegyezésben lefektetett  el-
vekhez. Ebből nem engedünk, mert csak 
ennek fentaitásával  és állandó ápolásával, 
sőt tovább fejlesztésével  tartható meg a 
nemzetiségek által körülvett és idegen 
nemzetek hatalmi vágyának tárgyául szol-
gáló magyar nemzet, a maga legteljesebb 
függetlenségében  és önállóságában. 

Nem fogunk  jövőben sem a napi po-
litika harcaiba bele veszni, de vélemé-
nyünket minden fennálló  politikai párttól 
és pártérdektől függetlenül,  mindig tár-
gyilagosan meg fogjuk  mondani, i Egye-
düli célunk a magyar impérium minél tel-
jesebb biztosítása, mely törekvésünkben 
semmi és senki befolyásolni  nem fog. 

És mi a magyar imperializmus ? Mily 
szépen mondja Rákosi Jenő, hogy a ma-

gyar imperializmus egy hatalmas, egy-
séges, nemzeti Magyarország, mely 
szellemében, Intézményeiben, gondol-
kozásában, érzületében, értelmiségé-
ben, műveltségében, öntudatában és 
önérzetében magyar. Határain belül 
kérlelhetetlen magyar. Nem erőszakkal, 
hanem szükségből, természeténél fogva, 
ösztönszerűleg és öntudatosan: tekintélye 
szerint, erkölcsi és anyagi erejétől, amely 
vonz, imponál és hódit. Társországaira 
és szomszédaira nézve pedig a boldogu-
lás és szabadság biztositéka. Ennek rudi-
mentalis hagyományai élnek még ma is 
a Balkánon... Fel kell hát emelkednünk 
az elnyomott nemzetiségek álláspontjáról 
és kicsinyes szemhatárából az uralkodó 
nemzet magaslatára. 

Ami kohónkba tehát hiába keresné a nagy 
közönség a legtöbb helyen szokásos ér-
dekszálakat. Hitvallásunknak, meggyőző-
désünknek egyedüli vezére a becsületes-
ség s ezért jövedelmeink között nincse-
nek titkosak. 

A vidéki lapoknál szokásos személyes-
kedést kerültük és kerülni fogjuk  jövő-
ben is. — Huszonöt év küzdelmei után 
elértük, hogy a „Csiki L a p o k " a 
vidéki sajtó vezető lapjai között fog-
lalja el a maga szerény helyét. Igaz, hogy 
vármegyénkben és határain tul is, min-
denütt erkölcsi és anyagi támogatással 
karolták fel  lapunk ügyét. Ez a meleg 
támogatás és munkatársaink önzetlen lel-
kesedése tette lehetővé, hogy a Csiki La-
pok ma a legelterjedtebb, legjobban szer-
kesztett vidéki lapok közé tartozik. 

Ezt a közkedveltséget legfőképpen  kö-
szönhetjük annak, hogy a Csiki Lapok 
a székelység és Csikvármegye érde-
keinek erős istápolója. Hasábjain ere-
deli cikkek, közérdekű eszmék sürün vál-
takoznak s valamint a múltban volt, ugy 
a jelenben is a közélet irányitója. 

Legfőbb  gondunkat képezte és felada-
tunknak ismerjük a jövőben is, hogy 
Csikvármegye közgazdasági és társadalmi 
érdekeit lelkiismeretesen szolgáljuk. Ezt 
tanúsítják azok a nagy számban megje-
lenő közérdekű cikkek, melyek a Csiki 
Lapokat nemcsak változatossá teszik, de 
a nagy közönség állandó érdeklődésének 
tárgyai is. Behatóan foglalkozunk  a vár-
megye, a községek, városok, iskolák, egy-
letek, tanítás stb. ügyeivel. 

Mint az erdélyi 11-ik szinikerület hi-
vatalos lapja, színészetünk és kerületünk 

fejlesztését  s általában művelődésünket 
állandóan napirenden tartjuk. 

Hír- és tárcarovatunk eredeti, gazdag 
és változatos. És itt különösen hangsú-
lyozzuk, hogy jövőben is egyik főcélun-
kat fogja  képezni az eredeti és minél vál-
tozatosabb, feltétlenül  megbízható hírro-
vat, mely mindig saját, igen nagy fárad-
sággal és költséggel megszerzett tudósí-
tásainkból áll, melyekkel megelőzünk min-
den más hírforrást  és amelyeket mindig 
oly szívesen vett e lap olvasóközönsége. 

Céljaink elérésére munkatársaink oly 
kiváló gárdáját sikerült megnyernünk, 
kiknek neve és eddigi működése biztosi-
téka annak, hogy a Csiki Lapok jövőben 
sem lesz hű huszonötéves tradícióihoz, 
sót talán sikerülni fog  a fejlődés  fokain 
tovább haladnunk. Lapozgassa át az ol-
vasó e hatalmas jubileumi számot, benne 
megtalálja munkatársaink illustris névso-
rát, kik szintén azt akarlák, hogy e nagy 
gondba, fáradságba  és költségbe kerülő 
jubiláris számmal méltók legyünk a Csiki 
Lapok becsületes múltjához. 

Ahol a kitűzött cél megvalósításán 
jjy sok mélyen gondolkozó, hazafias  lel-
sedésü ember munkálkodik s ha Csik-
vármegye közönsége továbbra is jóaka-
ratú pártfogásában,  elismerésében fogja 
törekvésünket részesíteni, akkor fáradozá 
sainknak eredménye lesz, mert eredmé 
nyének kell lenni I 

Dr. Élthes  Gyula, 
a Csiki  Lapok felelős  éxerkenztője. 

Határjelző. 
— A magyar faj  politikája. — 
(P.) Az emberi társadalom olyan élő 

test, olyan szervezet, olyan egyéni ele-
tet el, — mint akármeiyiu resze. A kezdó-
sejt hordozza magában a képesseget a 
fejlödesre,  ez Bzabja uieg a fejlődés  irá 
nyát. A többi csak folyománya  a kezdő 
állapotnak. A külső motívumok nagyon 
kevéssé módosítják. Nem a földrajzi  fek-
vés, éghajlat, foglalkozás,  környezet — 
a miliő — szabja, formálja  az elő szer-
vezetet, hanem a: kezdósej t . A kutya 
óse csuk kutyu lehetett, valamint a macs-
káé macska; a tigrisé tigris. A fajok 
egymástól nem keletkezhettek. Bat ta-
nítja a legújabb élettudomány. 

A fajok  eredetének, fejlődésének  tör-
vényei alkalmazhatók a népekre is. A 
magyar nemzet története nem egyéb, 
mint a magyar faj  letfentartási  küzdelme. 

Uint as álatvilágban aa egyik isj harcát 
a másik ellen, ugy olvashatjuk ki törté-
nelmünk lapjain a magyar faj  küzdel-
mét a germánokkal, szlávokkal, latinok-
kal, törökökkel. Valahányszor két faj-
nak az életérdekei egybeestek, mind-
annyiszor haro fejlődött  ki közöttük. Nem 
máról hónapra, haoem napriJl-napra, órá-
ról-órára, percről-percre változtak az 
erőviszonyok. Vannak nagy emberek, kik 
e változást sejtik, meglátják, arra rámu-
tatnak. Nem előidézik a fejlődés  követ-
kező fokát,  hanem csak felismerik.  Ilyen 
volt Széchenyi István gróf. 

De a változásokat nem ők idézték 
elő, az a .levegőben" volt. Uioden gon-
dolat, melyet papírra vetettek, minden 
szó, mely más ember előtt elhangzott, 
minden munka, melyet — bár ötletsze-
rűen — végeztüuk: egy-egy atomja 
annak a tovább fejlődő  testnek, melyet 
társaduiomnak nevezünk. A a chemiai 
alakulatok atomból állanak; a biolo-
giai atoin a sejt, mely az atom mel-
lett egy eiedeti energiára támaszkodik ; 
a társadalom fejlődése  e két tényező 
mellett egy harmadikat is magába foglal; 
azt a bizonyos sociologia i té-
nyezőt. És e tényező nem jelentkezik 
másutt, mint minden egyes ember mel-
lett ott levő socialistikuj gondolkozásban, 
mikor az iudividualis élet mellett egy 
magasabb gondolat hatja át az embert: 
a többieknek érdeke. Mikor a je 
len nemzedek fajának  jövöjere, az utó-
dok érdekére is gondol. Éppen, mint a 
természet gondoskodik a faj  fenntartásról. 

Miként a fejlődésnek,  ugy a szocio-
logiai tényezőnek is megvannak, maga 
törvényéi. Szükségszerűen törnek elő — 
kedvező viszonyok mellett — de nem 
mesterségesek, hinem egy fajnak  fen-
tartására irányuló eleterós posiuiatumok, 
mint akár a termeszei törvényéi. 

A magyar nemzet bebizonyította ezer-
éves törtenetével, hogy az a százezer 
ember, a melyik Árpáddal a honfoglalás 
idején hazánkban megjeleui, o.yan faji 
expansivitási fejtett  ki, hogy ma 10 mil-
liót számlál. Ezer év viszoutagságai meg-
viseltek. Volt nagy, Nagy Lajos idejé-
ben; volt erős, Mátyás király alatt, de 
ilyen hatalmas mint ma, ilyen még 
jem volt soha a magyart Tiz 
milliói E számba óriáai erő jelentke-
zik. Mennyi tehetseget, mennyi nagysá-
got hord méhében a tiz milliónyi magyar-
ság, mely most alig éli igazi nemzeti 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Karácsonyi emlék. 

Ha soha máskor  eszembe se jutnál, 
Lelkem  édes  anyám, 
Igy  karársonytájt  a lábad  nyomát is 
Százszor  eláldanám. 

Veleti  jártam először  Betlehemben 
S e szent napok alatt 
Hozzám  e jámbor pásztorok  azóta 
Mindig  beszólanak. 

S az ablakunkat  megzörgeti  halkan 
Az angyalok  dala, 
Az, a melyet legszebben a világon 
Te  zengtél  valaha. 

Es mondok  én is kis gyermekeim  közt, 
Mint  egykor  rég veled, 
„Krisztus  Urunknak  áldott  születésén' 
Édes,  szent éneket. 

S mig áhítattal  s édes  boldogan  igy 
Együtt  ünnepelünk: 
Tudom,  a láthatatlan  angyalokkal 
Te  is igy vagy velünk! 

Szabolalca  Mihály. 

Harangoznak. 
Harangoznak  az alvégi  toronyban, 
Az alvégen egy kis házban halott  van... 
Kósza  szellő  azt suttogja  az ágnak: 
Nem  kell  hinni a mostani leánynak!... 

Húzzák,  hiiziák az alvégi  harangot, 
Kósza  szellő  szerte hordja  a hangot, — 
Vidd  el szellő,  repülj véle messzire, 
Minden  legény hadd  térjen az eszire!... 

Engem  is már nem sokára  temetnek, 
Jól  tudom,  hogy Itamar  el is felednek! 
Húzzák  meg majd  a kis templom harangját, 
Kósza  szellő  hadil  uigye el a hangját!... 

Messze,  messze, magas hegyek  aljában 
Kicsi  ház áll,  sok nagy között,  magában ; 
Ott valaki  mégis, mégis akadna, 
Aki engem tán még meg is siratna!... 

Balta tUklií. 

Színházi karácsonfa. 
Irta:  Pont. 

Csíkszereda, 1912. dec. 23. 
Szerkesztő nr kiadta az ord rét a azt rótta reám, 

hogy írjam meg a színpad karácsonfáját  Egy da-
rabig búslakodtam a téiunn s bizonyos célzatossá-
got láttam a feladatban,  mert ezt a Szerkesztő ur 
tudja legjobban, hogy én a színészethez egy árva 
bntlát sem érlek. l)e miután azt szégyenlettem 
bevallani, addig s addig biztatgattam a pegazust, 
mig egyszerre hihetetlen nagy szakértelemmel fog-
tam neki a munkának. A végén is — gondolám — 
a színpadon sem játszanak meg minden szerepet 
olyan művészi alakítással, mint Farkas Mihály Li-
monádé ezredest, tőlem is elég lesz hát, ha leg-
alább a Dévényi G. művészi magaslatát elérem. 

Tudvalevő dolog, hogy nálunk könnyű kará-
osonfát  állítani, mart a fenyőknek  minden faja  ntoo-

utfélen  feltalálható,  de hogy aztán az a'lucBfenyő, 
vagy sz a tisza fenyő  ksrácsoufaképpen  uézzeu ki, 
arra sok aranyos-ezüstös láncot, arany pilit, ezüst 
pilit, sok gyertyát, gyümölcsöt, cukorkát, fakatonát, 
csepíi ballerinát, lövő boubout stb. stb. kell aggatni. 
Honnan vegyem én ezeket? Végre abban állapod-
tam meg, bogy a mit lehet megszerzek Karola kis-
asszonytól, a többit másként pótolom. Felakasztom 
például a Mnkay örök szürke parókáját, a Györ-
gyös! üöske virágos kalapját, a Garay Iréu fekete 
bársony papucsát, a Frilagi sárga nadrágját, 
SZÜCH Mariska nőttire szabott vikierét s ami ezek 
mellett Urcs tér marad, azt kitöltik n Budai Ilonka. 
Jelen Rózsi és Tompa Irma szép toalett apróságai, 
vagy a Tomborné találó Bgurai. Gyertyákként lel-
Bggatom azokat a hamiskás mosolyokat és 
pislantásokat, melyeket a kardalosnők lovalnak a 
földszinti  aranyifjúság  szíve felé  s kész lesz a ka-
rácsonfa,  mely olyan alaposan meghajlik terhe alatt, 
hogy azt még a Tompa Kálmán drámai sóhajai 
és Hamlet lépései sem dönthetik fel. 

Még csak a sötét háttérről kell gondoskodni, 
hova ha egy átlátszó tttlltiiggöny alatt elhelyezzük 
a régi igazgató szellemét, semmi kívánnivaló sem 
fog  hiányozni. 

Milyen csodás is ez a világi A szellemidézés 
ma már olyan könnyil dolog s a mellett olcsó mu-
latság. Azért van, hogy ha szegény Tompa Kál-
mán a felvonásközi  hideg, filstös  dohányzó egyik 
szögletében szerényen meghúzódik, a füstfelhők  közt, 
ott lát lebegni egy szellemet, mely hallgatózik a 
naiv bírálatokra, amelyek hol a jelen, hol a mait 
előnyeit vitatják, pedig köztudomás szerint a vol-
tért nem adott volt semmit a jámbor tót Azért 
van az is, hogy az idei színi szezon kezdete majd-
nem romba döntötte Szereda jó himevét, mig ami 
jó publikumunk megszokta és megismert* a telje-

sen fris  arcokkal és egyenetlen termetekkel népe-
sitett uj szint. £ddig nem tudott melegedül s még 
kevésbbé hevülni a tájékozatlanság kétségei között, 
mig most a legkisebb érdemet is zajos tapsokkal 
siet honorálni. A nézőtér bova-tovább jobban bené-
pesedik. Ebből azt a hasznos tapasztalatot lehetne 
leBZÜmi, hogy uein előnyös egyik évről a másikra 
teljesen uj és ismeretlen tehetségekkel felfrissíteni 
a társulatot, mert az intelligens néző nem igen 
Bietí el a lelkesedést s nem egészen a pillanatuyi 
hatás alatt szokott hevülui, hanem az alapos meg-
ismerés kormáuyozzs hajlamait Innen van nz, hogy 
nálunk a nézőtéren nem szoktak piszegni, lcgfen-
uebb komolyan hallgatni, vagy vidáman tapsolni, 
azért a szereplő is nyngodt lehet afelől,  hogy amit 
mi megtapsolunk, az valóbau jól van csinálva. Ná-
lunk a klakk modern zaja még eddig se nem irá-
nyítja a tetszést, se nem zavaija a jó ízlést 

Egy nagy hibánk mégis van, az, hogy túlsá-
gosan feltokozlak  igényeinket s nem sok idő alatt 
versenyre akarunk kelni a fővárosi  színházak lát-
ványosságaival is kényelmével. Nekünk már szűk 
a szinpad, kopottak a díszletek, gyenge  a toalett, 
kevés a hang. Uj színházat, modem színpadot, aj 
és legújabb díszleteket követelünk s egy cseppet 
megfeledkezünk  arról, hogy ha a véletlen szerencse 
hozza nem juttatott volna a mai színházhoz, még 
végtelen időkig a nagy korcsoma nagy termében 
kellene szigorognnnk a egy-egy csepűrágó trupp 
papiros színfalait  kellene savanyúan néznünk. Vál-
jon akkor a mai állapot nem voliia-e vágyaink na-
továbbja ? 

Annyi tény, hogy a repertoár körül vannak ba-
jok a miatt, hogy „az összes, vidéki «-'fapadokat 
megelőzve-, vagy „itt elöazör" annyi sok selejtes 
semmiség kerül szinre, hogy alig győzi végig nézni 
az ember. A budapesti másod- és harmadrangú sziu-
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kát folytatnunk,  hogy fejleszthessük 
kulturánkat. A kulturális élet olyan 
anyagi áldozatokat követel, melyet egy 
gazdag nép hozhat meg. A népek gaz-
dagságát technikai készültségük »la-
pozta meg, ipara és kereskedelme 
vá l t j a valóra. 

Magyar faji  politika tehát csakis 
gazdasági irányú lehet, de párhuzamo-
san halad nyomában a nemzeti kuliura 
is. A magyar faj,  magyar társadalom 
tovább fejlődésének  munkásai: akik e 
téren hacsak egy lépést is tettek előre. 
A többi a külsőség és torma, de ez a 
lényeg, melynek felépülése  után önként 
következik a behódolása a külsőnek, a 
form&uak.  Nemzeti faji  politikánk 
iránya csak ez lehet. Minden szó, 
mely más elótt elhangzott, minden betű, 
mely napvilágot lát, minden gondolat, 
mely a magyar nemzeti eszme szolgála-
tában áll, csak erősít i harcában a ma-, 
gyarságot — a kicsinyesség, kishitűség 
cjak gyengíti. A személyi harc is. Min-
den elnémított magyarral, a magyar tár-
sadalomnak egy-egy sejtje hal el. Egy 
fogyasztóval  van kevesebbje, egy gon 
dolaţ forrással  lett szegényebb. 

És idők jele, hogy ma eresebben dul 
a csöndes barc nemzetiségeinkkel. Siet-
nek gondosan elzárkózni minden elől, a 
mi a magyarságtól jár, elszigetelve azon 
munkálkodnak, hogy saját faji  kultu-
rájokat teremtsék meg. Magyarországon 
ma már magyar üldözésről lehet beszélni. 
Éj mégis ml vagyunk az elnyomók 1 
Különösen kivan teve a harcoknak — 
és még hovatovább jobban ki lesz téve 
Erdély. A magyarság ügye, a székely 
ciegen fordul  meg. Vele áll, vagy buiúk 
Erdélyben a magyar nemzeti eszme. 

Fajdalommal kell megállapítanunk, 
hogy színtiszta székely megyekben is 
tert hódit a románság. És a szomorú 
valóság magyarázata, hogy szekelysé-
günkben nincs mug a közős gondolat, 
a közős érzés, az egymásra utalt-
ság érzete.... és az oldott kéve szét 
hull.... Kicsinyes szempontok, személyi 
kerdesek döntenek oti, hol a magyar 
faji  küzdelem már-már előre veti herosi 
munkáját, öcszetartas helyett Bzeibuzás, 
közeledés helyett idegenkedes, félté-
kenység, kapzsiság ülik orgiájukat. 

Vájjon lesz-e előrelátás bennünk 
fe  lismerni a közelgő bajt, lesz-e trőnk 
leküzdeni kicsinyes Önzésünkét? A 
jót pártolni ha a magyarság hasznát látja, 

küzdeni ellene, ha meggyöngíti I Nagyon 
kevesen vagyunk, kik egy célt öntu 
datosan, következetesen látunk ma-
gunk elótt és annak értelmében mun-
kálkodunk. 

Ha vizsgáljuk, hogy mikép illeszke-
dett bele vármegyénk közérzületének 
tolmácsolója, a . C s i k i Lapok" e 
tenti gondolatkörbe, büszkén tekinthe-
tünk negyedszázados multunkra, öntu-
datos muukánk érleli a gyümöcsöt, mely 
a fennti  általános elvek mellett a hoz-
zánk legközelebb álló dolgokat is szol-
gálja. 

Szolgáltuk a magyarság ügyét az ál-
tal, hogy megyénk közgazdasági és kul-
turális érdekeiért mindig elsőnek száll-
tunk síkra. Foglalkoztunk országos po-
litikával is addig a határig, amíg békés 
fejlődésünk  szempontjából károsnak nem 
találtuk. Sok tollú és sokfelé  látó munka-
társaink felöleltek  minden anyagot, mely 
Csík és a székelység szempontjából fi-
gyelmet érdemel. Örömmel üdvözöltünk 
hasábjainkon mindenkit, kit a lajszere-
tet  és a munkakedv  hozott "közénk. 

Huszonöt esztendő alatt lapunk élete 
vármegyei közéletünkkel forrott  egybe. 
Illő megállanunk e határjelzőnél, hogy 
számotvessünk magunkkal. Egy nemze-
dék munkásságának már tanúi voltunk. 
Letünőben van e nemzedék, mely 2b 
éven át vezette vármegyénket. Ök be-
töltötték  hivatásukat, mert megártottál: 
erejében megyénket. Úttörők voltak, 
kik megszabták 'tovább fejlődésünk 
irányát. Ha igazságosak akaruuk lenni 
velük szemben, csak elismeréssel lehe-
tüuk a letűnt negyedszázad vezetői iránt: 
megtartották  birtokállományunkat  és 
az a viszonyokhoz  képest  fejlesztet-
ték  is. A következő nemzedékre azonban 
más munka var. A továbbépítés mun-
kája. Intézményeink, alkotásaink jók 
voltak a maguk  korában, de a viszo 
nyok napról-napra változnak Csikmegye 
közepét már vasút szeli át, ezred éves 
erdőink fejszecsapástól  viszhangzanak, 
nagy vagyoni eltolódások állottak be. 
Vezető intelligenciánk kiesei élődött. De 
változtak a külső viszonyok is. Megin 
dult a magyar tőkeképződés, a felsza-
badított nemzetiségek a magyarság által 
nyert erejüket a magyarság ellen akar-
jak kihasználni. 

E változásokhoz képest, változnia 
kell a jüvő nemztdek munkakörének is. 
Kulturális  befektetésekre  van szüksé-

életét,de egy kedveaő alkalomra, 
egy t e t t r e v&gyóbb nemzedék 
alatt egy csapással a népek fölé 
emelkedik. És az eró ma is meg-
van, de lappangó ál lapotában! 

Vájjon közéletünknek teljes destruk-
ciója, politikai, irodalmi életünknek deka-
denciája már a vég kezdetét jelentené ? 
Nemmel felel  erre 10 millió magyar. Az 
a nép, mely intézményeit, szokását, nyel-
vét, gondolkodását ezer év óta megtar-
totta és a vele együtt élő fajokat  is 
álhasonlitotta, megtermékenyítette: be-
bizonyította ezzel a t e t t éve l , 
hogy te l jesen é re t t arra, hogy 
a legssé l söbb vonatkozásokban 
is nemzeti é le te t él jen. Mert hiába 
beszélnek nemzetiségeink, ök mégis esak 
mások, m nt idegenben élő tajrokonaik. 
A bicskái rác, nem a balkáni szláv mir, 
tótjaink nem Szvatopluk népe és oláh-
jaink nem Románia népével tartanak 
erósebb értelmi kapcsokat, ök maguk 
tiltakoznának az ellen, hogy magyaror-
szági fajtestvéreiket  a balkán mérlegé-
vel merjük. 

A magyar fajiság  emelte kultu 
rájukat, a külső testvéreik-é fölé;  a 
magyar faj  kovásza tette a különben 
balkani fajokat  bulturaképessé. A ma 
gyar fa j iságnak  ez a fölénye  i^a 
zolja Széchenyi felfogását,  hogy fajunk 
nem játszotta el még az emberiség fej-
lődésében szerepét, hátra van mog az 
az idő, midőn az általános emberi kulu-
rara a magyar faj  is r á sü t i eltö-
rö lhe t e t l enü l fa j i ságának  bé-
lyegét , mint azt a phönikiáiak, görö 
gök, rómaiak tették. 

Ilyen szemüvegen nézve a napi iae 
menyeket, a horvát, szerb, délszUv és 
roman fészkelódéseket,  nem lehet két-
ségünk a harc kimenetele felől.  A már-
mar letűnő nemzedék bár lanybaságban 
él is, betöl t i szerepét , melyet a fej 
lódés törvényei szerint betölteni hivatott. 
Megőrzi, f e n t a r t j a a  nemzeti eszmét 
minden vonatkozásban, hogy a kedvező 
alkalom eljövetele utan az egyedekben 
kiválóbbat produkáló kor azokat meg-
valósí tsa . 

E küzdelemben erősödött meg a ma-
gyar. Minél erósebb harcok következ-
nek, annál erósebb fegyverekre  lesz 
szüksége. A kard mellett ma államfen-
tartókként a ku l tura és ezzel kapcso-
latban a pénz jelentkezik. Kötelessé 
günk a legerősebb közgazdasági politi-

padokröl került újdonságok sikerét legtöbször Bu-
dapesten sem a dan.b érdeme, hanem a kiállítás 
kápráztató látványossága biztosítja. El lehet kép-
zelni, hogy egy ilyen zagyvslékos semmiség milyen 
hatást tehet nálunk, a kiállítás látványosságának 
teljes hiányával. Az is lehet, hogy a repertoár 
összeállítója naivul felül  a budapesti sajtó bírála-
toknak, melyekről tudni kell, hogy azokat ma már 
nem Vörösmarti, Be nem Kazinczy irják, hanem 
irják azok a „ió pajtások', kik majdnem kivétel 
nélkül hazabeszélnek. A budapesti premier előadá-
sokról az egyik kritikus mennybeli elragadtatással 
ir s előre jósolja a darab századik előadását, míg 
a másik ugyanazon nap egy másik lapban a darab 
bukását konstatálja. Kénlés már most, hogy ami 
repertoárosunk váljon melyik kritikát olvasta el, 
mikor az ilyen újdonságot nálunk repertoárba veszi. 

Sokszor sajnálom a szintigyí bizottságot is, mi-
kor hallom, hogy a publikum még azért is szidja 
és kérdőre szeretné vonni, ha a kályha füstöl,  vagy 
az ablak kitörik. Látszólag van oka rá, mert a do-
log valójában ugy fest,  mintha A volna a teljha-
talmú legtöbb gyámhatóság s ő volna felelős  a je-
lenet lekésésért, avagy a gixerekért is, mert hát 8 
tiltja el a drága női kalapokat is a nézőtérről, pe-
dig ott mennyien láthatnák I Páratlan buzgóságát 
szörnyen respektálom azon tudatban is, mert köz-
szokás szerint azt nem elismerni, hanem nagyobb 
követelések ia igények formálásával  szokás hono-
rálni. Imigyen a látszat az, hogy igen briliáns dolga 
lehet nálunk az igazgatónak, ki csak a pénzeket 
kasszálja, mert azt nem mindenül tudja, hogy minő 
tanulási siralmakkal szenvedi meg egy-egy szín-
ügyi Ülésen. 

Irigylik is ami állapotainkat a kerület többi 
városai, melyek kézzel-lábbal toporzékolnak a sze-
redai központi vezetés ellen « a pulykaméreg te-
hetetlen dühével elégedetlenkednek, csak éppen azt 
nem tudják eszközölni, hogy nagyobb eredménnyel 
működjék náluk a színtársulat, mint nálunk. Ez 
pedig nem éppen utolsó tekintet Ennek a sértett 
büszkeségnek kiengesztelésem kerületi gyűlésen kel-
lene kimondani, hogy a kerület központja mindig 
ott legyen, hol a megelőző sziniidény alatt legtöbb 
anyagi eredménnyel járt a tánnlat működése. — 
Avagy talán még okosabb volna a kerületből ki-

válni s mindig azt a társulatot hívni meg. amelyik 
jobban tetszik. 

De most veszem észre, hogy a knrácsonfára 
nem uriud ráillő csecsebecséket aggattam s olya-
nok is kerültek a Iák alá, melyek nem mind éde-
sek és viritók. De hát az egy puszta véletlen, Ua 
nagyon nagy bajba találok miatta kernlui, a Szer-
kesztő ur lesz érte ielelős. Ugy kell neki, mért 
bízza kecskére a káposztát!? Ha azonban csak-
ugyan ő is bajba kerül, akkor tiji'iulja figyelmébe 
a nyájas olvasóknak Sachs Edviu londoni mérnök-
nek, a tűzbiztonsági bizottság eliliikéuek, a karú-
csonfa  tüzmeutes felállítására  vonatkozó tízparan-
csolatát, melynek betartása mellett, sehol sem le-
het tartani nagyobb tűzesettől. 11a, a bajt igy sem 
lehetne megelőzni, akkor k é n y t e l s u l e s z e k 
a jövő héten inegirní a napokban tartott sok ízet-
len zónaelöadás történetét, azok okával együtt, 
mert azokat el lehet követni talán Kotormáuyban, 
de semmiképpen nem illenek a szinikerület Atlie-
nejében. Azt valaki nem tenné az ablakba. 

A király álma. 
— K a r á O B O n y l l e g e n d a . — 

Álmodott  a király.  Álma oly szép volt. 
Messze  benyalt  gyermekkorába.  Az álom 
tündére  elvitte  lelkét  régi gyermekkorába, 
mikor  még őrülni  tudott  a karácsonyfának. 

Az álom tündére  ezt susogta a fülébe: 
— Azt, amit Te  a karáosonyfa  alatt 

érettél,  népeknek  és seregeknek  ura, hatal-
mas földi  nagyság,  — azt az érzést  nagy 
országodban  millió  gyermek  érezi évente. 
Gondolj  erre. 

És álmában mosolygott  a király.  Ajka 
lágyan susogta e szavakat: 

— Millió  gyermek  örül országomban a 
karácsonyfának.  És öröme oly igaz és tel-
jes, a milyen. Áldassák  a Te  neved  Jézus. 

Az álomnak  es a tündére  elrepült  Szár-
nya susogását sem lehetett  hallani. 

Éb jött a másik.  Ennek  már nem volt 
mosolygós  az aroa, gyászfátyolboz  hasonló 
volt  a szárnya, komor  a tekintete.  Almá-

ban a király  vonaglott,  mit akar  a sötét, 
gyászt  bozo éji látogató. 

Ez pedig  azt susogta a fülébe; 
— Felnyitom  a szemedet  éa láss. 
Kietlen  tájékokon  kalandozott  álmában 

a király.  Vad  pusztulás  volt  mindenfelé. 
A termő  talajt  nem szántotta  fői  senki, 
azon caak kutyakoró  és szerb tövis burján-
zott.  Népleien  a tájék,  csak vadkeselyük 
raja szállt  a szanaszét fekvő  emberi hul-
lákra  és a vad  károgással  lakmározott 
belőle. 

Az álom komor  tündére  tovább vitte  a 
király  álmodozó  lelkét. 

Véres  csata folyt,  szünetlen szólt  az 
ágyú és a géppuska,  az emberek  ugy hull-
tak  a gyilkos  tűzben,  mint ahogy az érett 
kalász  lehull  az éles kasza után. Ahol az 
ütközet  szünőben volt,  ott halálra  sebzett 
emberek  kegyetlen  fájdalma  hallatszott  a 
sötét éjszakéban.  Atok  azokra,.akik  mun-
kás életüúknek  véget vetettek.  Atok  azokra 
a kik  özveggyé tették  a hitvest, és árvákká 
a kenyeret  kérő  gyerekeket.  Atok  azokra, 
akik  a háború borzalmait  kitalálták.  Átok 
azokra,  akik  szították  a háború tüzét  anél-
kül,  bogy mindent  elkövettek  volna, hogy 
a béke galambja szálldosson  karácsonynak 
fehér  éjszakájan.  És mikor  az álom tün-
dére  igy megkínozta  az álmában vonagló 
és nehezen sobajtozó királyt,  fekete  suhogó 
szárnyával elrepült  a föld  hatalmas urától, 
— mire töléb edt  a király. 

Kitörölte  a szemét és azonnal a csen-
getyü után nyúlt. 

As álmait  leső  komornyikok  rqja ron-
tott  be a királyhoz,  a Főlségnek  magas 
parancsait várva. És a király  külügy  mi 
niszterét  hivatta, a ki  hamarosan meg is 
érkezett  a palotába. 

— Gondoskodjék  minden  erővel  arról, 
hogy haragvó idegen  népekkel  minden  ellen-
tétünk  karácsonyra  elmúljon.  Azt akarom, 
mondotta  a király,  bogy karácsonyra  ne 
legyenek  aggódó  anyák, hitvesükért  só-

günk, uj közlekedési  hálózatot  kell 
megteremteni, köipénzeinket ipari vál-
lalatokba  la be kell vinnünk; segítsé-
gül kell hívnunk a fővárosi  nagy ban-
kokat; résen kell lennünk mindenféle 
mozgalommal szemben, mely székely 
népünket ősei földjéről  elcsalja, hogy 
helyébe idegent telepítsen, fokoini  kell 
a faji  összetartozóság  érzését,  mert 
erósebben fenyeget  veszély, mint valaha. 

íme a következő 25 év programmja. 
Nem tudjuk lesz-e elegendő képesség 
annak keresztülvitelére az uj nemze-
dékben, lesz-e önfegyelmesettaég,  erő, 
kiiartás, józan mérséklet és megfelelő 
tudás? Mi bízunk benne. A „Csiki  La-
pok'  álláspontja ma egy lehet: világí-
tani előre  a tovább haladás  utján. 
Felszínen  tartani  mindent, a miből a 
magyarságra kár háramlik; előmozdítani 
a nyilvánosság fegyverével  a mi — ha 
még oly kicsiny — hasznot is hoi a 
magyarságra. Összetartásra  bírni  a 
széthuzókat,  békíteni  a békétleneket, 
munkára  serkenteni  a munkátlanokat, 
kitartásra  birni a csüggedőket. 

Ma már megerősödve ott állunk, hogy 
szavunkat erőteljesen, hallatva meghall-
ják a megyehatárain kívül is; elég erős-
nek érezzük magunkat arra is, hogy ne 
enged)ük magunkat kitűzött célunk el-
érésében, mellékes szempontokból elté-
rittetni. 

Olvasóink, munkatársaink tettek 
erőssé. Hozzájuk fordulunk  most is; le-
gyenek munkatársaink az elmondottak 
értelmében, hogy az „elmaradott"  Csik-
vármegye felküzdje  magát a magyarság 
vezetésében arra a helyre, mely gazda-
ságánál, tiszta faji  jellegénél, egésisé-
ges felfogásánál  fogva  ót méltán meg-
illeti. A magyar közéletben  érvénye-
sülést  keresnek  olyan elemek  is, a 
melyek  a magyar faji  politika  szem-
pontjából nem kívánatosak  — eze-
ket  ellensúlyozni  csak a faji  jel-
legéből  ki  nem vetkőzött  székely 
tudja.  Nemzeti tovább fejlődésünk  teljes 
mértékben rá van utalva arra az erőre, 
mely megyénk méhében lappang. 

A magyarság ügyének legjobb szol-
gálatot teszünk, ha saját dolgainkat tart-
juk erős kézben és saját boldogulásunk 
által mozdítjuk elő érdekeit. Áldozatot 
•s kell érte hozzunk, sok verejtéket éa 
táradságot, de a cél meg is érdemli: 
utódaink,  a jövendő  magyarság  nagy-
ságának  leszünk  alapvetői. 

várgó asszonyok.  Azt akarom,  bogy orszá-
gomban az a millió  gyerek,  a ki  a Jézus-
kát  várja, a szent estén, boldog  mosollyal 
odajárulhasson  a fenyögalyas  karácsonyfa 
gyertyáihoz  és örüljön Jézus  születésének. 
Hasson  át mindenkit  a karácsonynak  szent 
hagulata.  Hiszen  noha fejemet  régóta  be-
ezüstözte  az idő,  — ugy érzem, hogy iga-
zán csak a karácsonyfa  alatt  voltam em-
ber, noha még gyermek  voltam. Mert  a 
karácsony  estén a lelkemet  elöntő  őröm 
Volt,  — visszagondolva  egész életemre,  — 
a legtisztább,  a legigazabb  boldogságom. * 

... Hej,  ha sók király  álmodná  meg ezt 
e napokban, hogy millió  szívről  eloszoljék 
a jövő sötét gondja,  mélységes  aggodalma  ! 

Hogy  lenne az emberiségnek  ebben aa 
évben is boldog  karácsonya. 

Karácsonyi emlék. 
Józsi rokonom és jó barátom meghívott 

karácsony első napjára ebédre. A szeretet e 
napján szinte lehetetlen már, bogy egymásnak 
valamivel ne kedveskedjank. En is zsebemben 
egy zacskó Kugler-bonbonnal, kezemben pa-
pírba pólyált néhány szil rózsával, indultam 
Buda várába Józsiékhoz ebédre. 

Megérkeztem. Örömmel fogadtak,  már csak 
azért is, mert nincs jobb vendég az erre. szü-
letettnél, a legényembeméi, kinek vendéglátása 
semmi elő- és utókötelezettséggel nem jár. 

— Boldog ünnepeket kívánok I — állítot-
tam be. 

— Szívesen, — hangzott a válasz. — Ha-
sonló jókat kívánunk. 

Micike, a Józsiék szép kis leánya, azonnal 
belémkapaszkodott, vitt be a szalonba, a kará-
csonyfához  : »Jó voltam, Náczi bácsi; mindent, 
mindent hozott nekem a kis Jézus 1« 

— Légy ezután is jó, — teleltem s meg-
csókoltam a kedves gyereket — No Öregek, 
hit nektek mit hozott a kis Jézns ? 
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Legyünk őszinték. 
Gyergyóeientmlklóa, 1912. dec. 21 

Hogy ei alkalommal u telin tea égről, helye-
sebben mondva, u őssintesig hiányáról írok, 
erre kit okom van. Először, mint a .Ceiki 
Lapok'-nak a közel maltban volt belmunka-
tána és később is, mint egyik figyelmes  olva-
sója, tudom, hogy e lap állandóan as .őszin-
teség* jegyiben jelenik meg, tehát ez a thima 
most, amikor jubilál a lap, egészen stylszerü, 
másodszor meg — tekintettel a mostani, akár 
a politikai, akár társadalmi viszonyokra — ép-
pen aktuális. 

A magyar ember, talán hazája sajátos kö«-
jogi helyzetéből kifolyólag  állandóan politizál. 
Ka faktum,  a melyet letagadni nem lehet. 
Egyben történelmi igazság az is, hogy politika 
és őszinteség kit különböző fogalom,  ezek 
egymás mellett barátságban meg nem férhet-
nek. Vagy politizálot hivatásból, akár anélklll, 
de akkor as őszinteséggel felhagyok,  vagy 
őszi te laszek, de okkor már nem politizálok. 
Bocsánat e kemény, mondhatni Bértó kitételért, 
de igy van. Persze az már egészen más kér-
dés, hogy vájjon az őszinteség hiánya esetleg 
nem-e egy magasabb érdek, tolón éppen a 
közjó szempontjából szUkBÓges-e? Mert, hogy 
es az eset is előállhat — sót nagyon gyakran, 
az természetes. Ne feledjük,  bogy sokszor az 
őszinteség öl, gyilkol, pusztít A nagyidás ci-
gányokról mondják, hogy a becsületes őszin-
teség ásta meg számukra a sírt. Ha nem ki-
áltjuk utána az ellenségnek: „Álljatok meg, 
ha volna puskaporunk, mind egy szálig lelö-
völdöznénk titeket* — megmenekültek az 
egyébként biztos haláltól. 

Ámde nagyon jól tudjuk, hogy mindez csak 
kivételes helyzet, általában az őszinteség hi-
ánya jellembeli fogyatkozás,  bttn s mint ilyen 
megtorlást követel. Úrról a jellembeli fogyat-
kozásról, erről a bűnről van itt most tulajdon-
képpen szó. ~ 

Ebben a zűrzavaros állapotban, amikor az 
európai államokra egy irtó háború félelmetes 
véezfelhóje  borul, amikor még nem tudni, hogy 
melyik pillanatban vet lobot a vihar Bzikrája, 
mindenki kivétel nélkül, aki csak egy cseppnyi 
magyar érzést táplál a szivében, érdeklődik a 
hadseregünk száma, felszerelése  és harcképes-
sége iránt Olyan jóleső, megnyugvást keltő 
érzéssel vesszünk tudomást arról, hogy a mo-
narchia hadereje harcképes s háború esetén 
több mint 2 millió, sót vannak sokan, akik 
még több milliót szeretnének, Hogy ma az 
Uniók 1912-ik évében legnagyobb részt igy 
gondolkozunk is hogy akik igy gondolkozunk, ki-
vétel nélkül jó hazafiak  vagyunk, vitán felül  áll. 

Most csak egy pillanatra vessünk fátyolt 
a jelenre s tekintsünk vlssia egy néhány évi 
tizedre s ai ezen időben lefolyó  közjogi har-
cokra?! Szomorn kipl Évtizedeken át har-
coltunk csupa önzésből, őssintesig nélkül 
hoMSzerelet cigire alatt.. 

Voltak — sajnos elég szép számban, akik 
a hadsereg fejlesztésére  egy fillért  sem ssavaz-
tak volna meg, mert hát es haiaflatlan  tett, 
bün lett volna s mindezt tették — valljuk be 
ősiintén — saját meggyőződésünk ellenire, 
csak azért, hogy a félrevezetett  „nép" kegye-
iben sütkérezzenek. Számtalan és számtalan 
hasonló esetet hozhatnék fel  a politikai élet-
ből, de hiszen ez úttal feleslegeenek  tartom, 
mert mindéi nem titok, nem rejtett, hanem 
köztndomásu dolog. 

Amily nagy az őszintééig hiánya a politikai 
életben épen oly nagy a társadalmi érrintke-
zésben. 

Tekintsünk csak szűkebb hazánkra Ősik-
vármegyére. Van itt nálnnk valami nagy ösiin-
tesség a társadalmi életben? Nagyon kevis. 
Éa az oka annak, bogy annyira elvagyunk ma-
radva kulturában, gazdaságban stb. stb.., 

Az az örökös féltékenység,  az a nagyfokú 
bizalmatlanság egymás irányában, az intrika 
mind együtt véve megakadályozzák a haladás 
minden lehetőségét. 

Itt nálunk, ahol a fejlődésnek,  a haladis-
nsk ngyszólva összes előfeltételei  megvannak, 
ha őszinteség volna az emberekben, ma már 
kuliurában és gazJaságban vezetnénk, igy pe-
dig kénytelenek vagyunk megelépedni a „víz-
hordó" szerepével. 

Talán csak már egyszer tisztul a közfelfo-
gás s mindenki lassanként reá fog  jönni arra 
az örök Igazságra, hogy ez őszinteség a tár-
sadalmi és politikai élet fejlődésinek  „conditió 
sine qunnon"-ja-

Dr Beake Antal. 

Isten velünk. 
Az adventi sejtelmek, hajnali misék 

gyergyafényes  reményei nemsokára meg-
hozzák a szentestét, mikor minden ház-
ban apró gyertyácskák gyúlnak fel  s körü-
löttük rogyogó gyermekarcok telepednek 
le a boldogan mosolygó édesapa, édes-
anya ölében. Egyazon öröm a kuny-
hókban is, hol az adott alamizsnából, a 
munkáslakban is, hol a verejtékes mun-
kából s a gazdag palotákban is, hol kön-
nyen, folyékonyan  folyó  aranyokból tá-
madnak ezek a tiszta karácsonyi örömek. 
Valami mennnyei izet ad ez a szent est 

örömeinknek. Nem nézzük, milyen gaz-
dag rakománnyal jött az angyal vagyo-
nosabb embertársaink házába. Lefoglal  és 
betolt egészen az a picike kis ajándék is, 
melyet a szegény sors juttat nekünk. S 
ha szemünk véletlenül fényes  palotában 
lakó gazdagok ablakára tévedne s elfogná 
szivünket valami keserű érzés, mely a 
szegénység birtokában, gazdagság láttára 
önkénytelen ébred fel  bennünk, lelkünk 
megnyugodva terel a bethlehemi .ron-
gyos istállócska" felé,  hol a megtestesült 
Istenség a megtestesült szegénységbe öl-
tözve áll előttünk élő csodaképen s mégis 
biztatva, reményre gerjesztve tárja felénk 
pici karjait: „Jöjjetek hozzám mindnyá-
jan és én megkönnyitlek titeket." A nagy 
lelki nyugodalmat, az ujjongó örömet, a 
békeségnek bensőséges, boldog érzetét 
ez adja meg nekünk. Az isteni lealázko-
dásnak az a fölemelő  példája. Ha egész 
évben éjjet-nappá tevé dolgozunk s mun 
kánk nyomán mégis a nyomor és leki-
csinylés szánt keserves barázdákat, ha 
becsületes utainkat annyi önzés, szívtelen 
számítás kettévágja, ezen a szent estén 
szegénységünk drága kincs alakjában tű-
nik fel  szemeink előtt, mert érezzük hogy: 
Isten velünk. Velünk van a szegénység-
ben s előttünk járva hordozza ennek 
minden keserves nélkülözését. Velünk 
van a szeretetben s érezzük, hogy 
közelebb vagyunk hozzá, mert önkényt 
választott földi  sorsából juttatott részt ne-
künk. Miért zúgolódnánk? Miért irigyel-
jük a gazdagságot azoktól, kiknek sok 
jutott belőle ? A bethlehemi jászolban fekvő 
Istenember mindnyájunké. Egyformán,  oszt-
hatatlanul. Nem a kincs és rang, nem a 
világ Ítélete s mértéke, hanem a lelki jó-
ság foka  szerint. Nem a csupán gazda-
goknak, nem csupán a rangbelieknek, 
hanem egyszerűen: „a jóakaratú embe-
reknek" hirdetett angyalaival békeséget. 
Ez a bethlehemi jászol vonzó erejének 
titka s ez a hitetlenek szemében — meg-
vettetésének is magyarázata. Ebből  is 
tudjuk,  hogy ott Isten  van velünk. 

Bíró Ferenci 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

Gyalókay Sándor főispin  elnöklete alatt folyó 
évi december hó 30-án délelőtt 9 órakor rend-
kívüli közgyűlést tart. 

A közgyűlésen az év végire felszaporodott 
ügyek adatnak elő, annak semmi különösebb 

tárgya nincsen. Az állandó választmány ülése 
folyó  hó 28-án lesz megtartva. A közgyűlés 
fontosabb  'részének tárgysorozatát a követke-
zőkben adjuk: 

1. Szentesitett törvények kihirdetése. 
2. Kereskedelmi Miniszter leirata a békási 

hid építésének házi kezelése tárgyában. 
3. A közigazgatási bizottság féléves  je-

lentése. 
4. Harmadik árvaszéki ülnöki állás rend-

szeresítése. 
5. Árva- és szeretetbáz módosított alap-

szabályai. 
6. Ebtartási szabályrendelet módosítása. 
7. A szarvasmarha tenyésztésről szóló sza-

bályrendelet módosítása. (2 drb.) 
8. Kiskorúak és gondnokoltak pénzeinek 

gyümölcsöztetéséről szóló szabályrendelet mó-
dosítása. 

9. Az 1913. évi sorozó bizottság polgári 
tagjainak kiküldése. 

10. Lóavató bizottság megalakulása. 
11. Különböző bizottságok kiküldése £s 

megválasztása. 
12. Fűrdöbiztosok jelentései és kiküldetése. 
13. A vármegyei és gyámpénztári alapok 

fölöslegének  gyümülcsöztetése. 
14. A csíkszeredai közkórházban férőhelyek 

létesítése. 
15. Ugyanott ellenőri teendők végzése. 
16. A törvényhatósági közutak 1913—14. 

évi költségelőirányzata. 
17. Az »uzvölgyi« törvényhatósági ut fenn-

tartási költségei. 
18. A Pap Domokos féle  alapítvány elfo-

gadása. 
19. Bogos Lázár és Potyó Ignác utkaparók 

végkielégítése (2 drb.) 
20. Köllő János és társai fellebbezése  uti-

számlák érvényesítésének megtagadása miatt 
21. Társhatóságok levelezései. 

Magánjavak ügyei: 
22. A megyei polgári leányiskola űrszékei-

nek áthelyezésével felmerült  többlet munka 
költségei. 

23. A gimnáziumi párhuzamos osztályok 
állandósítása. 

24. A megyei leányiskolái tanítónők fizetés 
rendezése. -

25. A békási róm. kalh. egyházközség se-
gélyezése. 

26. Antal Andris segélyezése. 
27. Eichler Gusztávval megkötött haszon-

béri szerződés. 
28. Tompos Pál szabadság iránti kérése. 
Ezután a községi ügyek következnek. 

Józsi gömbölyű hasán egy aranyóraláncot 
himbálva szólt: Ezt Szépséges felesége  hoz-
záíi .alva, szerelmes, megelégedett pillantáso-
kat vetett reá. Kezén egy csillogó brilliáns 
gyűrűt mutatott: — a Jézuska bozta. Az éle-
tei már minden oldaláról megismert nagyapó 
kedélyes mosollyal emelte meg az uj meleg 
házi sapkáját s a kérdésemre bezárólag felelte 

— Nekem csak ezt 
— Mindez szép — szóltam és kezd vilá-

gosság támadni elmémben. Ugyanis benne 
van a szentírásban, megírta Máté evangélista: 
Mikor pedig született volna Jézus Betlehem-
ben, napkelet felől  jövének — csillag által 
vezérelletve — hozzá a három bölcs királyok 
és megtalálván a gyermek Jézust, leborulva 
tisztességet tőnek neki és az ő kincseiket elő-
hozván, adának neki ajándékot: aranyat, töm-
jént és mirhát 

Gyerekkorom óta tűnődöm azon, mi tör-
tént az ajándékokkal ? Semmi fölvilágositás 
nincs erre nézve a Szentírásban. A tömjént, 
mirrbát még csak elhasználhatták, de mi lelt 
az arannyal ? Meg van irva, hogy Jézus nagy 
szegénységben nevelkedett és mikép nevelő 
atyja, József  az ács, két keze munkájával 
kereste meg a szent család mindennapi kenye-
rét, pedig most is, hát még azon időben mi-
lyen nagy summa lehetett egy ládika aranyi 
Jézus ezt felnőtt  korában se kaphatta meg; 
vagyontalan volt életében s midőn meghalt 
érettünk a keresztfán,  nem maradt utánna csak 
köntöse, melynek örökléseért kockát vetének 
maguk között a katonák. 

Bizony mindezt összevéve — Isten bocsásd 
meg bűnömet — azzal gyanúsítottam Szent 
Józsefet,  hogy elsinkófálta  a Jézuska aranyait. 
Am megvilágositá elmémet mostan az Ur; lát-
ván a ti boldog megeiégedésteket a Jézuska 
ajándékaival, tudatára jövök annak, bogy nem-
csak nem sinkófálta  el Szent József  a három 
bölcs király ajándékit, a Jézuska aranyait, 
hanem mint gondos előrelátó csalidapa, eltette 
a takarékba, még pedig, ugy látszik, a menny-
bélibe, hol meg van engedve az uzsorakamat, 
mert a kis Jézus sok minden egyébbel együtt, 
az aranyat még most is osztogatja. 

óh nevedd  éture. 
óh nevedd észre — mit akarok 
Amikor ilyen flriilt  vagyok I 
Megtelt a szenvedélynek kelyhe, 
A gondolatnak nincsen helye. 

Óh nevedd észre — egygyé forrtunk, 
Predestinálva erre voltunk, 
Mig ölelkezünk önfeledten, 
A lélek vádja tehetetlen. 

óh ne vedd észre — megrabollak, 
Ne átkozz ha majd elia hagylak, 
E pillanatnak ttdve, kéje, 
A csalódást is tol kell élje. 

Sz. A. 

Csobánczi rege. 
Irta;  Eötvös Károly. 

Dicsőséges emlékű fejedelmünk  Rákóczy 
Ferencz idejében valami Krájcz nevű csavargó 
osztrák tábornok nagy erővel megtámadta — 
Csobánczvárát. Harminc férfi  és harminc asz-
szony védte a várat. Meg is védte igazán. El-
esett a tábornok, elesett ötven tisztje és három-
százötven közvitéze. Az ostromló sereg azután 
hanyatt-homlok elfutott  Ilyen harcot keveset 
látott a világ. Történt ez az eset az 1707-ik 
esztendőben Mátyás napja után való harmadik 
napon, február  hónapnak 26-ik napján. 

Csak a dalnok hiányzik, a kinek lantja a 
nemzet számán kiemelje azt az esetet a fele-
désnek sötét mélységéből. 

No hiszen dühös lelt ezért a német Bosz-
szuval fogadta,  hogy visszatér és kő kövön 
nem marad a várból. 

Ugy is lett 
Amíg dicső fejedelmünk  itthon volt, addig 

hozzá nem férhetett  De a mikor balszerencse, 
árulás és dögvész seregeit megbontotta s neki 
el kellet bujdosnia: eljött a német az eset után 

hét esztendő múlva. Békesség volt az ország-
ban, kifáradt  a nemzet, nem volt többé magyar 
sereg, kénye-kedve szerint pusztíthatott az 
idegen. 

Tűzet vetett a vár tetejére. Leégette a palo-
tát, a tornyot, a várőrség tanyáit. Azután akná-
kat furt  a falak  alá; az aknákat megtöltötte 
puskaporral s levegőbe robbantotta az egész 
virat. A kapu eleiét csákánnyal és feszitővasak-
kal felturatta,  a föl,  a várba vezető utat négy 
helyen kereszlűlirkoltalta, a vár déli és napke-
leti oldalán viruló erdőt felgyújtotta.  Kegyet-
lenül elpusztított mindent. Még a kápolna sír-
boltjában nyugvó holttesteknek se kegyeime-
zeit. Kiszórtat tűzbe hányta azokat is s a ham-
vakai le az Eger patak völgyébe szilnek eresz-
telte. 

A várkaputól balra volt a Gyulaffy-linyok 
virágos kertje. Bársony kezek, gyöngéd szivek 
űlletlék s ipolták virágait Durva osztrák katona 
ezt a kertet is eltaposta. 

Kihalt a Gyulaffy-csalid,  löbbé föl  nem 
timad. Porait szél hordja, eke szántja, sírbolt 
őrzi; erdő, berek, pázsit borítja. Emléke a tör-
ténet mohos lapjain, a költő lantján s a hazafi 
szivekben. 

Ledőlt ősi vára. Falának kövei szanaszét 
a hegy ormán s a völgy fenekén.  Bakony felől, 
Dobos erdő magasáról oda-oda nyargal az őszi 
szé| és süvöltő hangon kérdezi: hol van Cso-
bincz vára ? Hol van büszke tornya ? Hol van 
szélforgója  ? Hol van csikorgója ? Hol vannak 
lakói? Hol van most a várnagy torzonborz 
bajusszival, gerezdes buzogányával? Kérdezi, 
kérdezi, de nem felel  senki az őszi szélnek. 
Csak néhány darab falrom,  bástyapad, egykori 
ajtónak, ablaknak szakadékos nyílása felelhetne, 
de csak zúgás, mormogis minden felette. 

Gyulaffy-linyok,  Gyulaffy-menyecskék  piros 
arca, hollófűrtje,  égő szeme, selyemkeze, sze-
rető szive, hova lettek. István ur felesége,  a 
sudár Rozgonyi Dóra, a kinek Hollós Mátyás 
király csókolgatta kezét? László ur felesége, 
a büszke Forgách Margit, a ki testvérjét, a 
nagyváradi püspököt is magával vitte pártütő-

nek? És a szőke Széchy Katalin, a ki itt töl-
tötte mézes heteit, mielőtt ifjú  férjével  elment 
volna apósához Erdélyországba ? Hát a lányok ? 
A szép Gyulaffy  Sára, a kiért két gersei Pethő 
gyerek majd megölte egymást s utóbb se lett 
egyiké se ? Hát Fmzsinka, a kit Homonnai 
Drugeth Gábor vitt el lengyel szélre, a ki többé 
soha se látta Csobinczot, de meghagyta min-
denkinek, hogy holttestét oda vigyék vissza? 
•Miért vigyünk oda aranyos lelkem?. »Mert 
én még látni akarom s ha oda visztek halot-
tan is látom.« 

Hát Gyulaffy  Róza, a kinek szive megha-
sadt, mert jegyesét halottnak hitte ? Hangzik-e 
még a hegy az ő jajszavitól? Pereg-e még 
forró  könyje, mikor a vár ablakiból el-messze 
néz a völgyeken s nem litja mátkáját? 

Elmulássi lett életünk, porrá harmattestük, 
dallá, feledéssé  emlékezetűk. Csak Kisfaludy 
lantján szól még róluk a hang, gyöngén és 
édesen, mint az őszi bogár hangja. 

De virágos kertjük megmaradt 
Ott van móst is régi helyén. Lőpor rob-

banása, csákiny kemény ütése, vad német 
katona durva Iibanyoma, kétszáz esztendőnek 
enyészete le nem törte a Gyulaffy-linyok  virá-
gait 

Zsálya, levendula, piros szekfű,  fehér  szekfű, 
pünkösdi rózsa most is ott nő az avarban. 
Ott nyílik 'szirma, ott irad illata, ott ragyog 
kedves alakja. Nem ülteti senki; nem öntözi, 
nem ápolja senki, mégis él, mégis mosolyog. 
Oda megy hozzá látogatóba az erdei vadvirág 
s ott is marad nála. Kesbor, fülffl,  balatoni 
jácint, törpe vadrózsa, kakukfü,  szömörce, 
szarkaláb, árva lányhaj: ezek a látogatók. Meg-
férnek  egymás mellett. Nem irigykednek egy-
másra, színük-illatuk összeölelkezik. Talin a 
múltból, talin az enyészetből eljönnek éjsza-
kinként, tavaszonként a Gyulaffy-linyok  s lát-
hatatlan kezűkkel most is ápoljik azt a virá-
got, melybúi egykor csokrot kötöttek szerel-
mes szivük fölé  s délceg mátkájuk süvegére. 



. . C S I L A P O K -ik oldaL 

A Csiki Lapok története. 
Adatok • lap alapításához éa történetéhez. 

— Irta: Dr. ÂLTHBS OYULA. — 
A nyolcvanas években egy ujságala-

pitás valóságos szenzációszámba ment. 
Ez könnyen érthető is, mert ujságalapi-
táshoz nemcsak abban az időben, de ma 
is sok pénz kell. Misem természetesebb 
ezenkívül, hogy egymagára a pénz sem 
elegendő, hanem szép számú és lelkes 
írógárda szinte elengedhetetlen feltétel 
ahhoz, hogy egy lap eleven, tartalmas, 
változatos, szóval életképes  legyen. Az 
írógárda pedig vidéken nem anyagi ja-
vakért, hanem jórészt puszta lelkesedés-
ből, a közérdekért dolgozik. 

A vidéki újságírásnak akkor is ezer-
nyi akadálya volt, ma is bőven van. A 
jó vidéknek nincsen akkora közönsége, 
mely több vidéki lapnak egy helyen való 
gondtalan megélhetését biztosithatná. Sőt 
szorosan véve, itt a Székelyföldön,  ha 
csupán egy-egy szócsöve volna minden 
városnak, még akkor sem tudna egy ki-
sebb igényű szerkesztőnek, annál kevésbbé 
szerkesztőségnek megélhetést biztosítani. 
Ezért nyugodt lélekkel elmondhatjuk, 
hogy mi felénk  az újságírás még mindig 
az emberek  lelkesedésén  és önzetlen 
fáradozásain  nyugszik. 

Milyen más Amerikában, a hihetetlen 
történetek hazájában az újságírás. Egy-
egy milliomos ujságvállalat a leghatalma-
sabb trösztökkel versenyzik. Ott a sajtó 
csakugyan a hetedik nagyhatalom, az 
erő és legyőzhetetlen óriás maga. Igaz 
ugyan és ezt el kell ismernünk, hogy 
viszont a sajtónak ferde  kinövései is 
Amerikában öltenek különösen veszedel-
mes arányokat, hol az ujságvállalatok 
majdnem mindenike különböző érdekcso-
portok szolgálatában áll. De éppen ezért 
anyagilag erős, méreteiben nagy. És mi-
lyen más az olvasóközönsége! Ott egy 
kis vagyonka a lapok előfizetési  ára, 
mely mellett eltörpül a mi vidéki lapja-
ink 8—10 koronás évi előfizetési  dija. 

Az ujságalapitást rendkivül befolyá-
solják az illető vidéknek kulturális, gaz-
dasági, főként  kereskedelmi és ipari vi-
szonyai. Virágzó ipar és kereskedelem 
mellett könnyen megél akár több lap is, 
mert nemcsak olvasóközönsége akad, 
hanem a lap gerincét, megélhetését, a 
hirdetéseket is ez biztosítja. Ma már fe-
lesleges bővebben fejtegetni,  hogy egy 

lap fejlődése  lépést tart hirdetéseinek 
szaporodásával, mi a lap olvasóközönsé-
gét szinte rohamosan emeli. Egész bizo-
nyosan állithatjuk, hogy amely lapnak 
sok a hirdetése, annak nagy az olvasó-
közönsége isi 

A nyolcvanas években azonban hir-
detésekre számítani nem lehetett Nem 
lehetett azért, mert Csíkban gazdasági 
fellendülésről,  virágzó ipar és kereskede-
lemről kevés akadt feljegyezni  való. Te-
hát csak az olvasóközönség előfizetési 
dijaira lehetett számítani. Fényesen bizo-
nyítják ezen feltevésemet  a Csiki Lapok 
1888. és következő évfolyamai,  mikor 
bizony alig akadt egy-két hirdetés, az is 
legtöbbnyire Budapestről jött és egyet-
len egy a lap utolsó oldalát egészen le-
foglalta. 

Olvasóközönségünk a lap alapításakor 
szintén kevés lehetett. Ez természetes is, 
mert 1888-ig lapja nem volt Csikmegyé-
nek és amint mondani szokták, ahol lap 
nincs, ott olvasóközönség nincs. Tehát 
előbb lapot kellett teremteni, hogy olva-
sóközönség legyen I Gazdasági viszonya-
ink nem engedték azt a luxust meg, 
hogy a csiki ember ujságpapirosra  so-
kat áldozzon. Bizony megtörtént sűrűn, 
hogy összeálltak 10—20-an és ugy ol-
vasták ki egymásután a lapot a 8 Koro-
nákért, akkor még 4 forintokért 

Hogy ezek a forintok  nem valami 
sűrűn hullottak, érdekesen bizonyítja az 
alább közölt hirecske a Csiki Lapok ala-
pításáról, mely szerint az alapító lelkes 
férfiak  évente 400 lorintok  erejéig Írás-
beli kezességet  vállaltak  néhai György-
jakab Márton kiadó netáni károsodásáért. 

A Csiki Lapok történetéhez tarlozik, 
hogy 1888. év előtt Csíkban semmiféle 
újság nem lévén, vármegyénknek szó 
csöve 6 éven keresztül a Sepsiszentgyör-
gyön megjelenő Székely Nemzet volt. 
Ebben jelent meg minden közlemény 
Csikvármegye közéleti és társadalmi ese' 
ményeiről. Ennek volt lelkes és lelkiis-
meretes munkatársa T. Nagy Imre, ki a 
lapon kinyomtatva mint társszerkesztő 
szerepelt, és tényleg a csiki részek ál-
landó tudósítója volt. Itt érdekes meg 
említeni, hogy ez a lap Sepsiszentgyör-
gyön 1882. évben alapíttatott és egy ke-
zeim között levő példány szerint 1888-ban 
már hetenként négyszer jelent meg. 
Sepsiszentgyörgy a szomszédban van s 
mégis hol maradtunk mi tőle I Ez a tény 

egymaga világot vet. a két város közötti 
különbségre. A mérleg azóta még inkább 
Sepsiszentgyörgy javára billent minden 
tekintetben. 

Nálunk 1888-ban pendítették meg lel-
kes emberek egy lap alapítási tervét. 
Egészen bizonyosan nem sikerült meg-
állapítanom, hogy az eszme ki-é volt, 
de azt hiszem közel járok a valósághoz, 
midőn azt mondom, hogy a Csiki La-
pok alapításának eszméje elsősorban Imets 
F.  Jákó,  dr.  Bocskor  Béla, Bartba Ig-
nác és csak ezután a körülöttük csopor-
tosuló, alább névszerint megjelölt és az 
alapításban résztvett lelkes emberek agyá-
ból pattant ki. 

Sajnos, a lap legelső mutatványszá-
mát legszorgosabb kutatásaim dacára sem 
sikerült megtalálnom. Ezt bizonyára két-
ségtelen világot vetne á lap alapításának 
egyes mozzanataira. Maga a Csiki Lapok 
évfolyamai  csupán a budapesti Nemzeti 
Muzeum és az ujabbak az Erdélyi Mu-
zeum könyvtárában kaphatók meg. 

Ennek oka abban rejlik, hogy senki 
sem gondolt a lap számainak gondos 
megőrzésére vagy ha ez néhai György-
jakab Márton vagy a szerkesztők részé-
ről meg is történt, később ezek nyom-
talanul elvesztek, mert felkeresésükre  irá-
nyult kutatásaim sikerre nem vezettek. 
Pedig mennyi érdekes kultúrtörténeti ese-
mény van ezekben a számokban meg-
örökítve. Hisz mintegy 15 éven keresz-
tül a Csiki Lapok az egész vármegyének, 
sőt jó ideig Udvarhelymegyének is egye-
düli sajtóorganuma volt. Valóságos tűkre 
e lap Csikmegyének, melynek fejlődése, 
szívverése, küzdelmei, eszméi egyedül a 
Csiki Lapokban maradtak fenn  az utókor 
számára. 

Hogy ne kelljen Budapestre mennünk 
jövőre, ugy gondolom, hogy a köznek 
tettém szolgálatot azzal, hogy 1907. év 
óta, mióta a lapnak szerkesztője vagyok, 
évről-évre bekötve gyűjtöm a lap szá-
mait, melyből nem szabad hiányozni 
egynek sem I Jó szolgálatot tehetnek ezek 
még egy történetírónak, főleg  ha figye-
gyelembe vesszük, hogy még a várme-
gye monographiájának megírását is foly-
ton halogatjuk. Maholnap pedig kidől-
nek legjobbjaink és akkor kétszer olyan 
nehéz lesz egy monographiának meg-
írása. Szegény lmecs Fülöp Jákó, ki csak 
most halt meg, a székelyek élőtörténelme 
volt, de elköltözött sorainkból anélkül, 

hogy rengeteg tudását rendszerbe fog-
lalva hátrahagyta volna. 

Az alábbi nagy vonásokban közölt 
adatokat a Nemzeti Muzeum könyvtári-
ban őrzött Csiki Lapok példányaiból ál-
lítottam össze. Ezek az évfolyamok  az 
első években hiányosak, egvik-másik év-
folyamból  15—20 példány hiányzik. A 
későbbiek azonban elég pontosan meg-
vannak és őr iztetnek a legujabbakal 
együtt 

A lap alapítását hűen leirja a Székely 
Nemzet 1888. évi 195. száma, mely szó-
szerint igy hangzik: 

UJ hírlap Csíkszeredában. Bartba 
Ignác  kir.  ügyész és társai indítvá-
nyára, folyó  hó 13-án (1888.  évi dec. 
hó 13-án), egy zártkörű  tanácskozás 
tartatott  a városház tanácskozó  ter-
mében, melyre csak a legkiválasztot-
tabbak  voltak  meghiva. A tanácsko-
zást lmecs F.  Jákó  csiksomlyói  tő-
gimnáziumi igazgató,  mint elnök  ve-
zette.  Jelen  voltak  a hivatalosak  kö-
zül vagy 20 on. Érdemleges  tanács-
kozás után elhatároztatott,  hogy Csík-
szeredában,  a Györgyjakab  Márton 
nyomdájában  jövő év (1889.)  elejétől 
kezdve  ,Csiki  Lapok"  címmel  egy 
szépirodalmi  és társadalmi  heti lapot 
adnak  ki.  Szerkesztőül  megválaszta-
tott  dr.  Bocskor  Béla ügyvéd,  tőmun-
katársakul:  Vitós  Mózes  nyugalma-
zott  róm. kath.  lelkész  és Molnár 
László ügyvédjelölt.  A szerkesztőnek 
megszavaztatott  évi 150 forint  hono-
rál ium. Györgyjakab  Márton  nyom-
dásznak  netáni károsodásért  400 to-
rint erejéig egy aláírási  íven  kezes-
séget vállaltak:  lmecs F.  Jákó,  Bartha 
Ignác,  dr.  Beteg Antal,  Molnár  Lajos, 
dr.  Molnár  Károly,  Élthes  Elek,  Csedő 
István,  Varga  Ferenc,  Murányi  Kál-
mán, Domokos János,  Hosszú  Ferenc, 
Bálinth Lázár, Benedek  Gábor. Bocs-
kor  Ádám,  dr.  Bocskor  Béla, Heigel 
Lipót, Pál István  és Imreh  Dénes. Az 
uj lap mutatványszáma — mint mond-
ják — karácsonykor  jelenik  meg. (Meg 
is jelent.) 

A lap tehát 1888. végén tényleg 
megindul, mint társadalmi, közgazdasági 
és szépirodalmi heti lap. A politikától 
egyelőre tartózkodik és aránylag későre, 
csak 1897. év elején nő ki politikai 
lappá. Előfizetési  ára 4 forint  volt, mely 
az eltelt hosszú idő óta változatlan ma-
radt mind a mai napig. 

Karácsony  estije... 
I. 

Fényes  palotában szent karácsony  estén, 
Csillárok  kigyúlnak,  fenyők  oda  látsiik, 
Ahol átellenben  egy kicsike  házban 
ínséget  szenvedne,  a nyomor tanyázik. 

Mig  az arany, ezüst, itt  halomra rakva, 
Ottan kenyér  is tán csak alig hogy akad, 
Bégen volt  mikor  az özvegy asztalára 
Kenyér  mellé  került,  egy-egy drágább  falat. 

Egy kit  szőke  lányka,  kékszemű  virágszál, 
Oh hányszor megkérdi  szegény édesanyját, 
Mért  nem jön az angyal,  hiszen mindig  jó volt, 
Mért  nem hozza már a rakott  karácsonyfát  ? 

Két  nagy nehéz könnycsepp rája a felelet, 
Mást  mit is adhatna  árva gyermekének, 
A szöszke  kis fejét  kebelére  vonja 
Éi átadja  magát a mult  emlékének. 

U. 
Oda  át a lárma, zaj, mindegyre  nagyM, 
OriU  a gyermekhad  mit Jézuska  hozott, 
Az egyik  leányka  sok ajándékával, 
Amint észrevennék  máris eltávozott. 
Bekopogtat  lassan ama kis családhoz, 
Hol  imádságon  kap, gyermeket  és anyát, 
Szivében szeretet,  szemében részvétkönny. 
Ez az ami kincsnél,  mindeneknél  drágább. 

Blamka. 

O a t k m n ü u u r k n t . 
Korrajz. 

Iria:  Dr. igfahui  Jent  pdférmuUr. 
I. 

2012. májas 8 ín szokatlanul élénk volt a for-
galom Csíkszereda város hatalmas főterén  és 
btüevaidjain. A mellékutcákból csak ugy tó-
dult a közönség. A nagy körnt villamos 

megállói körül pedig oly nagy volt a tolon-
gás, hogy a m. kir. városi rendőrség bár tel-
jes számban kivonult és bár segítségül hivta 
a helyben állomásozó 48-as huszárokat is, még 
sem tudta elejét venni a balesetnek, melyek 
ilyenkor a közönség türelmetlensége miatt min-
denhol előfordulnak.  A mentőknek majd itt, 
majd ott akadt dolguk s a korház igazgató-
főorvosa  ugyancsak buzgolkodni volt kény-
telen a betegek elhelyezése érdekében. Báró 
Hirsch fehér  vaslábi márvány szobra körül 
annyi volt az amputálást várók száma, hogy 
a néhai-való hires operatőr hideg márvány 
arca is valami természet fölötti  öröntől látszott 
megelevenedni. Mintha a hideg anyagba éiet 
költözött volna egy percre, a sok levágandó 
kéz, láb, fül  láttára. A szobor jobbjában a 
hírt és vagyont szerző simbolikus mütö esz-
köz mintha megrezzent volna a délutáni nap 
sugaraiban. A kevésbbé sérültek áhítattal olvas-
gatták a szobor talpazatába vésett feliratot, 
melyet a vármegye költője Tátrai F. Méla 
fogalmazott,  a hatalmas vármegye felkérésére. 

A repülőgép állomásról a városba érkező 
idegenek csodálkozva kérdezősködtek a szo-
katlan utcai forgalom  okairól. 

Mindhiába. A városi közönség annyira el 
volt foglalva  saját magával, hogy szánakozó 
mosolylyal felelt  a kérdezősködőknek, mintha 
azt mondotta volna: 

— Szegény vidéki, még azt se tudja I — 
Igy aztán a vidéki nem lévén okosabb, jobb-
nak tartotta ő is abban az irányba sietni, hova 
a városiak. 

A főtérre  vezető utcákon nagy nehezen át-
jutva, a hatalmas téren is már ember ember 
hátán tolongott 

A főtér  keleti részén álló vén kultur-palota 
lépcső feljárata  telistele volt bámészkodó, kí-
váncsi közönséggel s bár a megyei és városi 
hajdúk a legnagyobb erélylyel igyekeztek a 
rendet fentartani  s a lármázó gyermekeket, fér-
fiakat  a feljáratról  leszorítani: ez alig sikerült; 
ugy, hogy félni  lehetett a legnagyobb kataszt 
rólától, mivel a lépcsőzet felett  emelkedő szé 
les erkélyt tartó karcsú oszlopokra a tömeg 

oly nagy nyomást gyakorolt, a mely minden 
pillanatban kidőléssel fenyegette  azokat Sze-
rencsére a szemben fekvő  városháza felől  eb-
ben a pillanatban megszóllalt a városi zenekar 
és a Dr. Száva »Egy éjjel a Hutterben* cimü 
operettjéből a »Karmolás« pajkos dalát játszva 
közeledett 

A zene hangjaira a közönség egy része kí-
váncsiságtól ösztönöztetve a lépcsözettől visz-
szahuzódott s az igy megtisztult feljárót  a 
marcona hajdúk, élve a kedvező pillanattal, 
— azonnal elzárták. — 

Nemsokára feltárultak  a palota kapujának 
hatalmas ajtó-szárnyai s kilépett azon a ren-
dőrfőkapitány  s hangját neki eresztvén, a tö-
meg iáját tul  harsogó hangon csendet paran-
csolt A tömeg zúgása alább hagyott és abban 
a percben a kordont tartó rendőrség kezdette 
hátraszorítani a közönséget, s mikor igy a ren-
geteg nép között valamelyes szakadás kelet-
kezett lovas rendőrök ugrálták elő s a min-
tegy 6 méterre kiszélesített utsávon most már 
látható lett az ünnepélyes lépésben közeledd 
zenekar, élén Pál főkarmeslerrel.  A lépcső fel-
járat elé érve Pál karmester intésére a zenekar 
tagjai balra kanyarodtak és négyszöget for-
málva a Hymnus akkordjaiba fogtak.  A város-
háza felöl  éljen rivalgás zúgott fel  s mint a 
tenger hulláma gyorsan -közeledett A sorfalak 
között lovas legények, majd a város négyes 
fogata  tűntek elő. A bandérium vezetője intett, 
a ciffra  szűrös kocsis erős kézzel megfogta  a 
gyeplőt, a négyes megállott, s a kocsiból az 
ősz polgármester mellől daliás férfiú  ugrott fel 
s kalapját az éljenző közönség felé  lengetve, 
pár percig mosolyogva szemlélte a lelkesedés-
től és éljenezéstöl kipirult arcokat Azután ke-
csesen meghajtotta magát és leszállott a sző-
nyeggel borított kövezetre: — 11L Mátyás, 
Magyarország Ifj.  Királya. 

II. 
A mióta Ö felsége  udvartartását Bécsből ál-

Irfhdóan  Budapestre helyezte, egyik évben sem 
mulasztotta el egyik-vagy másik hü magyar 
városát megtisztelni látogatásával. 

Hogy az idén Csíkszeredába jött, csak azért 
volt rendkívüli dolog, mert ezelőtt három év-
vel is itt járt A mostani látogatása oly várat-
lanul jött, hogy jóformán  senki sem tudott 
róla az utolsó pillanatig. Ezért nem is volt a 
város méltó képen feldíszítve.  Csak az utolsó 
napon jött a távirat, hogy Ó felsége  IU. Mátyás 
újból szerencséltetni fogja  Csíkszeredát ma-
gas személyével. — Még a város urai sem 
tudták az okot, hogy miért jön. Találgatták. 
Bizonyosan háború lesz. Tehát azért jött, hogy 
személyesen győződjék meg a csíkszeredai 
erődítésekről, az itteni ezredek katonai szel-
leméről. 

De az is lehet, mondták mások, - - és mi-
ért ne lehetne, utóvégre Őfelsége  fiatal  és ga-
vallér, — hát az is lehet, mert a mint beszé-
lik, ezelőtt három évvel ígéretet tett volt egy 
szép csíkszeredai lánynak, hogy a zsögödi 
fürdő  megnyitásakor megtáncoltatja. J> lássuk-e, 
éppen vasárnap délután lesz a megnyitás. 

A sok találgatásnak végét szakítja hirtelen 
a palota erkélyen felhangzó  harsona hangja. 
Minden szem odá néz, minden fül  oda figyel. 
Olyan csend támad, hogy még a légy zOmö-
gését is meghallani. A harsona zeng, hangját 
visszaveri a főtéri  tempfom  százodos fala.  Majd 
elhal, majd meg felsikit  s egy váratlan akkord-
ban megszakad. Az erkélyen feltűnik  a város 
polgármesterének görnyedt, őszbe borult alakja. 
A melegen tűző nap ellen védelmül a kísére-
tében levő titkár feje  fölé  tartja ernyőjét s az 
ősz város fő  beszédbe kezd: 

— Polgártársaki 
ö Felsége harmadik Mátyás («Éljent Éljent*) 

Urunk és Királyunk, amint tudjátok; közöttünk 
van. Eljött, hogy újból megmutassa irántunk 
való szeretetét Ne izgassátok tehát magatokat, 
ne találgassátok, kogy miért jött Ne Üljetek, 
nincsenek — hála Isten — külpolitikai bonyo-
dalmak. Ellenkezőleg. Ő Felsége azért jött 
éppen, hogy kipihenje magát közöttünk és 
hogy gyógyulást keressen a mult téli hadjárat 
alkalmával szerzett hüléses bántalmaira a zsö-
gödi és a hargitai fürdőben.  Azért tehát szép 
csendesen oszoljatok el, menjetek haza és ko-



oML C S I K I L A P O K 
A lapnak legelső számaiból kitűnik 

hogy alapítását vármegyeszerte mint i 
világosságot üdvözölték és örömmel fo 
gadtákV Számai rendkívül változatosak, 
tartalmasak és elevenen vannak szer-
kesztve. Ami általában a lap egész múlt-
ján feltűnő  és a mire ma is nagy súlyt 
fektet,  az a helyi érdekek különös istá-
polása. Tele vannak a lap évfolyamai 
megindításától kezdve Csikvármegyét és 
annak egyes vidékeit érdeklő cikkekkel 
mindig uj eszméket felvető,  eredeti köz-
leményekkel. Természetesen ilyen lapot 
kiadni csak ugy volt s ma is ugy le-
hetséges, ha a lapnak nagy számmal 
vannak helyi (alkalmi) munkatársai, kik 
nemcsak hébe-hóba, hanem rendszeresen 
dolgoznak és ellátják a lapot kéziratok-
kal. Hogy ezekkel'mindig bőven rendel-
kezett a Csiki Lapok, azt az alább csak 
nagyjában felemiitett  munkatársak név-
sora ékesen bizonyítja. Hangsúlyoznom 
kell azonban, hogy a névsor felette  hi-
ányos, mert akik nem teljes nevük alatt 
irtak, pedig ez volt a többség, könnyen 
kimaradhattak, mert személyazonosságu-
kat csak igen sok idő és fáradság  árán 
tudtam volna megállapítani, sok esetben 
pedig a nyomozás sem vezetett volna 
eredményre, 

A lap fejlődésének  egyes mozza-
natai mellett  röviden  kiemelek  egyes 
vármegyénket  érdeklő  eseményeket, 
melyekről  a Csiki  Lapok annak ide-
jén megemlékezett. 

Így  a Csiki  Lapok megindítása 
után kevéssel,  1889. évi 6-ik  száma 
vezető  cikkében  gyászkeretben,  le 
sújtva közli  a megdöbbentő  eseményt: 
Rudolf  trónörökös  halálát. 

Sok  cikket  találtunk  mindjárt  első 
évfolyamában  a társadalmi  mozgal 
makrói,  Erdély  vasút járói, színházról, 
a csiki  székely  vasútról,  a csikszere 
dai  takarékpénztár  fejlődéséről,  a véd 
erő  tárgyalásairól.  Molnár  József  és 
Györffy  Gyula országgyűlési  képvi-
selőink  tevékenységéről,  tanítóink, 
jegyzőink  helyzetéről  és mozgalma 
iról stb. stb. 

Vezércikkeiben  a vármegye ma-
gán javaival kapcsolatban  toglalkozik 
az ipar és kereskedelem  intenzivebb 
fejlesztésével  és már akkor  megálla-
pítja,  hogy .ne fináncot,  zsandárt, 
dijnokot  vagy fizetéses  hivatalnokot 
neveljünk  űainkból'. 

Ebben az időben a Csiki Lapokba 
sűrűn imak Imecs  F.  Jákó,  dr.  Bocs 
kor  Béla, Vitos  Mózes,  Bartha Ignác, 
dr  Molnár  László, Sándor  László (tár-
cákat  ir), dr.  Györffy  Gyula, Molnár 
József,  .Kricsa  Klára  (tárcákat  ir), Em-
bery Árpád  Udvarhelyről  és Bartalis 
Ágoston,  ki  később  még sokkal  na-
gyobb tevékenységet  fejt  ki. 

Az 1889. évi 42. számban először 
jelenik meg minden újságnak szokásos 
kísérője, az előfizetési  felhívás,  jobban 
mondva az előfizetési  dijhátrálékok sür-
getése, mivel .tetemes kiadásaink  min-
den  künnlevő  követelésünk  beszedé-
sét szükségessé  teszik'. 

1890. év elején már nemcsak Gyergyó-
szentmiklóson Kricsa Péternél, hanem Ud-
varhelyt Gyergyánfy  Gábornál is külön 
lehet az újságra előfizetni,  mert Udvar-
helynek még újsága nem lévén, sajtó-
organuma éveken keresztül a Csiki La-
pok volt. 

A Csiki Lapok programmja 1890 évi 
l.szám szerint a következő volt: a., Csík-
megye érdekeit az általános kultura kü-
lönböző ágazataiban megvilágítani; b., 
közérdekű és napi kérdéseinket megvitatni 
s ezek iránt a talán szunnyadozó érdek-
lődést felkelteni;  c„ társadalmi erkölcsein-
ket művelni; d., egyesületi életünket fel-
karolni s abba több elevenséget önteni 
(Most is elkelne! Szerk.); e., népnevelési 
és tanügyünket nagyobb és nagyobb 
érvényre juttatni; f.,  a közgazdaság kü-
lönböző fázisait  élénk figyelemmel  ki-
sérni. 

A Csiki Lapok mind a 24 évfolyama 
bizonyítja, hogy ennek a programmnak 
mindig lelkes, gondos és kitartó szószólója 
volt. Már az 1890. évfolyam  bevilágít a 
megyei közszellem és közélet árnyékos 
utaiba, figyelmeztet  a keresztény társadalom 
alapeszméire, rámutat a közerköölcsök sü-
lyedésére és ezek okaira; foglalkozik  if-
aink és társadalmunk bajaival. Különös 
figyelmet  fordít  közérdekű kérdések meg-
vitatására. Ilyenek voltak a csiki ipar-
ágak kijelölése, a takarékpénztárak, a 
Caikmegyei nevelési alap, a csiki kiván 
dorlás, a csiki vasút, a korcsmajog, köz-
temetők, fogyasztási  egyesületek, halte-
nyésztés, a koldulás rendezése, husvá-
gási visszaélések, Csikmegye integritásá-
nak védelme, a székely kitelepítés, a me-
gyei segély- és ösztöndijak, az Olt sza-
bályozása, megyei tisztújítás, megyei bi-

zottsági ülések, hasznos és jótékony 
egyesületek, a csíkszeredai kisdedóvó, a 
csíksomlyói olvasókör és jótékony nő-
egylet, a 48—49-beli honvédek egylete, 
veres-kereszt egylet, husfogyasztási  szö-
vetkezetek, a gyergyói rongyhasznosltó 
egylet, a borszéki, tusnádi és kászoni 
fürdők,  a csikmegyei gazdasági egylet, 
vidéki olvasó-egyletek. A népnevelés és 
közgazdaság köréből cikkeket közöl a 
csiksomlyói tan- és nevelőintézetek fel-
avatási ünnepélyéről, a községi tanítók 
helyzetéről, a német nyelv és a csiki ta-
nulókról, a csiki tanító testület gyűlé-
seiről, ilyenek voltak továbbá a német 
nyelv tanítása a csiksomlyói gimnázium-
ban, szegény tanulókat segélyező egylet 
Gyergyóban, évzáró vizsgák, ünnepélyek, 
piac, répatermelés, méhészet Gyergyóban, 
utaink befásitása,  aratás, szénacsinálás, 
országos vásárok, gyümölcstermelés és 
más gazdasági kérdések. 

Bizony-bizony kevés heti lap lehetett, 
mely egy év alatt ily gazdag és eredmé-
nyes munkát tudott volna felmutatni  és 
ezt jnind lelkes, nem anyagi javakért 
dolgozó munkatársaitól. Mert akkor hire-
hamva sem volt a kőnyamatosoknak és 
az újságot szerkeszteni másként el sem 
Icépzelték, mint megirni az utolsó betűig. 

A Csiki  Lapok következő  évfolya-
mai mind  a megtört  csapáson halad-
nak, következetesen  és fáradhatatla-
nul. Valóságos  tarka  krónikája  a vár-
megyének.  A szerkesztőség  kezében 
futnak  össze a vármegye eseménye-
inek szálai. 

Uj  nevekkel  is találkozunk.  Ud-
varhelyről  sürün találkozunk  Török 
Albert  alispán és Embery Árpád  ne-
veivel, kik  sokat  írnak  a Csiki  La-
pokba saját pátriájukról.  Csikból  uj 
munkatársak  Ferenczy  Károly,  Baka 
József,  Ferencz  János  és még egy se-
reg névtelen. 

A lap 1890. évfolyamából  olvassuk, 
hogy a régi Hutterben Miklósy Gyula, 
majd a következő évben Bácskay Julcsa 
színtársulata játszik. A közönség —akár 
csak ma — lelkesen pártolja. 

A 30. szám vezércikke nagy nyomor-
ról panaszkodik. Nyolc községet elvert a 
jég. A kár 280,000 forint,  melynek eny-
hítésére nagy agitáció után a kormány 
500 forint  segélyt ad a jégkárosultaknak. 
Egy csepp a tengerben I Gúnyosan köny-
veli el a lap. 

Ugyanebben -a számban a Csiki La-
pok mégemlékezik arról, hogy Mikó Bá-
lint főispán  Margit főhercegnő  .lakodal-
mára" elutazott. A következő szám ve-
zércikkének cime: .A Jtirály kisasszony 
esküvője". E hírekből az látszik ki, hogy 
a Csiki Lapok akkor sem akart a dinasz-
tia megbuktatásával köztársaságot ala-
pítani. 

Érdekes  cikket  találunk  Csíkszereda 
város építési  bizottságáról,  melyekben  a 
lap a „törzsökös'  polgárság  (bQrger)  ma-
radiságát  ostorozza és nyomatékosan  hang-
súlyozza, hogy annak sincs több joga sza-
bály talanul  építkezni,  mint a jövevénynek 
Erről  ma is ékesen beszélnek  az njorínati 
zsindejezett  háztetők  és más épületek. 

Tovább  cikkezik  a lap Csíkszeredáról: 
. Város-e vagy falu"  címmel,  mely már 
akkor  nagy probléma volt.  A pótadó  is az 
öOV.-ot elérte s igy állandóan vitáztak, 
hogy Szereda  város legyen-e vagy falu. 
A problémát  ma már az események maguk-
tól  megoldották.  Mindössze  20°/a-al több a 
pótadónk  (70°/0) és ehez jönnek még az ap-
rósagok,  pld.  kepe, tűzoltói  váltságdíj  síb. 
állandóan  emelkedő  tendenciával. 

1891-ben a szerkesztőség  ez: felelős 
szerkesztő  dr.  Bocskor  Béla, főmunkatár-
sak Vitus Mózes  a központban,  Ilochschild 
Lajos Gyergyóban és Etnbery  Árpád  Ud-
varhely megyében. 

Érdekes megemlíteni, hogy az 1891. 
16. szám tanúsága szerint Gyergyó kö-
zönsége az államosítás mellett foglalt  ál-
lást, a lap szintén, akárcsak ma. Viszont 
a csíkszeredai népgyűlés — szemben a 
gyergyószentmiklósiv'al — a municipalis 
szervezett mellett nyilatkozott. 

T. Nagy Imre az 1891. 2. számban 
erélyesen sürgeti a csak most épülő 
pénzügyigazgatóságot. 

A Csiki Lapok ebben az időben pon-
tosan közli a kis lutri húzásainak ered-
ményét. Referál  az egyetemi hallgatók 
báljáról, a híres-neves jogász-bálról, mely 
ujabb időben lanyhulni kezdett. Cikkeket 
közöl a kör- és községi jegyzők egyle-
téről. Az 1891. 52. szám visszapillant a 
3 éves múltra. Ez alkalomból 14 oldalos 
ünnepi számot ad kii 

Az 1892. 24. szám leírja Gyergyó-
remete pusztulását. 400 család hajlékta-
lan, mindenük a tüz martaléka lett. A 
kárt egy millió forintra  becsülték. Az 
egyetemi hallgatók a tüzkárosultak javára 
rendezik estélyüket. Elnök Szabó L. Adám, 

moly viselkedésetekkel igyekezzetek méltóvá 
lenni kegyes Urunk további jó indulatára, mely, 
hogy mit és menyit jelent, nem szükséges 
mondanom. 

Ö Felsége ittlétét mi pedig igyekezni fo-
gunk felhasználni  városunk érdekében. Kiált-
suk tehát egy szívvel egy lélekkel, hogy Ö 
Felségét az Isten, a magyarok Istene gyógyítsa 
meg és sokáig éltesse. Éljen I éljen I éljen! 

Szűnni nem akaró éljenzés követte a polgár-
mester szavait, a zenekar az Orbán Miska-in-
dulóra zendít s e közben katonás lépésben 
megindul, maga után vonván a közönséget a 
városháza felé. 

A zaj lassankint mindinkább távolabb és 
távolabb hallszik s vele a nagyközönség is 
oszlik, ugy, hogy °az óriás mérelQ tér rövid 
fél  óra alatt teljesen megtisztul. A kereskedők 
újból felhúzták  a redőnyököt s boltjukba hú-
zódtak tovább tárgyalni az eseményeket. A 
téren alig volt ember, csupán az egyik üzlet 
előtt a vén Potoczky Pista köhögött csendesen. 

in. 
Már a hatódik hete, hogy Ó Felsége, har-

madik Mátyás udvari fogata  mindennap reg-
gel pont nyolc órakor és este pont 6 órakor 
végig robog a városon. A lakósság is megszokta 
a sok udvari fogatot,  nem bámulta a ciffra  ru-
házatu külföldi  követeket, kik nap-nap után 
mutatkoznak. A városban az üzleti élet is rend-
kívüli módon megélénkült; a kerereskedők és 
iparosok vígan dörzsölik kezüket Még a vén 
Helvét G. János sem panaszkodik, mert a sok 
külföldi  vendégből az ö fürdőjébe  is jut elég. 
Különösen a sokat élt urak keresik fel,  híre 
menvén a Katalin forrás  csodálatosan ifijitó 
és bámulatosan erősítő hatásának, melynek leg-no b b b i z o n y s á g a a 1 2 0 t a g b ó l á l l ó H e l v é t 

i m i l i a é s a z ö r e g H e l v é t G . J á n o s k i l e n -
c e d i k i f j ú  f e l e s é g é n e k  n y í l t a n h a n g o z t a t o t t m e g -
e l é g e d é s e . E g y r e m á s r a I p ü l t e k a v á r o s b a n a 
s z e b b n é l - s z e b b p a l o t á k . A v á r o s k é p v i s e l ő t e s -
t ü l e t e a t a v a s z i g y ű l é s a l k a l m á v a l s z o k a t l a n u l 
n é p e s v o l t , a z o n a z ö s s z e s v i r i l i s é s h i v a t a l -
n o k tagok m e g j e l e n t e k s a k ö l t s é g v e t é s t a 

magas póladó dacára észrevétel nélkül elfogad-
ták, sőt a mi ember emlékezet óla meg nem 
történt s a mit remélleni senki sem mert, maga 
az.ellenzék vezére telt indítványt, hogy a pol-
gármesternek az addig járó reprezentátiónális 
költségét kétszeresére emelje fel  a kommunitás. 

A polgármester hálásan és boldogan szo-
rongatta a bizottsági tagok kezeit s mosolygó 
arccal járt-kelt közöltük. 

Azok pedig fagatták-vallatták:  Nó öreg, mi 
lesz, hogy lesz? Meddig marad a király? 
Gyógyult-e meg ? Aztán meg,mit kérjünk tőle; 
mert most mindent ki lehet vinni. Jó volna 
bizalmas értekezletet hivni össze, hogy azon 
összegezzük kívánságainkat... 

A mint igy tanakodnak, nyílik az ajtó s a 
király futárja  lép be s a polgármester felé  kö-
zeledve meghajtja magát s levelet nyújt át s 
azután újból meghajtva magát, sietve távozik. 

Polgármester tiszteletteljesen bontja fel  a 
magyar koronával és a király címerével ékes-
kedő borítékot Keze az izgatottságtól remeg 
s azután a levél olvasásába merül. A bizott-
sági tagok tisztelettel, de egyúttal mély cso-
dálkozással tekintenek rá s egyszerre intézik 
hozzá a kérdést, mert látják, hogy a polgár-
mester arca halálsápadt: 

— Mi baj az Istenért? — 
A polgármester szótlanul nyújtja át a király 

levelét a főjegyzőnek,  aki fenhangon  olvassa 
a következő szöveget: 

•Polgármester Url 
60 lóerős autómat a zsögődi vámnál feltar-

toztatták. Mikor mentességemé hivatkoztam, 
azzal érvelt a különben derék vámos, hogy 
csakis az udvari fogatok  mentesek a vámdij 
tétel fizetése  alól, azonban az udvari automo-
bilok nem. Hogy akadály nélkül tovább me-
hessek, egy korona 20 fillért  kellett fizetnem, 
mivel a vámszedő szerint minden ló után 2 
fillér  vám dukál. 

Intézkedjék, hogy hasonló kellemeüenségek-
nek kitéve ne legyen jóakaró királya 

III. Mátyás.* 
Altalános szörnyülködés. Leghamarább a pol-

gármester eszmélt fel  s oda intve titkárát, iz-
gatottságtól remegő hangon szóllott; 

— Titkár Ur I Hozza be hamar a vámsze-
dési szabályrendeletet és kerestesse elé a meg-
felelő  okiratokat I 

A titkár eszeveszetten szalad a levéltárba s 
nem telik bele 5 perc, megjelenik az aktákkal. 
Nézik, keresik hát osakugyan az áll: «Mente-
sek a vámdij tételek fizetése  alól az udvari 
fogatok,  katonai, kincstári fogatok*...  fogatok... 
fogatok... 

Szent Istent sehol sincs benne, hogy men-
tesek a gépjármüvek, az automobilok; a vá-
mosnak tehát igaza van. De kigondolta volna 
ezelőtt 100 évvel, hogy a király is autón jár, 
ki gondolta volna a szabályrendelet alkotása 
idejében, ugyan ki gondolta volna. És ugydn 
kigondolta volna, hogy akadt egy városi al-
kalmazott, aki mindenkivel szemben személy 
válogatás nélkül alkalmazni meri a városi sta-
tutum intézkedéseit Borzasztó, borzasztó... 

— Mit kell most már tenni? Mégis csak a 
vámos a hibás, mégha a szabályrendelet sze-
rint igaza is volna. 

A városgazda azt indítványozta, a vámos 
fizesse  vissza duplán a királynak az 1 korona 
20 fillért.  Az ügyész azt hozta javaslatba, bün-
tessék meg a vámost, mert sokat számított 
Elég lett volna 4 ló után. Az ellenzéki vezér 
meg azt indítványozta, kérjen a város Ő Fel-
ségétől kivételes engedélyt és a vámost fejez-
tesse le, de előbb azt a bizonyos 1 korona 
20 fillért,  a vámos kei esse elő. 

A tanács pedig készitlessen egy arany do-
bozt s a király pénzét örök emlékül abba 
helyezze el s annak őrizetére a képviselőtes-
tület küldjön ki egy állandó bizottságot Azt 
a helyet pedig hol a vámszedés, illetve a ki-
rálynak feltartóztatása  történt, jelöljék meg em-
léktáblával... 

Órák hosszat tartó vita után a bizottsági 
tagok határozat hozatala nélkül oszlottak szét; 
végül is a polgármestert bízván meg, hogy 
miulán ő a város feje,  intézze el a dolgot köz-
megelégedésre. 

Szegény polgármester, életébe eleget volt 
bajba, de ilyenbe még soha. 

IV. 
A király megvámolásának a hire csákhamar 

széjjel röppent. Az egész város azon bosszan-
kodott Szidták a szegény polgármestert mint 
a bokrot A dolog az alispán fülébe  is eljutott 
Nosza, volt azonnal ad audiendum verbum. 
Azonnal fegyelmit  akasztott a jó öreg nya-
kába. Hiába védekezett, hogy nem tehet 
róla. A szabályrendeletet nem ő alkotta, se nem 
ő hajtja végre. Mindegy volt. Kisebb fokú  ha-
nyagságért, az alispán élve törvényadta jogá-
val, 10 korona rendbirságnak 8 nap alatti meg-
fizetésére-  kötelezte a városi t nyugdíj alap 
javára. 

De a polgármester se volt rest Hivatalába 
ment, megdorgálta a jogügyi tanácsost, hogy 
nem figyelmeztette  a szabályrendelet hiányára, 
elavult intézkedésére s mikor az feleselni  mert, 
fegyelmi  eljárást kért ellene. A jogügyi taná-
csos sem nyugodott, felcitálta  a fővámszedőt, 
s jogtalan vámolásért 50 korona pénzbüntetés 
és az okozott károk megfizetésére  kötelezte. 

A fővámszedő  dulva-fulva  távozott, felke-
resve a zsögödi vámost iszonyúan összeszidta, 
majd felfüggesztette  állásától s helyébe más 
vámszedőt alkalmazott A polgármester pár óra 
alatt legalább is 10 esztendőt öregedett. — A 
tiszti ügyész elkeseredésében beült Bogyán «Ét-
termébe* s az antialkoholizmus sok nyomo-
rultjai ellen intézett végkimerülésig tartó tá-
madást' 

Kf  tudja, hogy hova fejlődtek  volna a dol-
gok, ha közben a király hadsegéde meg nem 
jelenik a városházánál. 

— Ó felsége  kéreti a polgármester urat 
V. 

Szegény jó öreg polgármester, alig tudta 
magára huzm fényes  diszmagyarját A csizmák-
kal meg plane nem tudott boldogulni. Máskor 
pedig milyen hamar ment. Most azonban az 
izgatottság teljesen elgyengitette karjait s vé-
gén is a titkárának kellett segédkezni azok 
felhúzásában. 



m. C S I K I L A P O K olda 

alelnök Gözsy Géza és Csdky. A lap 
nagyszabású gyűjtést indít. A madéfalvi 
emlék-oszlop flgyét  állandóan felszínen 
tartja. 

1892. 40-ik száma Kossuth Lajos 90 
éves születése alkalmából nemzetiszinü 
keretben jelenik meg. Felemlitésre méltó 
események: a gyergyószentmiklósi pol-
gári iskola működését megkezdi, Csík-
szereda nagyközséggé alakulását a bel-
ügyminiszter megerósili. A már közölte-
ken kívül ujabb munkatársak Molnár 
Akos, Csedő István, Orbán Gyula stb. 
Sokszor megvillantak gyár-alapítási ter-
vek, szeszgyár, bőrgyár, kő- és faipar-
iskolák, stb. leginkább Bartalis Ágoston 
tollából. 

Nem hízelgő Csíkszeredára az 1893. 
43. számban közölt vezércikk, mely ugy 
emlékszik meg Csíkszereda képviselőtes-
tületi gyűléseiről, mintha az .esztena tár-
saság' gyűlése lenne. 

1893-ban Vitos Mózes megindítja a 
csikmegyei fűzeteket,  mely vármegyénk 
földrajzi,  természetrajzi és néprajzi leírása. 

1803. évben a Csiki  Lapok közli  mun-
katársainak  névsorát, kik  kőzött  még lát-
juk Lakatos  Mihály  segédszerkesztőt,  Be-
nedek  Istvánt,  Sántha  Simont,  Antal Jó-
zsefet,  Hosszú  Ferencet,  Koncz  Istvánt, 
Baka Jánost,  Császár  Nándort,  Csiszer  Pe-
tőt,  Éltes  Jánost,  Jőzsa  Sándort,  dr.  Szil-
vásy Jánost,  Kovács  S. Jánost,  Korber  Im-
rét, Kricsa  Konrádot,  Kricsa  Klárát.  Ezen-
kívül  cikkeket  írnak  Ugrón  Gábor, Gyórffy 
Oyula és Molnár  József.  Természetes azon-
ban, bogy a lap szerkesztői  és belmunka-
társai még mindig  a legelői  megnevezet-
tek  voltak,  élükön  dr.  Bocskor  Bélával. 

Az 1894. 3. és 4. számokban Mol-
nár József  és Bartalis Ágoston tollából 
a megyei nagybank  eszméje van rész-
letesen kifejtve,  mely a vármegye ma-
gánjavaiból volna alapítandó. Eidekes 
hogy ugyanezt e cikkektől teljesen füg-
getlenül és azok ismerete nélkül, lapunk 
jelenlegi belmunkatársa, (P.) sokszor ki-
fejtette  az utóbbi időben és élénk tet-
szést és feltűnést  keltett ma is vármegye-
szerte. 

1894. év március 25-én a Csiki La-
pok Kossuth Lajos halálát, következő 
száma pedig temetését gyászkeretben je-
lenti. 

Ugyanezen évben az állandó választ 
mány azt javasolta a törvényhatósági 
közgyűlésnek a ditrói biróválasztási za-

vargásból (legutóbb is zavargott) kifolyó-
lag, hogy Ditró község lakósainak vá-
lasztói jogósultsága egy év tartamára füg-
gesztessék fel  s ezen idő leteltéig az 
elöljárósági állások kinevezés alapján 
töltessenek be. Bocskor Béla vezércikk-
ben támadja a javaslatot, félti  a község 
autónomiáját, később a közgyűlés főjegy-
zője felszólalására  el is veti azt. 

Feljegyzésre méltó, hogy a csiki és 
gyergyói vasút a Csiki Lapokban állan-
dóan felszínen  van. Ezen időben külö-
nösen Bartalis Ágoston igen sokat ír, 
rendkívül termékeny, számtalan közérdekű 
eszmét vet fel,  főleg  közgazdasági, de 
szóciális, társadalmi és közigazgatási tár-
gyút is. 

Az 1894. 38-ik számban Bándi Va-
zul vezércikket közöl .300 gimnázista" 
címmel. Ekkor érte el a csiksomlyói gim-
názium első ízben ezt a magas lészámot. 

Az 1895. évfolyam  teljes, egy szám 
sem hiányzik belőle és kivétel nélkül 
eredeti cikkek jelennek meg a lap meg-
szaporodott munkatársai tollából. 

1895. augusztus hava fontos  esemény 
a vármegye történetében. Megkezdik a 
vasútépítést I Bartalis Ágoston .Uj kor 
szak hajnalán" címmel köszönti. 

Az 1865. szeptember 25-iki  szám vezér-
cikkben,  mint nagy diadalt  jelenti,  hogy 
Csíkszereda  város képviselőtestületében  az 
inteligenoia  legyőzte  a trunkusokat,  mert 
összes jelöltjei  a választáson győztek.  Esze-
rint képviselőtestületi  tagoknak  megvá-
lasztattak  : Becze Antal,  Hajnód  József 
közép.  Bőjthy  Endre,  Rancz Ignácz,  ifj. 
Csedő  István,  Kovács  József,  dr.  Molnár 
József,  ifj.  Dávid  János,  Bartalis  Ágoston, 
Hajnód  János,  Csiszér  József,  Erős Elek, 
Márton  Dávid,  tíecző  Béla, Rancz Lőrinc, 
Kovács  Antal,  Nagy  Imre,  Pototzky  Kris-
tóf,  Kiss  Antal,  Pap Domokos, Mihály  Fe-
renc, Szacsvay Imre,  Kőváry  László, 
Szabó Antal,  póttagoknak  Veress  Lajos 
tanító  és id.  Luz Sándor. 

1896-ban Magyarország ezeréves fen-
állására nemzetiszinü papiroson hatalmas 
ünnepi számot ad ki a Csiki Lapok, 
melybe Mikó Bálint főispán  és Becze 
Antal alispán bevezető emléksorai után 
a vármegye közéleti kitűnőségei szintén 
emléksorokat írtak. 

1897. január 1. a Csiki Lapok törté-
netében nevezetes forduló  pontot jelent. 
Dr. Bocskor Bélát vármegyei tiszti fő 
ügyésznek választják meg, minek folytán 

sokoldalú elfoglaltságára  való hivatkozás-
sal, a lap felelős  szerkesztéséről leköszön 
és az olvasóközönségtől meleg szavakkal 
búcsúzik. Távozása érzékeny vesztesége 
a lapnak. Nyolc éven keresztül volt a 
Csiki Lapok felelős  szerkesztője, melyet 
lelkesen és nagy körültekintéssel vezetett 
és a vármegye közönségével megszeret-
tetett. 

A lap felelős  szerkesztését átveszi 
Molnár József,  tehát a lap továbbra is 
jó kezekbe kerül. 

Fontos eseménye a Csiki Lapoknak 
az, hogy 1897. január 1-én, m. jr Mol-
nár József  a szerkesztést'átvesz1 politi-
kai lappá lesz. Ez ideig politikát nem 
folytatott,  habár az országgyűlésekről tu-
dósításokat közöt, melyeknek sorai el 
árulják a lap ellenzéki tendenciáját. 

A Csiki Lapoknak politikai múltja 
tehát 1897. január 1-ére vezethető vissza. 
Molnár József  beköszöntőjében különö 
sen hangsúlyozza, hogy „a lap párto-
kon leiül  álló  politikai  lap lesz". És 
tényleg a lap nem csatlakoztk egyik po-
litikai párthoz sem, ezt 1898. évi bekö-
szöntőjében is hangsúlyozza. Hangja hig-
gadt és tárgyilagos, cikkei azonban el-
árulják, hogy habár pártokhoz nem csat-
lakozik, mégis a mérsékelt 67-es irányt 
kedveli. Politikával azonban ekkor sem 
foglalkozik  belterjesen, mert a lap mun-
kássága túlnyomó részét továbbra is a 
helyi célok istápolására fordítja.  Minden 
számában egy-egy közérdekű cikk, uj 
eszme stb. Csíkszereda kisajátítandó piaca 
pontosan 40,000 forintba  került volna 
akkor, irja az előttem ismeretlen cikkíró 
és hozzá egész pontos, megbízható szám-
adatokkal szolgál. A piac azonban ma 
sincs meg és valamivel többe fog  kerülni 
40,000 forintnálI?!  I 

Az 1898. évfolyam  teljes, egy szám 
sem hiányzik belőle. Az év elején Mol-
nár József  egy évi szerkesztés után le-
köszön és a szerkesztést az ekkor már 
kiadó laptulajdonosként szereplő György 
jakab Márton veszi át. Ö a felelős  szer-
kesztő, főmunkatárs  Gyergyóban Vértes 
(Hochschild) Lajos. Ez van a lap vezető 
helyén kiírva. 

1898-ban Erzsébet királyné halálát 
gyászkeretben jelenti a lap. Ujabb mun 
katársak a kimaradó régiek helyén Bor-
széki Soma, Borsay Mór és Korody 
Miklós. 

1898. november havában a Csiki La-
pok az Albert Béni kontra Vitos Mózes, 

ifj.  Molnár József  és Györgyjakab Már-
ton-féle  első sajtóperből diadalmasan ke-
rül ki. 

A lap uj korszaka 1899. január 1-ével kez-
dődik, mikor a lap szerkesztését, mint felelős 
szerkesztő dr. Fejér Antal, jelenlegi főszer-
kesztőnk vette át Ő ad részletesen kifejtett 
politikai programmot, melyhez a lap mai na-
pig következetes maradt A programm az 1898. 
december 28-iki számban jelent meg. A Csiki 
Lapok politikai programmjául az országos 
szabadelvüséget  jelöli meg, melynek eléré-
sében Deák Ferencet, a haza bölcsét fogadja 
el politikai eszménykép gyanánt Az ő politi-
kai hagyományait teszi a Csiki Lapok hitval-
lásává, de egyben kijelenti, hogy politikában 
nem tart számot országos elismerésre és mél-
tatásra, mert jövőben is elsősorban, Csikmegye 
közgazdasági és társadalmi érdekeit szolgálja. 
Személyeskedő és piszkolódzó cikkek még ak-
kor sem tarthatnak közlésre számot, ha a lap 
által követett politikai irány álláspontjának vé-
delmét célozzák. Ezt hiven betartotta az ese-
mények későbbi folyamán  is. 

A Csiki Lapok ettől kezdve a régi sza-
badelvQpárt csikmegyei sajtőorganuma és a 
67-es érdekek erős istápolója volt Hiven ki-
tartott a lap éveken keresztül e politikája mel-
lett, egészen a Fejérváry-kormánnyal bekö-
szöntött darabont korszakig, mikoi Fejérváiy 
és kormánynyal szembe helyezkedett Azóta a 
lap tartózkodik a pártpolitikától. 

Sokat jelentett e lap életében, hogy 1899. 
januárban „Csikvármegye  hivatalos közlö-
nye" lett, ami azt jelentette, hogy a mai vár-
megyei hivatalos lap közleményei éveken ke-
resztül a Csiki Lapokban láttak napvilágot, 
ami természetesen roppant fontosságot  köl-
csönzött az egyébként ekkor már erkölcsileg 
és anyagilag ~ teljesen megerősödött lapnak. 

1899-től a Csiki Lapok munkatársai követ-
kezők voltak: 

Dr. Balló István főgimn.  tanár Csiksomlyó. 
Baktsi Gáspár kir. közjegyző Csíkszereda. 
Bartha Ignác ügyvéd Csíkszereda. Bartalis 
Ágoston főszolgabíró  Csikszentmárton. dr. 
Bocskor Béla tiszti főügyész  Csíkszereda. Bor-
say Mór törvényszéki aljegyző Csíkszereda. 
Csedő István ügyvéd Csíkszereda, dr. Csiky 
József  ügyvéd Csíkszereda. Dobos András tör-
vényszéki aljegyző Fehértemplom. Dr. Fejér 
Dávid orvos Gyergyószentmiklós. Fejér Sán-
dor főszolgabíró  Csíkszereda. Kelemen Elek s. 
telekkönyvvezető Gyergyószentmiklós. László 
Gyula iparkamarai Il-od titkár Marosvásárhely. 
Dr. Künnle Tivadar ügyvéd Sepsiszentgyörgy. 
Lakatos Mihály gazd. isk. tanár Csíkszereda. 

A kocsis jelentette, hogy előállott, mire a pol-
gármester titkára kíséretében lecsoszogott a 
lépcsőkön, bogy nemsokára^ megbántott ki-
rály előtt álljon. 

A főtéri  templom nagy harangján pont egyet 
ütött az óra, mikor a városi fogat  a kultúrpa-
lota déli kapuja előtt — hol Ő felsége  lakosz-
tálya volt — megállott. 

— Isten hozta, polgármester ur, — szólitá 
meg az uralkodó a félelemtől  remegő polgár-
mestert, midőn az szine elé jutott s mély alá-
zattal üdvözölte. 

— Isten hozta — ismételte barátságosan, 
tessék foglaljon  helyet. 

De az ősz városfő  csak remegett s végül 
is e két szót nyögte ki: 

— Kegyelem Felség, kegyelem I 
A király csodálkozó arcára tekintvén azon-

ban bátorságot merített a igy folytatta: 
— Bocsásson meg felséged,  hogy az a 

vámos oly kellemetlenséget okozott. 
— Hja, vagy ugy I — nevetett a király 

Szóra sem érdemes kedves polgármester ur, 
sőt ellenkezőleg nagyon helyeslem a derék 
vámos eljárását. 

A polgármester nem tudott hova lenni cso-
dálkozásában. 

— Mit, hát a király nem haragszik, sőt I.. 
villant át agyán a gondolat 

De tovább szólt a király: 
— Igen, polgármester ur, a többek között 

a vámosról is szó lesz, de most nem éppen 
azért hivattam. Azonban ha már a sorrend 
előtt szóba került a dolog, kérdem polgármes-
ter urat, adjon véleményt, mivel tudnám meg-
jutalmazni azt a derék, köteleségtudó hivatal-
nokot Mert végre is, ha talán hibás is valaki, 
de semmi esetre sem lehet az a vámos, ki a 
szabályrendelet intézkedéseit végrehajtotta. Ké-
rem tehát gondolkozzék a dolog fölött  s majd 
elutazásom előtt tegyen javaslatot Most pedig 
térjünk a dologra. Hála Istennek, teljesen meg-
gyógyultam. Zsábám, a mióta a hargitai kén-
gödröt használom, teljesen kimaradt s most 
agy éizem magamat, mintha újra születtem 

volná. Itt az ideje tehát, hogy székvárosomba 
visszatérjek. Mielőtt azonban elutaznám, sze-
retném a város nevezetességeit megtekinteni 
és ugyanakkor a helyszínén kihallgatásokat 
adni, hogy lehetőleg mindenki véleményét, kí-
vánságát megismerhessem. Fiatal ember va-
gyok és tájékozatlan. Az ország boldogítása 
a főcélom.  Ezt pedig csak ugy gondolom el-
érhetni, ha kedvelt híveimet, gondolkozásukat, 
és vágyaikat ismerem. Kérem tehát polgármes-
ter urat, közölje akaratomat a város közönsé-
gével, s rendezze ugy a dolgot, hogy látoga-
tásaimmal kapcsolatban lehetőleg mindenkivel 
az ő rendes tartózkodási helyén találkozhas-
sam. Tudja, nem szeretem a sok ceremóniát... 

A király kegyessége egyik ámulatból a 
másik ámulatba ejtette a polgármestert s vé-
gül izgatottsága teljesen elmúlt, ereje vissza-
tért s a bucsu vétel után a kik távozni látták 
alig ismertek rá, oly frissen  ugrott fel  az őt 
váró fogatra. 

VI. 
Más nap a város lakóssága, mintha ünnep 

lett volna, legszebb ruhájába pompázott fő, 
iparosok, kereskedők és hivatalnokok abba 
hagyták a munkát s kíváncsian várták a király 
látogatását 

Oly nagy volt az ünnepi hangulat, hogy 
még a Zöldfa  csarnoka is kongott az üresség-
től csupán az egyik sarokban a vén tábornok 
és a rokkant fötörzsorvos  kóstolgatták a hon-
védek italát s beszélgettek rákok különböző 
fajairól. 

Még a kincskereső Krausz bácsi is bejött 
a hegyekről, hol állítólag már megtalálta a 
világ legjobb kőszenét és a kitűnő vas-ércef, 
de a melynek helyét csak harmadik Mátyás 
király lesz szerencsés megtudni. 

Ditrói Bandi is kirukkolt fényes  diszma-
gyarjában. Arca roppant komoly s bajusza ki 
van pödörve. Neki ma rossz napja van. Éppen 
most értesül, hogy az adóhivatalnál letiltott 
fizetése  követelések hiányában teljesen felsza-
badult Most éppen azon töpreng, hogy hol 
csináljon ujabb adósságot 

A városi építkezések is szünetelnek e na-
pon. A Kossuth Lajos-utcabeli köhid épitése-
bármár ideje volna, hogy befejezést  nyerjen,-
tekintettel a nap jelentőségére, újra szünetel. 

A Vigadó átalakítása tárgyában kiküldött 
bizottság is felfüggesztette  tanácskozásait. Szó-
val ünnepi hangulat uralkodott az egész vá-
roson. 

VII. 
A király leereszkedése és nyájassága min-

denkit elbájolt Még a soha semmivel meg 
nem elégedő Orbán bátyánk is suttogva be-
szélt Pedig a kik ismerik, tudják, hogy ez 
nem szokása. A királyi kegy ugyanis megen-
gedte, hogy gyógytára, a «Hazánk Védőasz-
szonya< jelenlegi helyén maradhasson. 

A király igy, mint egy triumphator vonult 
látogatásának utolsó helyére a Városházára, 
melynek kapujában a polgármester fogadta  a 
tisztviselői kar élén. A király itt saját kezű-
leg tűzte fel  a Mátyás-rend közép keresztjét 
az elcsapott, de közben ismét visszafogadott 
vámos mellére. 

A nagyterembe összegyűlt városatyák vi-
haros éljenezéssel fogadták  az ifjú  uralkodót 
s a polgármester helyére sietvén, felkérte  a 
királyt, hogy a számára ez alkalomra rögtön-
zött trónust elfoglalni  kegyeskedjék. 

A vár fokán  e percben megszólaltak az 
ágyuk s háromszoros űdvlövés reszkettette meg 
a sok százados múltba visszatekintő ablakokat, 
jeléül annak, hogy III. Mátyás király Csíksze-
reda város házára irányította egy pillanatra a 
világ szemét 

A polgármester rövid üdvözlő szavaira a 
király hosszasan válaszolt, biztosítván a város 
közönségét atyai jó indulatáról s végűi felhivta 
az egybegyűlteket, hogy kívánságaikat tartóz-
kodás nélkül terjesszék eléje. 

Egyben intett a hadsegédének, hogy ve-
gyen tollat és papírosat s jegyezze fel  a kí-
vánságokat 

A polgármester intésére először is előlép-
tek a hivatalnokok és előadták kívánságukat, 
mely szerint tekintettel • csíkszeredai drága 

megélhetési viszonyokra, az összes tisztviselők 
és hivatalnokok fizetése  emeltessék fel  az ed-
digi kétszeresére. A hus ára hatóságilag ál-
lapitassék meg s szállitassék le. A hivatalos 
órák pontos betartása alól mentessenek fel. 

Megígértetett 
Elé állottak az iparosok, hogy megismétel-

jék kérésüket, melylyel korlátlan italmérési en-
gedélyért folyamodtak  a testületi ház részére. 
De nem maradtak el a kereskedők sem. Kéré-
sük oda terjedt, állapittassék meg a kereske-
dőkre nézve a numerus klauzus, mert hanem 
a verseny tönkre teszi. Egyben az iparosokkal 
közösen kérik a tanonc iskola eltörlését, mivel 
a tanoncok amire mesterek lesznek, úgyis el-
felejtik,  amit ott tanultak. 

Ez is megígértetett 
Most jöttek az ügyvédek, kiknek szónoka 

előadta, hogy folyton  szaporodó számuk miatt 
jövőre ügyvédi vizsgát csak 50 évi jelöltöskö-
dés után lehessen tenni. Továbbá, hogy ma-
kacssági ' ítélet hozható ne legyen, valamint 
hogy a felebbezési  forumok  száma emeltessék 
fel  annyira ,hogy az ügyeket ne lehessen egy-
két év alatt elintézni, mivel a mostani rend-
szer mellett megélhetésük biztosítva nincs. 

Ugyancsak kérték, hogy a jelenlegi lakásuk-
hoz vezető utca neve változtassék meg. Mert 
az eddigi utca név: a »Csalóköz«, téves kom-
binatiokra ad alkalmat. 

Ez is megígértetett 
És végül jött a hivatalos város nevében a 

polgármester kérése. 
Az ősz városfő  megtörülvén izzadó hom-

lokát, megszólalt: 
— Felséges Uram I Királyom I 
Csíkszereda város közönségét annyi min-

denféle  jóval halmozta el, hogy azt pár gyenge 
szóval kifejezni,  elmondani nem lehet Engedje 
meg, hogy végül Csíkszereda város közönsége 
nevében is előterjeszthessem kérelmemet Aj-
kam remeg, szivem hangosan ver s már-már 
elfog  a bátortalanság érzete, ha rágondolok 
vakmerő kérésemre. De Felséged biztatóan te-
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Lázár Menyhért onz. gyűl. képviselő Buda-
pest U i i t János főszolgabíró  Gyergyótölgyes 
Mihály Ferenc megyei főjegyző  Csíkszereda, 
ifj.  Molnár József  ügyvéd Csíkszereda. T. Nagy 
Imre gazd. isk. igazgató Csíkszereda. Nagy 
Sándor ügyvéd Csíkszereda. Dr. Orbán Gyula 
orvos Halas. Péterfy  Tamás Marosvásárhely. 
Szántó Sama ügyvédjelölt Csíkszereda. Sántha 
Simon megyei igtató Csíkszereda. Dr. Tittsc-
ber Ede agyvéd Gyergyószentmiklós. Torma 
Miklós Szolnokdobokamegye alispánja, Dés. 
Vértes Lajos polg. isk. igazgató Dilró és még 
sokan. A lap címlapján dr. Fejér Antal, mint 
felelős  szerkesztő van kiírva. A lapba irnak 
még Fejér Gerő, Karácsony József  és még 
sok névtelen. 

1899. január l-re hozatja György-
jakab Márton a lap mostani tetszetős, 
választékos kliséjét: .Csiki Lapok*. 

1899-ben igen értékes vezércikkek 
látnak napvilágot a nagytudásu és euró-
pai műveltségű Páris Frigyes és dr. 
Kűnnle Tivadar tollából. Sokat ir az 
1899. és 1900. években dr. Balló István, 
Bartha Balázs, Hankó FJemér, Mártonffy 
Anna, Gencsy István. 

A lap legtehetségesebb munkatársai 
voltak T. Nagy Imre és Becze Antal, 
kik azonban nevűk alatt nem írtak. Cik-
keiket ritka éleslátás, erős szókimondás, 
rengeteg tudás és é l e t t a p a s z t a l a t , 
rajongó fajszeretet  és világos nyelvezet 
jellemezték. Különösen T. Nagy Imre 24 
éven keresztül állandóan dolgozott a 
lapba s mikor 1898-ban Györgyjakab 
szerkesztő nélkül marad, jó ideig T. Nagy 
Imre szívességből egyedül szerkeszti a 
Csíki Lapokat. Később is sokat ir és ma 
is sok értékes cikket kapunk tőle. 

1900-ban a Csiki Lapok általában nagyobb 
terjedelemben jelenik meg, 6—8 oldal egy-
egy száma a mai bő kőpenyegben. Minden 
számán meglátszik a gondos szerkesztés, a 
fejlődés,  a megerősödés. Hirdetései ekkor már 
bőven vannak, mig az első években alig akadt 
egy-kettő. A későbbi években ezek is megsza-
porodnak az előfizetőkkel  együtt. 

Az 1901—1902. években a szerkesztőség 
tagjain kivül sokat imak a Csiki Lapokba 
Bartha Balázs, Márton Gábor, W. Földes Anna, 
dr. Prihodáné, Kricsa Klára. Ekkor is a helyi 
célokat szolgáló közérdekű cikkek azok, me-
lyek a lapot mindig változatossá és érdekessé 
teszik. 

1902-ben lezajlik a tusnádi nevezetes szé-
kely kongresszus. A Csiki Lapok toboroz, lel-
kesít, agitál és dolgozik rendületlenül. Hetek-
kel azelőtt a kongresszust beharangozza, ér-

deklődést kelt mindenfelé  és hasábokon ké-
résztől referál  róla. Ebben az időben halnak 
el Vitos Mózes és dr. Molnár József,  a lap 
régi szerkesztői. 

1900—1912. években sokat írtak a Csíki 
Lapokba dr. Szántó Samu és dr. Nagy 
Jenő, ámbár nevük cikkeik alatt nem látható. 

1903-ban ZsOgön Zoltán, dr. Ujfalusi  Jenő, 
Csergő Gábor Írogatnak szorgalmasan a lap 
belmunkatársai melleit. A lap ekkor is leg-
többször 6—8 oldalas terjedelemben jelenik 
meg. Annyi anyag van egy-egy számba felhal-
mozva, bogy 3—4. szám kitelne belőle a mai 
kisebb méretű vidéki lapok recipéje szerint 

1902-ben Dresznándt Viktortól Szvoboda 
Testvérek (József  és Miklós) veszik át a la-
pot és nyomdát. 1904-ben főszerkesztő  dr. Fe-
ér Antal, felelős  szerkesztő Lakatos Mihály. 

Lakatos sokat dolgozik. Ogyesen szerkeszti a 
lapot. 

1904. julius 20-án Szvoboda Testvérek 
helyett Szvoboda József  lesz a kiadó. Szep-
temberben Lakatos Mihály eltávozik, ismét dr. 
Fejér Antal lesz a felelős  szerkesztő. 

A Nemzeti Muzeumban az 1905. évfolyam 
teljes, az 1906. és 1907. éviekből csak 1—1. 
szám hiányzik, 1906. és 1909. évfolyamok 
szintén teljesek, 1907-től hiánytalanul nálam 
is megvannak. 

Itt egy kis feljegyezni  való van a 
a Csiki Lapok tulajdonjogát illetőleg. Az 
elöl közölt alapítás részleteiből kitetszik, 
hogy a név szerint felsorolt  alapítók a 
tulajdonjogot nem adták át Györgyjakab 
Mártonnak csupán a kiadással bízták meg 
olyformán,  hogy a lap bevételeiből fe-
dezze a kiadásokat. Az esetleges fölös 
jövedelmet nem igényelték, de netáni 
károsodásért 400 forint  erejéig kezessé-
get vállaltak. Ez akkor érthető volt, mert 
egy lap alapitása — még ha egyedüli is 
volt a vármegyében — kockázattal járt. 

Bizonyos, hogy az alapítás után az 
alapítók többet közös értekezletre össze-
nem jöttek, a lap tulajdonjogával nem 
törődtek. A bevétel megvolt, sőt évről 
évre emelkedett, a 400 forintos  kezes-
ségre nem került a sor, sőt ellenkezőleg 
a lap, kiadójának jelentékeny jövedelmi 
forrása  lett. 

Bár az alapítók a tulajdonjogról kifejezet 
ten le nem mondottak, viszont fenn  sem tar 
tották maguknak, mégis 1897. elején, mikor 
dr. Bocskor Béla megvált a lap szerkesztésé 
tői. Györgyjakab Márton a lapra nyomatja ne-
vét, mint kiadó-laptulajdonos és felelős  szer-
kesztő. Azután igy marad, sőt halála után 

évekig a lapon kitéve olvasható, bogy «Lap-
tulajdonos Györgyjakab Márton örökösei*. 

1899. julíusban Györgyjakab Márton 
laptulajdonos — kiadó meghal és átveszi a 
lapot és nyomdát az üzlettel együtt Dresz-
nándt Viktor, egy vagyonos szász. Tehát a 
lap tulajdonjogát nem kapták meg Dresz-
nándt Viktor és később Szoboda-testvé-
rek, mert azt kifejezetten  fenntartották 
maguknak Györgyjakab Márton örökö-
sei. Még 1904-ben a lapon olvasható ez, 
később elmarad ugyan, de a tulajdonjo-
got 1910-ben Szvóboda József  kiadó min-
den félreértés  elkerülése végett kénytelen 
volt megvásárolni, aránylag igen kevés 
összeggel. Ez tényleg megtörténik, kitől 
191 l-ben a jelenlegi tulajdonos vette meg. 

Az alapítók  jórészt  elhaltak,  csupán 
Csedő  István,  Hosszú  Ferenc,  Bocskor  Ádám, 
dr.  Bocskor  Béla és Imreh  Dénes élnek, 
kik  maguk  sem igen emlékeznek  az ala-
pítás  részleteire. 

1906-ban egy uj írógárda dolgozik szor-
galmasan a Csiki Lapokba, kik jobbára ma is 
a lap munkatársai Ilyenek dr. lmecs János, 
dr. Benke Antal, dr. Sándor László, ki egész 
idő alatt dolgozott a lapba, és aki főleg  a 
90-es évekbe igen sok szép tárcát irt, Kassay 
Lajos, ifj.  Botár Béla, Ady Mariska, Bálás 
Béla,dr. Nagy József,  Balog István, VeressArpád, 
ujabban Szekeres József  dr., Kémenes Antal, 
Antal József,  Ferencz József,  Mátrai Ferenc 
Béla, dr. Élthes' Zoltán, Petres Elek, Gábor 
János, Erőss József,  Henter Géza, Portik An-
dor, Szabolcska Mihály, a kitűnő költő, Petres 
Kálmán, Agner Béla, dr. Kovács Albert és 
mások. 

1907. augusztus 7-én lmecs János dr. 
főmunkatárs  lesz a lap címlapján. Sokat 
ir mellette Földes Zoltán, Szlávik Ferenc, 
Péter Sándor, Benke Antal és e sorok 
írója 1906-tól kezdve. 

A Csiki Lapok legtartalmasabb és leglel-
kesebb ujabbi belső munkatársai közé tartóz-
nak Pap Béla és dr. Kovács József,  kik mind-
ketten, bár a vármegyétől távol vannak, viszo-
nyait alaposan ismerik, érdekeit önzetlenül 
és lelkesen szolgálják. Pap Béla mai napig is 
sokat ir, rendkívül termékeny és tartalmas, 
akárcsak Bartalis Ágoston volt a 90-es évek-
ben. Tulnyomólag közgazdasági irányú cikkei 
általános feltűnést  keltenek megyeszerte. dr. 
Kovács József  szintén közgazdasági iró s ma 
már neve elismert az ország közgazdasági kö-
reiben. 

Magas röptű vezetőcikkeket ir még la-
punkba dr. Kászony Alajos, tulnyomólag kat-
holikus népszövetségi és társadalmi tárgyuakat. 

1907. december havában a Csiki Lapok 
örömmel emlékezik meg, bogy a madéfalva— 
gyergyószentmiklósi vasút megnyílt 

Dr. lmecs János 1907. év végén nagymérvű 
elfoglaltsága  miatt a lap kötelékéből küépett, 
helyét dr. Benke Antal foglalta  el. Mellette 
egy egész írógárda dolgozik, jobbára a fent 
megjelöltek. A régi gárdából T. Nagy Imre és 
László Gyula irnak időnként cikkekeL 

És itt elérkeztem ahhoz az időponthoz, 
amikor már alig akad feljegyezni  való. Benke 
is távozik, 1908-ban e sorok írója főmunka-
társ, majd társszerkesztő és 1909-ben felelős 
szerkesztő lesz, mig dr. Fejér Antal ugyanak-
kor megint főszerkesztő  lesz. 

A Csiki Lapok negyedszázados múltjában 
ezek a főbb  vonások, melyek egy hírlapi is-
mertetés keretébe bele szoríthatók. Az utolsó 
évtized eseményeivel szándékosan nem fog-
lalkoztam még csak nagyjában sem, mert ezek 
még mindenkinek élénk emlékezetében van-
nak, másfelől  pedig igen hosszura nyúlt volna 
ismertetésem. 

A Csiki Lapok ma Erdély legrégibb 
újságjai közé tartozik. Nehéz viszonyok 
között lelkes emberek hozták világra és 
az a lelkesedés, mely életet adott neki, 
ápolta és erősítette állandóan. Ma már 
megizmosodva, bátran felveszi  a versenyt. 

Olvasóközönsége nagy és napról-napra 
gyarapodik. Előfizetőinek  számával Er-
délyben az elsők között van. Egyes szá-
mai 800 példányban jelennek meg. Mai 
jubileumi száma 3000 példányban külde-
tett szét. 

Végül még csak annyit, hogy a Csiki 
Lapok jelenleg is ugyanazon politikai 
programmon áll, melyet főszerkesztője 
1898 decemberében kifejtett.  Hitvallása 
67, politikai eszményképe Deák Ferenc, 
azonban a jelenleg fennálló  politikai 
pártok  egyikének  sem áll  s z o I-
gá l a t ában , p á r t j a n incs , párt-
érdeke sincs, hanem mindentől és min-
denkitől a legteljesebb mértékben függet-
len és ma is elsősorban  Csikv&rmegye 
érdekeit  szolgálja. 

Huszonöt év hangulatai. 
Budapest, 1912. dec. hó. 

Egyének, fajok  és társadalmak állandó küz-
delmet folytatnak  a létért s mindazon előnyö-
kért, melyeket saját erkölcsi felfogásuk  szerint 
az élettől várnak. Könyörtelen és végnélkDIi 
ez a harc, melynek természetében rejlik a cél: 
az erős leigázni törekszik a gyöngét, hogy ál-
landóan kizsákmányolhassa; a mi viszont arra 

kint reám is, igy mégis megkockáztatom ké-
résénél. 

Arra kéri Csíkszereda város Felségedet, Ma-
gyarország urát és királyát kegyeskedjék... 

A polgármester arca elsáppadt, szava meg-
akadt ugy, hogy a királynak kell biztatni. 

— Csak bátran polgármester ur, nem tesz 
semmit, bármilyen sokat is kér. Hatalmam nagy 
és ha kérése jogos és igazságos, ígérem, hogy 
teljesíteni fogom. 

A polgármester uj bátorságot merítve a 
király biztató szavaitól, félbeszakadt  beszédjét 
újból folytatni  kezdi: 

— Arra kérem Felségedet kegyeskedjék 
megsürgetni belügyminiszterét, intézze el Csík-
szeredának Zsögöddel és Taplocával való egye-
sítési Ogyét — A király arca néhány pilla-
natnyi gondolkodás után elkomorul, de azért 
ígéretet tett, hogy tanulmányozni  fogja  a 
kérdést - ' 

• 
Másnap reggel ö Felsége a lakósság ová-

ciójától kisérve, örök bncsut mondott Csík-
szeredának. 

I r t a : M á t r a i F e r e n c B é l a . 
Amikor a termést betakarították — élénkül 

itt meg minden. 
— Sütnek-főznek,  törik a sok mákot, diót 

a nagy patkós kalácshoz, mert közeledik a — 
bucsu. 

— A házakat szépen kimeszelik, mer hát 
ugy illik, bogy ekkorára tiszta legyen mindenki 
portája, nehogy valamelyiket is szó érje. 

— A szomszéd járási székhelyről áthurcol-
kodik ilyenkor a két mézeskalácsos, egypár 
cöveket levernek, a ponyvát felhúzzák,  aztán 
kész a — sátor. 

— A sok gyermek, a leány csak ámul-bá-
mnl a temérdek mézeskalácson, amiket ilyen-
kor akknrátosan kiraknak, hogy hát tessék, itt 

van I — mindenki vegyen egy szivet a válasz-
tottjának. 

— A kis utcákon csak ugy pezseg az élet... 
— Ni-ni a tanító ur! — mondják a gye-

rekek. 
— A kasznár ur is ott jár-kél a családjával, 

néhány Öregebb gazdával megáll egy-egy kia 
beszédre, aztán rövidke idő kedvéért betérnek 
mindannyian a vendéglő udvarára, ahol a fiatal-
ság ekkor már javában táncol. 

— A kasznár meg a tanító jobban csak 
azért is indultak egy kis sétára a falun  keresz-
tül, hogy elűzzék szemükről az álmot 

— Tegnap ugyanis vadászni voltak. Elbe-
szélgettek, elanekdótáztak. Aztán az idő is rö-
vid volt s szalmaágyon hiába, még sem esik 
ugy az alvás, mint odahaza. 

— Csinos hajlék van odakinn a falutól  jó 
háromnegyedórányira. 

— Éppen látogatóba érkeztem. A jegyző-
ékhez kellett átfuttatni.  Majd onnét valaki el-
kísér. Mert az urak nincsenek idehaza. Ugyle-
bet az éjszakát is ottkünn töltik. 

— Hát akkor gyerünk. Miska már várt rám. 
Egy husángot lóbált a kezében. 

— Azonban nem engedtem magamat so-
káig kísérni. Ismertem a vidéket. Miskát a 
nagydombról visszakoldtem. Alig kellett innét 
[>ár lépést gyalogolnom, a völgy másik olda-
án feltűnt  a pásztortűz, amit ez alkalommal 

azonban a vadászok gyújtottak. Itt-ott elfözték 
ugyan egy-egy pillanatra a fák  lombjai, de 
mindinkább élénkült a lángja, a felszálló  füst-
ben sárga-piros szinek kavarogtak, aztán ahogy 
közelebb értem, az alak is tisztán volt látható, 
amit a fahasábokat  igazgatta a tűzön s hogy 
a háta mögül hirtelen előbukkantam, valóban 
meglepődött 

— De jobban meglepődött a barátom, ami-
kor a tűz mellett az erdőmesterrel beszélgetve, 
engem is megpillantott 

— Honnét csöppentél ide I ?... No de ilyet I 
Igazán érdekes — hangzott egyre-másra a cso-
dálkozás az ajkáról; majd a régi barátság je-

léül megöleltük egymást, aztán bementünk 
mindannyian a kunyhóba, hol az erdöőrök 
ekkor már kitalálták a párolgó gulyást. 

— Micsoda felséges  eledel volt ez I... Hát 
mikor megtudtuk, hogy a kosárban pompás 
túrós rétes is van elrejtve... 

— Az asztalfőn  az erdőmester töltögette 
a borokat, az egyetlen behűtött sörös •fias-
kóra* meg tanító barátunk alkudozott 

— Társaságunk központja mégis a bécsi 
bérlő volt Öt hallgattuk mindannyian, amint 
tört magyarsággal vadászkalandjait mesélte s 
mi, kik csak néha-néha vehetünk részt a ha-
sonló élvezetekben, mondhatnám irigykedve 
néztünk rá. Közbe-közbe mindenikünknek akadt 
valami mondanivalója. 

— A bécsi vendég illatos szivarakkal kínálta 
a társaságot 

— Itt gombolygó füstkarikák  szálltak a 
levegőben, kintről a hajlék ablakán bepislogott 
hozzánk a hold, ezüstös fényt  ragyogtatva a 
nyugvó tárgyakra... A pásztortfiznél,  ahol most 
az erdőőrök beszélgettek, még sziporkáztak, 
pattogtak a leégett fahasábok,  mig lassacskán 
mi is elálmosodtunk... 

— A szalmaágyon sorba feküdtünk:  az er-
dőmester, a bérlő, a fiatal  bencéstanár, tanító 
barátom és -én. 

— Az erdőörök lecsavarták a lámpát s 
már jó későre járhatott az idő, mikor a kis 
vadászhajlékra is ráborult az éjszaka csendje... 

— Csupán ottkünn, a fűben  hallatszott még 
egyre: cirip, cirip, cirip.. 

• 

A bucsu estéjén erdőmesterékhez lévénk 
hivatalosak. Az erdőmester és a bérlő itt foly-
tatták vadászkalandjaiknak mulatságosabbnál 
mulatságosabb történeteit, majd vacsora végez-
tével, mikor a bucsu kedves hangulatja ránk 
is átragadt, szebbnél szebb dalokban gyönyör-
ködhettünk, amikkel tanító barátunk neje s 
vendégszerető háziasszonyunk, az erdőmestemé 
voltak szívesek mulattatni társaságunkat 

— A lány bejött, 
búcsúba. 

hogy elkéredzkedjék a 

— Mindenki mulatott. A nagykorcsmából 
behallatszott a bőgő brummogása, rengett a 
falu  a ropogós csárdástól, a cigánymuzsikát 
visszhangozta erdő, mező... 

— Egy-egy szebb nóta végén pillanatnyi 
szünet állt be közöttünk, a jókedvtől pirosló 
arcok talán egy kissé elgondolkodtak, csupán 
a gyöngyözd bor remegett a finom  metszésű 
poharakban, mig egyszer csak megszólalt ismét 
a zongora, megnyíltak az ajkak s méltóságosan, 
hangulattól születve szárnyra keltek még szebb, 
még gyönyörűbb, lelket elringató melódiák. 

— A bérlő mellettem alt s áhítattal élvezte 
a hangokat, a magyar dal édes hangját, közben 
szivarja kéklőn kavargó füstjét  nézte s talán 
maga sem akarta, a jókedvtől a szemei is meg-
teltek könnyel. 

— Olyan jól esett ezt a magyar nótától 
busuló idegen arcot néznem. Szerettem volna 
az érzéseimet örökkévalókká tenni s elgondol-
tam, nagyon mélyen elgondoltam, hogy ez a 
•német*, akinek olyan jóságos kék szemei vol-
tak, ez a német sohasem fog  rólunk kicsinye-
sen gondolkodni, szerettem volna, ha a szivei 
átadja a hazájának, hogy ott is ugy szeresek 
ami népünket, ami falunkat,  amint ő azokban 
a percekben bizonyos, hogy szerette... 

— Szép álmok, örömteli napok I De szere 
tett is rólatok gondolkodni... 

— Minél nagyobb a pusztaság, hol vagyok, 
annál jobban benépesül a lelkem, ha rád gon-
dolok szép Dunántul, eleven életedre, barát-
ságos uri népedre, hol még mindig legszíve-
sebben töltöm a napot, az órát, amerre az őszi 
ködön gyakran elnézek, emlékeidet felújítva, 
szeretetedben erősödve. 

— S bár letaról az ősz minden álmot s 
időről-időre el is kell szakadnunk egymástól, 
az uj tavasz, az uj virágok majd ismét össze-
hoznak bennünket.. 
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kényszeríti a gyöngét, bogy társulis utján gyűjt-
sön erőt s egyenlő erőt állítván az erőssel 
szemben — sikerrel védekezhessék a leigázás 
is kizsákminyolás ellen. Eredményes társulás 
azonban csak ugyanazon fajhoz  tartozó s egy-
séges erkOlcsi felfogással  biró egyének között 
lehetséges, mert különben egymás között oly 
egységes  szervezetet alkotni, mely mindnyájunk-
nak egyenlően  javára vilihatnék — nem lehet. 
Az emberi természetben gyökerezik ez az igaz-
sig s az emberiség történetének minden té-
nyében kérlelhetetlenül érvényesül. A nyugat-
európai hatalmas és életerős társadalmakat egy-
séges erkölcsi felfogás  által egységesített fajok 
alkotják, melyek az emberi társulis legtökéle-
tesebb szervezetét., az illamot is ezen alapo-
kon építették fel  és rendezték be s alkotanak 
virágzó, hatalmas nemzeti államokat, hol az 
egyének boldogulása is a legtökéletesebb. Ame-
rika csak addig lehetett Angiiinak leigázott 
gyarmata, a mig lakóiba nem alakult ki a kö-
zös erkölcsi felfogisban  gyökerező nemzeti 
egység erős öntudata, mely gyorsan lerázván 
bilincseit azóta az emberi fejlődés  csodás és 
tüneményes eredményeivel állandó bámulatba 
ejti a világot Törökország csak addig volt 
erős és hatalmas, mig ezen igazságon nyugo-
dott, — abban a pillanatban, midőn az övével 
ellenkező erkölcsi felfogások  számára is egyen-
lőséget biztosított —elbukott, el kellett buknia, 
mert a vele nem egységes erkölcsi felfogást 
képviselő elemek a veszély pillanatában árulói 
leltek s az ellenséghez párlolának I Egyetlen 
rokonunkat Európában, a hős török nemzetet 
csak igy vehették le a balkániák, kik még az 
imént rabszolgái valának. 

S váljon reánk nem vár-e hasonló sors? 
Mindaddig, amig a mi társadalmunk is az 

egységes erkölcsi felfogás  által alkotott fajban 
birta a maga megtimadhalatlan és legyőzhe-
tetlen szervezetét: hazánk erős, nemzetünk 
dicső, hatalmas vala és akadálytalanul nyújtotta 
mindenkinek a létfentartás  szükséges eszközeit 
és mindazon elönyOket, melyeket az élettől 
saját erkölcsi felfogása  és tevékeny munkás-
sága szerint várhatott Sőt az igy elért jólét 
ölén elbizakodva, meggondolatlanul sietett szer-
vezetének kereteit ugy kitágítani, bogy eme 
társulis előnyeiben résztvebessen mindenki, a 
ki e haza területén az illamot alkotja, még 
azt sem vizsgilva meg, hogy érdemes-e az 
illétő arra, hogy e szervezetbe felvétessék  s 
váljon nem oly bomlasztó elem-e, mely az 
egészet veszélynek teszi ki ? Nem vetle észre, 
hogy a mig ő e szertelen, feltételhez  nem kö-
tött nagylelkűségét gyakorolja, a létfentartási-
ért folytatott  küzdelem harcizaja már régen 
elmúlt, — a fegyveres  küzdelmet a gazdasági 
barc vállotta fel,  melynek sajátos eszközei, 
sajátos fegyverei  vannak, a melyekkel Ö nem 
rendelkezik, s azokkal, ha megszerzi sem tud 
kellőn bánni, — és sajitos erkölcse van, a 
mely az övétől teljesen idegen. Eszébe sem 
jutott, bogy amidőn sajit területén kellő biz-
tosítékok nélkül ellenkező erkölcsi felfogás  és 
világnézlet érvényesülésének is kaput nyitott 
— sajit biztonságát ásta alá és védtelenül szol-
gáltatta ki magit a vele ellentétes erkölcsi fel 
fogással  biró egyének kizsákmányolásának. — 

Emezek erkölcse tökéletesen kitudta aknázni 
a gazdasági térre áthelyeződött harc minden 
esélyét, minden előnyét azon tirsadalom kebe-
lében, mely sem a harc szinterét, sem erköl-
cseit, sem az ellenfelét  nem ismerte, a kivel 
szemben tehát mindég fegyvertelen,  mindég 
v é d t e l e n volt; és a mely lársadlomnak 
egyénei mindég óvakodtak olyasmit elkövetni 
a többiek rovására, mit saját erkölcstana tiltott 
és tilt 

A meggondolatlanság természetes következ-
ménye volt, hogy a magyar társadalom saját 
területén alattomosan győzetett le és napról-
napra kizsaroltatik. A szomorú tények lincolala 
mutatja sz eredményt Naponként kell látnunk, 
miként alakulnak nálunk egyik napról a má-
sikra nagy vagyonok s miként gazdagodnak 
meg imént bevándorolt idegenek egy oly or-
szág területén, melynek ősi társadálma ugyan-
akkor anyagilag tőnkre megy és szétzüllik, 
— népe pedig kivándorol, mert a haza földjén 
már megélni sem tud. Ugyanazon megsem-
misítő veszély ellenében a hazánk területén 
élő nemzetiségek  már régen szervezkedtek és 
ezen szervezetük rendjén elérték azt, hogy 
nemcsak védekezni tudnak, hanem anyagilag 
és kulturailag gyarapodnak, mig mi, az államot 
alkotó magyar társadalom és nép tönkre me-
gyünk ; haladunk Törökország sorsa felé,  mert 
hiszen a saját állami szervezetünk sem szol-
gálja többé a mi érdekeinket, hanem egyene-
sen ellenük fordul  I Mintha egyenesen azért 
léteznék, hogy minket szánandó rabságunkban 
megtartson. 

Az önfentartás  é'etösztóne kétségbe esetlen 
néz körül, hogy váljon jön-e valahonnan szá-
munkra segély, mely a végpusztulástól meg-
mentené a fajunkat,  nemzetünket és hazánkat, 
melyen kívül »a nagy világon» csakugyan 
•nincs számunkra hely., de még csak segitség 
sincs, mert aki magát elhagyta, azt az Isten 
is elhagyja. 

Különösén mi székelyek emlékezzünk őse-
inkre, kik fajunkat  és a földet,  melyet bírunk, 
önmaguk erején és egyedül Istenre támasz-
kodva, az emberi vadság leggyilkossabb roha-
mai ellen századokon át meg tudták larlani s 
maguknak a jólétet biztosítani. Mióta pedig 
az önfentartás  életősztőnének eme kőtelességei 
és erényeiről megfeledkezénk,  veszendőben min-
den, a mi számunkra értékkel bírhat. Sőt ugy 
látszik, mintha arra volnánk kiszemelve, hogy 
bérces kis hazánk — Erdélylyel egyetemben, 
más államok étvágyának lecsillapítására tálal-
tassék fel.  Ily lehetőségek aggodalmait a mi 
gyilkos tétlenségünk idézte fel,  s ha elkövet-
kezik: tehetetlen áldozatként leszünk kényte-
lenek tűrni, hogy rabszolgái legyünk az eddig 
lenézett — oláhnak I 

Az állam nekünk védelmet nem nyújtott 
eddig sem, — attól nem várhatunk ezentúl 
sem semmit, legfelebb  azt, hogy a monarchia 
nagyhatalmi ibrándjinak a nevében minket 
ildozzanak fel  a balkáni béke kedvéért, ha 
ri kerül a sori 

Mindezen bajok közepette, minden elkö-
vetkezendő veszélyek ellen, egyetlen óltalmunk 
és védelmünk: (eleveníteni magunkban az ősök 
nagy és diadalmas erényeit. A faji  egység erős 

öntudaténak kell ithassa társadalmunk minden 
egyes tagját s azt szervezni kell a céltudatos 
munkára, — önvédelmi harca, ha szűkség, — 
mert mi élni akarunk ugy mint őseink; ha 
egy világ tör is ellenünk, legyőzhetetlenek 
vagyunk, amint egyek vagyunk és maradunk I 

A Csiki  Lapok  születését ez eszméknek kö-
szönheti, — fenillisa  óta mindég ezen eszmék 
szolgálatában állt, a miről ma 25 éves pálya-
futásinak  ünnepén illik tudomást vennünk. 

Tanúságot kell tennünk arról, hogy a Csiki 
Lapok e negyedszázad alatt fajunk  érdekeinek 
mindég hű és éber őre, s ha kelleti — tevékeny 
harcosa volt; tanúságot kell tennünk arról, hogy 
fajunk  iránti kötelességeiről, a pártviszályok lu-
sáiban sem tudott megfeledkezni  soha, — és 
a hatalom se tudta arra kényszeríteni soha, 
hogy a székely érdeknek árulója legyen I Jo-
gunk van tehát bízni abban, hogy legyőzve a 
keţdel nehézségeit, diadalmaskodva a fenma-
radás és megélhetés gondjain, a Csiki  Lapok 
most már erejének teljével fog  síkra szállani 
fajunk  létérdekeiért s megalkuvás nélkül, bát-
ran fogja  hirdetni az ősök örök becsű jelszavát: 
bízzál magadba székely, az Isten is csak ugy 
segít megl 

Tapasztalatokban gazdagon, okulva a mul-
tak sivár szédelgésein, a kiolthatatlan fajsze-
retet lobogó lángjánál mutatja meg fajunknak, 
hogy mi a kötelessége önmaga iránt, ha hit-
vány módon nem akar elpusztulni, s ha nem 
akar egy általa mindég lenézett laj rabszolgája 
lenni I 

Hirdetni fogja  szüntelen, hogy e veszélylyel 
szemben csak önmagunkban kell keresnünk a 
védelmet, mert minden más védelem csak addig 
tart, a mig nyújtják; egyetlen egy tart ki mel-
lettünk: az a mit önmagunknak nyujthatunk 1 

Ennek a feladatnak  köszöni létét és e fel-
adatnak élt a Csiki  Lapok  25 éven át E fel-
adat szolgálatában jövendő századokon át 
legyen a Csiki  Lapok  lobogó szövétnek, mely 
a sötétben is megmutassa küzdő fajunknak 
az ellenséget, a környékező veszedelmeket, — 
legyen birnők, mely minket kellő időben ellát 
a szükséges értesülésekkel, — legyen harcos, 
a mely támad és véd addig is, mig fajunk  fel 
veheti a'harcot, — vezér, ha harcba szálltunk 
mindannyian, — legyen fajunk  Tyrteussa, ki 
bátorítja a csüggedőt és nagy tettekre lelkesíti 
a bátrat. Legyen lajunk geniussa, mely szivünk-
ben őseink minden erényét uj életre kelti, hogy 
azok állal megmenekülvén a veszélyektől, — 
jövendő századok boldogsága felé  saját erején 
vezethesse a székelyt! 

A Csiki  Lapokat  e kívánsággal üdvözlöm 
25 éves jubileumának ünnepén, mely kívánság 
elismerés azoknak, kiknek 25 éves munkája 
volt e kívánság ébresztője — és azoknak, kik-
nek munkájától várom és várjuk kívánságunk 
teljesülését. Dr. Györffy  Oyttla, 

a karczfalvi  kertlet  omgy. képciettöjt. 

Karácsonyi szokások. 
Karácsony u ÍJr Jézus születésének emlékünnepe. 

A Megváltó világrajövetelének évforduló  emlékűn, 
népét a huszadik században, a második évezred kü-
szöbén Is nagy fénynyel  CB pompával fill  meg sz egész 
keresztényvllág. 

Karácsonv ünnepi méltóságát nagyban emelik ás 
fokozzák  a kedves, ősrégi, keresztény szokások. 

Az ünnep Isteni méltóságát bearanyozna a Un 
gyermekek legnagyobb ajándéka: a díszes kará-
csonyfa.  A legfényesebb  palotától a legszegényebb 
kunyhóig majdnem minden keresztény családban 
helyet foglal  a karácsonyfa,  melyet az angyal a Mi-
kulástól szokott küldeni a jó gyermekek ssámára. 
A kis gyermekeknek semmi oly nagy Örömet és bol-
dogságot nem szerez ezen a nagy ünnepen, mint as 
apró csecBe-becsékkel gazdagon feldíszített  kará-
csonyfa.  A BZülők Is örömest állítanak karácaonyfát 
jó gyermekeik számára, csakogy boldogságot és Örö-
met szerezhessenek nekik. 

Ha éppen karácsonyfával  nem is, de valami cse-
kély ajándékkal meg szokta jutalmazni az angyalka 
még az utcai koldusgyermekeket Is. 

A karácsonyi ünnepkörben adja elő a falna! 
Ifjúság  a betleheni pásztorjátékokat Ezzel mintegy 
felevolenltik  és megtestesítik az Isteni kisded világra-
jövetelének fenséges  eseményét. 

A pásztorjátékosok jól előkészülve, annak rendje 
és módja szerint öltözködve, Összejárják a községe-
ket. Minden jóérzelmü katholikns családban szíve-
sen fogadják  és ajándékokkal halmozzák el éket, 

Némely vidéken még a „Dúsgazdag és nyomorait 
Lázár" cimü biblisi történetet is előadják. Ezt rend-
szerint farsang  végén szokták tenni, mikor aa erre 
jól elkészült falusi  Ifjak  házról-házra járnak. 

A falusi  nép régi szokás szerint nem tartja iUe-
ines oljárásnak a karácsonyi vendéglátogatásokat. 

Néphiedelom szerint, aki Karácsony előestéjén 
pont éjjeli 12 órakor a folyó  „aranyoa" patakban 
megfürdik,  az a jövő évben egészséges és szeren-
csés lesz. 

Nemcsak Katalin és Szent András, hanem Kará-
csony vigiliáján is szoktak a házasulandó és férj-
bezmeneudó ifjak  böjtölni, hogy álmukban annál 
Inkább megláthassák jövendőbelijüket. 

Karácsony és Újév között, az úgynevezett „kát 
Karácsony közén" nem tartja a falusi  nép helyén-
valónak a nylrőollót kézbevenni és annál kevésbbé 
vele vágni, mert a jövő évben a farkas  elpusztítja a 
négylábn jósságot. 

Aprószentek nspját is megüli, különösön a falast 
iljuság. Ekkor a kis fiuk  és kis lányok vesszőkkel 
Összejárják a rokonokat és ismerősöket, hol egy kis 
vers elmondása után „megapróazentekeaik" a házia-
kat. Ezt rendszerint a házlak is Bzokták viszonozni. 

Est az ősrégi szokást Heródes kegyetlenkedései-
ből merítették. Ezt mainapság tulajdonképpen azon 
célból teszik, hogy boldogságot és friss,  jó egész-
séget kívánjanak felebarátaiknak.  Ezt nagyban ülik 
különösen a falusi  legények, meg lányok. Némelykor 
még túlzásba is viszik annyira, hogy komoly bajok 
származnak belőle. Délelőtt a legények, délután pedig 
a lányok járnak vesszőkLel házról-házra és végzik 
hűségesen ezen Isrégi falusias  szokást. 

Még igen hnmoros események és szokások fűződ-
nek ó év utolsó estéjéhez, Szilveszterhez. Szilveszter 
estéjén egész éjféli  12 óráig virasztanak a fiatalok. 
Vig csevegés és babonázás között töltik az időt. A 
lányok ón és olomból különböző alakokat Öntenek, 
amiből ők aztán a jövendőt Igyekeznek klmagyariuuftL 
A fiuk  pedig találós játékok is kérdések megfejté-
sén törik a fejüket.  Fát hordanak, vizet merítenek, 
tojást törnek; szóval minden kitalálható ötletes.fo-
gást elővessnek és kipróbálnak. 

Népies szokás szerint, akt Szilveszter estéjin ml-

8xép forrásokból  itatgass. 
ZatffiH  Zoliéit  térté. 

Szórd,  csak szórd  felém  sebes tüzek  nyilát, 
Küldjed  csak  reám lelked  két  srapnelét, 
Tengermélységek  tüzes villanását, 
Ezüst  vízen  szikrázó  két  csillagod: 
Szépséges  szemei gyilkos  pillantását 
Küldjed  csak reám I 

_ És égesss engem porrá, mint egy piUétl 
Semmivé legyek,  roncs és útszéli  foszt! 
Éjfél  sűrűjén  törjön rém huOó tűz: 
Amikor  pillád  sötétje megrebben; 
S mint felhő,  melyet viharnak  szárnya űz, 
Semmivé legyek!-

Vagy  borítsd  rám álmok  templomát:  szemed  I 
S szivedben  gyújtsd  fel  annak két  mécsesét. 
Árnyazz fenyvek  sűrűjével  engemet: 
Mert  szemedben  titkos,  mély erdő  lakik. 
8 hogy meg ne haljak  vágyón, — szerelmedet 
Sziveiben girújtsi  fél. 

Es hogy éljek  és ifjan  meg ne haljak, 
Két  erős  vállam ne hulljon le korán: 
Szép forrósokból  itatgass,  édesem, 
Míg  az a két  bérei tó: sötét szemei, 
— Mint  hajnal, fiit  — füröszti  csendesen 
Két  erős  vállam. 

Mert  nálad  van Set  és halál  kulcsa: 
A te szép szemei nyit meg poklot,  mennyel, 
Melybe  álom is csak üdvözühü  lép^; 
Ó, mert szebb a pálmák  világinál! 
8 mint a síró  fenitek  álma, olyan szép 
A te két  szemed! 

A utatTÍar*nia< 
(Egy  kis visszaemlékezés.) 

Irta : Dr. Boeskor Pila. 
Ahonorácíoroknak, mire pályát érnek, temér-

dek drukkot kell klállaoiok. 
Bocsánatot a .drukk* szónak használatáért, 

de hát a magyar .szorongás" nem eliggi fe-
jezi kl azt az érzést, melyen a gimnáziumi 
vizsgáktól kezdve, az első párbajon i s a diák 
szerelem bevallásán át, el égiszén a kenye-
ret adó diploma megszerzéséig, minden ifjú 
ember át szokott esoL 

Nekem egy drukkal több jutott ki, mint más 
ember fiának  i s pedig endek a jubiláló heti-
lapnak mutatványszáma miatt. 

Méltóztassék ugyanis elkipzelni azt az ér-
zést, melyet eselótt 25 évvel vagy kit hiten 
át kiváltott belőlem annak tudata, hogy a Nagy 
Karácsony szent ünnepire as in Irodalmi szü-
löttemet a .nagy világ'-n&k be kell mutatnom. 

Hatalmas drukk nilkül kiálthattam volna-e 
azt a fiielmet  keltő tudatot, hogy rám fog 
Bzakadnl minden ódiuma egy esetlegeB fiaskó-
nak, ha a .Csíki Lapok', Csikvármegyének 
első sajtóorgánuma a .nyájas olvasó" résziről 
kedvezőtlen fogadtatásban  részesül? 

Pedig hát kár volt a nagy drakkirt. — 
Részint mert a már nibal lmecs F. Jákó veze-
tése alatti mintegy 30 lelkes firilnnak  szellemi 
támogatása állott rendelkezésemre, részint 
„mert mig sem olyan fekete  aa ördög, mint a 
milyennek festik*. 

Est igazolja a „Csíki Lapokénak mai jubi-
leuma. 

188a évnek telén lmecs F. Jákó, dr. Betegh 
Antal, Bartha Ignác, Molnár Lajos, dr. Molnár 
Károly, Molnár László, Élthes Elek, Csedő 
litván, Varga Ferenc, Murányi Kálmán, Domo-

kos János, Hosszú Ferenc, Vitos Mózes, Bálinth 
Lázár, Bocskor Ádám, Benedek Qábor, Imreh 
Dénes, Pál István, Helgel Lipót, Györgyjakab 
Márton i s e cikk irója (a többiekre már nem 
emlikszem, s Istenem ezek közül is hányan 
egy jobb világba költöztek!) megállapodtunk 
.Csiki Lopok* cimmel egy társadalmi is köz-
gazdasági heti lapnak létesítésében. — Poli-
tikával foglalkozni  nem állott jogunkban, mert 
az előirt kaucióval nem rendelkeztünk. — Az 
egybegyűltek bizalma engemet felelős  szerkesz-
tővé, Vitos Mózes nyug. lelkészt és Molnár 
László ügy vigjelöltet főmunkatársakká  tett meg. 
Györgyjakab _ Márton nyomdász vállalta a ki-
adást Karácsonyra határoztuk a mutatványszám 
megjelenésit. 

Sem felelős  szerkesztő, sem főmunkatársak 
BOha sem láttuk, bogy mint szerkesztenek la-
pot. Dehát a határozat megvan. Erkölcsileg 
kötelez. Elő tehát azzal a tollal! 

Szegin Vitos, Bzegény Laczi I Egy hét alatt 
összeírtak annyit, hogy az „Az Újság* is megtelt 
volna vele. És ez volt a baj. Mert, hogy in 
ezt a Bok cikket mind átolvassam, Ízlésem-
nek megfelelőre  átkorrigáljam ? Olyan nincs J. 

írtam tehát nappal, irtam éjjel. Eltéptem 
vagy .hat vezércikket, egy néhány „tárcát", 
temérdek napi hirt is apró hirdetést, valamint 
Bierkesstői UzoneteL Elővettem Vitost, elő 
Molnár Lacit; cerasáyal húzgáltam, ollóval vag-
dostam. És mig sincs semmit A nyomdász 
inas pedig minden félórában  megjelent a .kéz-
iratért". 

Végre mégis. — Ez Jó vezércikknek, ezek 
itt már eliggi megfésült  napihírek, ebből mé-
gis kl van faragva  a 2-ík cikk; na is ez a tárca 
sem lesz égiszén bomba. Szóval a Nagy Ka-
rácson-előtti napon ki volt szedve a mutatvány-
szám. Estére maradt a tördelés, a kefelenyo-

mat is a korrektúra, ijfélkor  pedig borba 
mártottuk a .Csiki Lspok'-nak legeslegelső 
példányát. 

Györgyjakab Márton ragyogó arccal magya-
rázta ugyanis, hogy a nevezetes irodami termé-
kek első példányát az e célra készentartott 
„veder* borbani megáztatással edzik meg a 
jövő életre. Ó tartja ezt a szokást s a szer-
kesztőségnek sem szabad elhanyagolnia. 

Pompás szokás ez a „lapkeresztelő", s az 
éjféli  teritett aztalnál csupán azt sajnálta, a 
vendégszerető kiadó i s neje, hogy Vitosnak aa 
éjféli  misén van elfoglaltsága,  Molnár Lacit 
pedig a késői óráidban száz keresztelő sem 
mozdíthatná ki megszokott otthonából. Megje-
lent helyettük egy pár nem szerkesztőségi tag 
s vig tósztok kísértik a lap megjelenése feletti 
örömet. 

Pompás szokás a .lapkeresztelő". A borba-
mártás megerősítette az iţj szülött „Csíki La-
pok'-at. Ma már 25 éves izmos IQn, s erősen 
él bennem a hit, hogy firfl  korát (a  hírlapok 
életkora más, mint az emberi) sok-sok iv 
múlva örömmel jubillálják majd az utódok, 
hiszen egy nagy OIVSBÓ közönség szeretettel 
ápolja vármegyinlmek legelső és kedvelt hír-
lapját, — s es a legfőbb  garanciát őrizze meg 
számára a ma született Megváltói 

áa wAS. 
I r t a : L á s z l ó G y u l a . 

Az erdő hasonlatos a tengerhez. Ez is fárad-
ságra és küzdelemre szorítja a népet, tehát 
edzetté és bitorrá neveli. 

A székely az- erdőben érezte jól magát, a 
mely neki javakat adott, szerette miként a ten-
gerész a tengert; szerette imponáló nagysá-

f á é r t , r e j t e l m e i é r t é s v á l t a k o z ó s z e s z é l y e i é r t 
a n u l t d o l g o z n i é s m e g t a n u l t i m á d k o z n i i s , 

m e r t I s t e n h a t a l m á t a z e r d ő b e n k ö z e l e b b é r e z t e . 
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Tal foglalkozik  «amiljen kedély Állapotban Tirraastja 
át aa «atét, kMl Oaaae aa 6 éret az nj-éwel, olyan 
leax as i Borsa aa újévnek egáaa tartama alatt 

A karácsonyi QnnepkOrhOa IDiiiM szokások vidé-
kek nerint Igen kalanWzík. 

A székelyföldön  leginkább a lennt említettek a 
d Iratosak. 

Hogy milyen aiokáaok dlniak még kSzOttdnk, 
alig letne pontosan felsorolni,  de vannak kGatnk 
olyanok la, melyeka vastag tréfa,  néha a drastiknm 
Jegyében folynak  le. 

Petrei Elek. 

Huszonöt év után. 
Egv ember munkabírásának átlagos 

ideje 25 év. Egy emberöltő. Ez alatt 
fordul  a természetrendje és férfi  lesz a 
gyermekből és rokkant a férfiból.  Nagy 
idő ez az ember életében. De nagy idő 
egy újság életében is. A gyermekkorból 
mi is férfivá  vedlettünk. 

Kevesen élnek azok közül, kik a Csiki 
Lapokat 1888. év december bó 13-án 
megindították. Mi akkor kis gyerekek 
voltunk. Huszonöt év alatt azonban mi 
kerültünk helyükbe. Egy egész generatio 
tünt le ezzel, hogy helyet adjon az új-
nak. És a letűnt nemzedék okosan tel-
jesítette feladatát.  Eszközei, módjai a nagy 
alkotásokhoz nem voltak meg. Reservált 
állásban kellett maradnia. Csupán árra 
szorítkozott, hogy meglevő birtokállomá-
nyunkat megtartsa. Idő, viszonyok mind 
kedvezőtlenek voltak. 

Letűnt idők krónikáit idéztük fel.  — 
Milyen is volt Csikvármegye 25 év előtt? 
Sokan tudják ezt ma is közülünk; köze-
lebb állunk időben, sem hogy a törté 
nelmi tisztalátás szemüvegénláthatnók az 
eseményeket, inkább csak visszaemlékez-
tünk, hogy is volt csak gyermekkorunkban. 

A múlton elmélkedne jelenik meg 
előttünk a jövő. És megrajzoljuk a ké-
pet, a mint lelkünk fölött  feltárul. 

* 
1937. augusztus 1-én tartotta Csik-

vármegye országos ünnepét. Egyidőben 
gyűltek össze városunk falai  között a 
.Magyar orvosok és természetvizsgálók* 
vándor gyűlésére; a .Petőfi  társaság* 
vándor felolvasó  diszgy ülésére; a .Székely 
társaságok' szövetségének kongresszu-
sára; a Magyar Képzőművészeti társulat 
vándor kiállítására; az E. M. K. E. rend-
kívüli diszülésére és az .Erdélyi Kárpát 
Egyesület" kirándulására. — Összesen 
mintegy 10 ezer idegen tartózkodott vá-
rosunkban. 

A vendégek fogadása  Impozáns volt. 
Az esti vonattal érkező vendégeket a 
városi dal- és zeneegylet fogadta  az 
állomáson, a hol az érkező előkelőségek 
nem győzték elismerésüket kifejezni  az 
előadott ének- és zeneszámok precizitá-
sáért. A zenekar a legújabb feldolgozásu 
Rákóczi indulót oly lelkesülten játszotta, 
hogy az ünnepi kedvben levő közönség 
a városi díszkocsik elől kifogta  a lova-
kat ; a villamos közlekedés megakadt. — 
A bevonulás valóságos diadalmenethez 
hasonlított. 

A Kossuth Lajos-utca kétemeletes ház-
sorain nemzeti lobogó disz; keresztbe az 
utcán 4 öles vásznak hirdetik az .Isten 
hozott*-at A villamos ívlámpák sajátságos 
rózsaszínű fényt  vetítenek a lobogókra. 
Az uj városháza, mely a „Csaba király  B" 
téren áll, ki sem látszik a virágdísztől. 
A székely égitő-stylus remeke a ház. — 
Négy sarkán bástyaszerű oromfal  emlé-
keztet a régi lovagvárakra, — de saját-
ságos faragású  faszerkezete  a galambúgos 
kapukat juttatja eszünkbe. 

Széles, világos utcák keramittal van-
nak burkolva; a gummikerekü egy lovas 
bérkocsik nesztelenül -futnak  végig. Mig 
a fürge  villamos a pályaudvarról a Kos-
suth Lajos-utcán át ágazik el. a külváro-
sok: Zsögöd, Taploca és Somlyó felé. 
Állandó körforgalom  van Zsögöd-Zsögöd-
fürdó,  Szereda-fürdő  — Művésztelep és 
Csíkszereda vasút állomás között. Egy 
negyed óra alatt ír le egy kört és ké-
nyelmes 10 személyes kis kocsik bonyo-
lítják le az élénk forgalmat. 

Maga a villamos a város tulajdona. 
Az Olt viz erejét — mely még 50 évvel 
előbb gabonákat őrölt — elektromos erő 
hajtásra használják fel.  A gabonát pedig 
nagyszabású villamos erővel hajtott malom 
őrli E két üzlet — állítólag — 100.000 
korona évi tiszta jövedelmet hajt a 
városnak. 

A kongresszusok napján a vendégek 
nagyrésze az .Attila* szállóban kapott 
ellátást, mely a nyári forgalmasabb  idényre 
való teltintettel bővítette ki helyiségeit 
100 szobával. Másik része a vendégek-
nek a tisztviselő telepen — a régi me-
gyeház háta mögötti magaslaton nyert 
elhelyezést, részben a magánosoknál, 
részben a kaszinónak, e célra újonnan be-
rendezett helyiségeiben. Csak kis részük 
szorult ki a külső városrészekbe — ma-
gánlakásokba. A művészek pedig egye-

nesen a .Müvésztelep'-re mentek, ahol a 
mesteriskola tanárainál, tanítványainál vol-
tak elszállásolva. E művésztelepet Csik-
vármegye közönsége létesítette. A zsögödi 
és szeredai fürdók  között a hegyoldalo-
kon barátságos pirosfedelű  apróházak van-
nak nagy ablakokkal. A festők,  szobrá-
szok nem fizetnek  semmit lakás fejében. 
Csupán évenként egyszer tartoznak a vár-
megyei kiállításon résztvenni. Ennek ered-
ménye, hogy a vármegyei kiállítás európai 
hírre vergődött. Sokan jönnek Német-, 
Francia-, Olaszországból, Angliából, sőt 
Amerikából is, hogy a kiváló festő  nem-
zedék legfrissebb  termését rövid egy nap 
alalt. megvegyék. Ekkor tekintik meg a 
vármegye gyűjteményét, mely a művész-
telepen külön házban van elhelyezve és 
a legmodernebb festők  műveiből van 
összeválogatva. 

A legelső ülés, az orvosok és termé-
szetvizsgálók ülése, a kultúrpalota nagy-
termében nyilt meg. Hazánk és a külföld 
egyik legnagyobb orvos tekintélye tar-
tott értekezést a csiki fürdők.  Tusnád, 
Borszék, Kászon és Hargita gyógyerejé-
ről. A klimatikus gyógyhelyek a tuber-
kulózis elleni küzdelemben első helyen 
állanak, ezért nevezettek helyeken uj sza-
natóriumok építését javasolta. A helybeli 
kórház berendezéseit főorvosunk  ismer-
tette nagy tetszés közben. 

Utána kiváló geologusunk elemezte 
gyógyvizeinket és mutatott rá a sok 
kincsre, mely még földünk  méhében van. 
Gazdag sárga réz és pirytes rétegek és 
bőséges kőszén telepek várnak feltárásra. 
Meglevő bányaüzemeink termelőképes-
sége még sokszorosan hatványoztalik. 

Több érdekes előadás után a vándor-
gyűlés és a Kárpát-egylet délutáni kirán-
dulásra ment a Hargita fürdőre.  A szé 
kelyudvarhely — csíkszeredai h. é. villamos 
vasút .Tolvajos'-tetői elágazásánál külön 
vonat várta a vendégeket. A fürdőtelep 
gyógytényezőinek megtekintése (kéngö-
dör, mohafürdő,  vizgyógyintézet) után a 
társaság egy része a fogaskerekűn  felrán-
dult a Hargita tetőre. Késő este volt, 
mire visszaérkeztek Csíkszeredába. 

Este a városi színházban, mely a kul-
túrpalotában van, díszelőadás volt. Hu-
nyadi Lászlót adták, a budapesti Opera-
ház vendégszereplőivel. A színház a régi 
gazdasági iskola helyén van. Itt van a 
városi zeneiskola, közkönyvtár, hangver-
senyterem, képtár stb. A már stylusban 
épült épületcsoport annak idején legne-

vesebb műépítészeinket szólította sorom-
póba. 

Augusztus 2-án délelőtt a .Petőfi  tár-
saság" tartotta felolvasó  dlszülését, kiváló 
költőnk és elbeszélőnk tiszteletére abból 
az alkalomból, hogy ezredik munkája nap-
világot látott. A híres költőt somlyói ma-
gányából díszkocsi hozta be a diszülésre. 
Felolvasta .Az ezredik'  ámü költemé-
nyét, mely hatásában a .Talpra ma-
gyar *-é val versenyzett 

Délfelé  nyilt meg a művésztelep kép-
kiállítása. Egyetlen tárlaton több mint egy 
millió korona maradt vissza derék festő 
gárdánknak. Általában a csiki székely 
festőiskola  modora közbámulat tárgya 
volt. Veristák voltak a szó szoros értel-
mében, de nem röghöz kötöttek. Szár-
nyalók, ideális thémákkal leli. 

Este a .Csíkiak" hangversenye volt, 
hol csak csíki származású művész léphe-
tett fel.  15 száma volt a hangversenynek 
és mind a 15 külön szenzáció. Érdekes,, 
hogy a vármegyei pénzintézetek saját 
költségükön tanitatták ki a művészeket. 
Ezek most hálából több milliónyi vagyo-
nukat velük kezeltetik. — Igy lehetséges, 
hogy Csikmegyében nincsen oly eszme, 
melyért a pénzintézetek ne versengené-
nek. A vármegye bankja előljár ebben a 
kérdésben is. Maga a bank tart fenn  15 
iskolát azokon a telepitett helyeken, hol 
ezelőtt erdő állott, de most példaszerű 
havasalji gazdaságok fehérlenek. 

A második iparkiállitás megnyitása is 
e napra esett. A kisiparnak csodás re-
mekeit láttuk együtt. — Fafaragványok, 
agyag edények, majolika, sőt szomorú 
porcellán tárgyak művészi kivitelben. — 
Épület és műbutorasztalok állítottak ki egy 
XVI. Lajos korabeli hálószobát. Tizenöt 
megrendelést kaptak csupán ez egy 
szobára. 

A kiállított házi ipari munkák közül 
a felcsikiak  váltak ki erősen jellegzetes 
fehérnemű  hímzésükkel. Évenként ez az 
egy csoport több mint félmilliót  hoz be 
Csikmegyébe. 

Harmadik napon az E. M. K. í7.. tar-
totta diszgyülését, annak emlékezetére, 
hogy abban a harcban, melyet itt Erdély-
ben vívott meg a magyar faj  az idege-
nekkel, Csikmegye első volt. Az elnöki 
megnyitó élénk színekkel aposztrofálta  az 
a lelkesedést és energiát, melyet Japán 
után Csikmegye fejtett  ki a kultura szol-
gálatában. 

A nemzet büszkén emlegette a székelyt, a 
ki erős és bátor volt Péidáiózta életrevalósá-
g.•>., szívósságát és egészséges szaporaságát. 
•A székelyt ne féltsd  — mondogatták — megél 
a jéghátán is«. 

Egyszer hol, bol nem, valahol messze, el-
kezdtek mesterkedni. A szándék jó, a cél üd-
vös volt, — elméletben. De hogy s hogy nem, 
attól fogva  a visszájára fordult  idelent minden. 
Valami görbe §§-at kovácsoltak össze s ami-
kor azokat ide leadták, beteg lett az egészsé-
ges .székely. Duzzadó ereje, duzzadó egészsége 
fogyott,  egyre fogyott,  életkedve lehanyatlott 
éi bátorsága is kisebb lett 

Az egyik §. szurony volt, amelyet neki 
szegeztek a román határon a székely kereske-
désnek és iparnak. A másik §. lakat volt, a 
melylyel bezárták a székelyt a hegyeibe, nem 
adván neki egy emberöltőn keresztül vasutat. 
A harmadik §. korbács volt, amelylyel kiver-
ték az erdőből. 

Az erdő, az erdő, ez fájt  legjobban a szé-
kelységnek. Azonban hiába nótázla: 

Erdő zöldje, erdő mély zúgása 
Nem annak szép, ki messziről lássa; 
Ki benne élt, olt izzadott, fázott 
Az ismeri azt a szép világot 

...oda fönt  Budapesten nem hallották, nem 
értették meg. 

Am visszhangozta az erdő és csalogatta 
-vissza, vissza. És botor fejjel,  mély elkesere-
déssel, dacoló elszántsággal újból és újból neki 
ment az erdőnek, amig a zaklatást, meghur-
coltatást, a megszégyenítést győzte. Aki nem 
győzte, az vágott belőle egy botot és ment, 
ment világbujdosásba. Deli legények, viruló 
szép bajadonok vitték duzzadó erejüket, ifjú-
ságukat prédára, idegen járomba. Mert a szé-
kely filozófia  ugy okoskodott; — minek az 
élet, ha nincs erdő. 

* 

Járom esztendőről, esztendőre, a szolgabi-
rós3gi székhelyeket, sorba járom őket — szé-
kely fiuk  sorozása végett És látom, bogy a 
szolgabirósigi épületekben irodák vannak és 
tömlöcök. Az irodákban pihenésre vágyó hiva-

talnokok körmölnek, a tömlöcökben munkára 
vágyó férfi  székelyek pihennek. Ez utóbbiak a 
fa-tolvajok.  Ha megnézi őket az ember, meg-
döbben a statáriális eljáráson, amely annyi 
derék, munkára termett, nyilt, becsületes arcú 
embert tömlöcbe hurcolt. Ezek a fa-tolvajok, 
nem tömlöcvirágok, nem detektív drámák vissza-
taszító alakjai, ellenkezőleg szimpatikus, értel-
mes, kedves emberek, az ifjak  is, az öregek is, 
kiket odahaza szerető család vár, akiket oda-
haza nem megvetés, hanem lisztelet vesz kö-
rül. A törvény bűnnek minősiti, de ök nem 
minősítik annak a cselekedetet, a miért bezá-
rattak. Kinek van itt igaza? A törvény azt 
mondja, hogy védi az erdőt, a székely azt 
mondja, megvédi az Isten, a kinek nienynyei 
kegyelnie mindig adott elég fát,  többet mint 
a mennyit a népek el tudtak használni. A tör-
vény gyarló emberi munka volt, védte az er-
dőt, de pusztította a népet. S mig a székelyt 
távol tartotta tőle, az élelmes spekulációnak 
szabad teret engedett, hogy leborotválja a nagy 
rengetegeket. 

Ki részén van itt a nagyobb igazság? Az 
egyik igazság gyakorlat akart lenni, de a végre-
hajtás során elmélet maradt. A célt, hogy a 
székely jövendő nemzedékeiben is bázist 
nyerjen az erdőgazdaságban, negativ for-
mában érték el. Nem gazdagabb, hanem sze-
gényebb lett a a jövendő nemzedékek sorsa 
nem megnyugtató, ellenkezőleg aggasztóbb lett 

A nép érez és gondolkozik. Lent a faluk-
ban más igazság vett hatalmat a lelkeken s 
ez arra ösztökélte: — ha más dézsmálja az 
erdőt, nekem is jussom van hozzá. Most ez a 
két igazság harcolván egymással, az erősebb 
a gyöngébb féltől  áldozatokat szed. Végzetes 
hiba. De végzetesebb hiba, hogy meghason-
lásba jöttek a törvény és a szerzett javak ezrei 
a néppel. A gyűlölködés vett erőt mindkét fé-
len s habár nyugodt pillanataiban tudja mind-
két fél,  hogy az igazságnak más valamiben 
van a fogantyúja,  elvesziti önuralmát, ha sérel-
meire gondol és dacol, a végletekig dacol. E 
visszás helyzetnek megoldása a per. A nép oko-
sabb dolog hiányában perel, botoi ul, vaktában. 

Elpereli a vagyonát, el az Odvösségít, mert ha 
nincs se erdő, se igazság, minek az élet? * 

Egy szolgabíró arra sürgetett, hogy adjunk 
a nép kezébe ipart, hogy oda haza elfoglalja 
magát és ne járhasson ki csempészkedni az 
erdőbe. Ennek a szolgabírónak szive volt. A 
többinek is van, higyjék el. Mert nemcsak hi-
vatalnokok ezek, hanem székelyek is. Ami a 
népnek fáj,  nekik is fáj,  s amikor az inzultu-
sok keserű csepjeit felejtik,  egészen jó emberek. 

Helyes, adjunk ipart a nép kezébe. Csak 
hogy itt az a bökkenő, hogy amig egy évez-
redes foglalkozásról  átterelődik a nép egy má-
sik uj foglalkozásra,  addig belepusztul a jelen 
való nyomorúságba. Elpusztulnia pedig nem 
szabad, mert akkor vele pusztul Erdély. 

Törvény ide, törvény oda, nekem elsőbb a 
nemzet érdeke. Ez a nemzet itt a keleten a 
székely s ha ennek igazsága van, akkor én azt 
a jobbik igazságnak ismerem el. Mert csak ez 

lérithet vissza a béke és haladás útjára. 
Ha béke lesz itt, akkor megértés és egyet-

értés is lesz, tehát ipar és kultura is intenzi-
vebben fog  haladni. 

• 
A közigazgatásnak és törvénykezésnek, egy-

házaknak és iskoláknak tanult okos és bölcs 
tényezői, egyenként és összesen, — olvastátok-e 
ti azt a memorándumot, amelyet az első 67-es 
magyar kormány a székely katonai javak 
visszaadása végett a király elé terjesztett, s 
amelyet O Felsége 1869-ben jóváhagyott és 
megerősített ? 

Ha nem olvastátok volna, olvassátok el 
mindennap, amig könyv nélkül tudjátok, mert 
ez a székelyek bibliája. Az van ebben a király 
által szentesitett írásban, hogy a katonai javak 
a székely erdőgazdaság, az állattenyésztés s az 
ezzel kapcsolatos kereskedelem, a kézmű ipar 
gyáripar és bányászat fejlesztésére  fordítandók! 

Elmondja az az írás, hogy például Csikvár-
megye •/,, része havas és hegyláncolat, tehát 
itt csak az elősorolt gazdasági ágaknak van 
létalapja. Nos és e helyett mit csináltok ? Ne-
veltek fölös  számban ügyvédeket, fináncokat, 

konduktereket, egy csomó függő  hivatalnokot, 
akik hivatali és anyagi bajaik mellett nem 
émek rá a székely közgazdaság és székely 
kultura alapvető munkájában közreműködni. 
Vagyis letértek az eredeti tervről, amely azt 
irja vala elő, hogy neveltessék az ujabb gene-
ráció an-a, hogy valamikor ne csak az erdő, 
hanem a fejsze,  a fűrész,  a gép, a feldolgozó 
ipar és a közvetítő kereskedelem is székely 
legyen, akinek gazdasága és meggazdagodása 
ezen javak után kézen fekvő  volt. 

43 esztendő mult el azóta és ezalatt átját-
szódott az erdő jó részben negatív, vagy holt 
kezekbe.... De nem folytatom  tovább. * 

A csíkszeredai székely kongresszuson ez 
ifjúságnak  szimpatikus társaságát láttam. Nem 
azért voltak szinpatikusok, mert fiatalok  voltak, 
hanem mert tollal kezűkben figyelték  és jegyez-
ték a kongresszus komoly tanácskozásait. 
Mintha más anyag lett volna ez, mint a milyent 
csak 10 év előtt a tusnádi kongresszuson lát-
tam volt Beszéltem is velük és két dolgot je-
gyézíem meg: ez a fiatalság  nemcsak érdek-
lődik, hanem tud is. Ez a fiatalság  már a mai 
kor nevelése, nem elfogult  olyan dolgokkal 
szemben, amit ugy hívnak, hogy »nép«, »ipar«, 
•kereskedelem*, «munka*, »egyetértés«. Nem 
veti meg, banem szereti. Bár ugy lenne! 

Mert ha ugy lenne, akkor — noha T. Nagy 
Imrének és dr. Kovács Józsefnek  nem volt vi-
gasztaló szava — az eljövendő generáció meg-
reperálná, amit eddig mulasztottak. 

Érvényt szerezne a király által szentesitett 
memofándumnak,  abban a szellemben, amint 
íródott 

A a « U S a r e a i a . 
Csíkszereda. 1912. december h<5. 

A .Csíki Lapok" 25 éves jubileuma alkal-
mából a csiksaeredaí nyomda- és sajtóviezo-
nyokról, csak mint krónikást kívánok elmondani 
apró feijeygséseket  a 25 ivet megelóió Idők-
től. Nem azok számára, akik aiokat éppen 
ugy tudják, mint én, — csak nem iiják meg, 
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Mindenütt, a hová néz az ember, jó-
lét és megelégedés honol a Hargita tövén. 
Gazdag, nagy kuUuráju nép lakik itt, mely 
még 25 év előtt a visszavonás sártenge-
rében tengődött és mivé tette az akarat 
őket, a munka, a tervszerű dolog! SZÍVÓS 
nép, mely egy emberöltő alatt százado-
kat halad, nem lehet tudni, mi hozta 
mindezt elő a semmiségből?... Az akarat, 
vagy a képzelet? (—a.) 

H i v ó SZÓ. 
Marosvásárhely, 1912. december hó. 

AB erdélyrészl magyarság szorongatott helyze-
tének javítása érdekében kopogtatunk be Hozzátok 
kedves Testvérek! 

A hajdan oly erős erdélyi magyarság gyöngül; a 
szabadság e klasszikus hazája már nem nyújt kellő 
védelmet hö fialnak* 

Testvéreink eseren és ezeren kivándorolnak a akik 
Itthon maradnak, birtokok roncsain már nem elég 
érések a magyarság hegemóniájának biztosítására. 
Idegenek terjeszkednek és íoglalnak .tért a megüre-
sedett és a közterhek alatt is roskadozó magyarság 
által meg nem védhető helyeken. 

A magyar szó ritkul, a magyar törekvések gyön-
gülnek. 

Véreink közül sokéi vesznek el a nemetiségi 
tengerben. 

Lábunk alatt megmozdult a föld. 
Akik itthon vagyunk e basában, s szétnézQnk a 

lépten-nyomon látható pusztuláson, elszorult szívvel, 
sgodó lélekkel gondolunk arra, hogy ml less as 
erdélyréssi magyarsággal, ha erélyesen talpra nem 
áll, SHSZO nem log mindannak megmentésére, ami 
még megmenthető; mindannak megerősítésére, ami-
nek erejét, szolgálatát basánk érdeke parancsolja. 

Ilidén ezelőtt tlz évvel a Székely Társaságok 
Szövetsége a székely társadalom jobbjainak lelkes 
aggitációjára megalakult s a székelyföldi  és velOnk 
érző távolabbi hasonló irányú közművelődési és köz-
gazdasági egyes&letek egyré&zét maga köré vonva, 
íelvette a székelymentés nagy és nehéz munkáját, 
az volt a jelszó, hogy a nemzetinégi  incázió által  fe-
nyegetett  hazarészünk  szétszórt  magyarságának  s as egy 
tömbben élő  székelységnek  rédelmére  és erősítésére  tneg-
tegyünk  minden  Ükeiét  — társadalmi uton. Mert ha a 
társadalom nem védekezik, nincs az az államhatalom, 
mely egymagában megmentheti azt. 

A Székely Társaságokat és más — alapszabály-
szerint működő magyar egyesületeket: kaszinókat, 
olvasóköröket, szövetkezeteket, pénzintézeteket szö-
vetkezésre hívtak tehát. 

Maga körében tegye meg mindenki, amit tehet s 
azon lel dl fogjunk  össze — adtu'c kl a jelszót, hogy 
kezünket a társadalmi közélet ütőerén tartván» min-
den pillanatban tájékoztathassuk egymást ama vál-
tozásokról, melyek ellenünk valók s melyekkel szem-
ben fel  kell vennünk a harcot. 

FÓfeladatul  tüztük magunk és szervezetünk elé, 
hogy minden  bejt, edltozd*t  észrevegyünk,  okait  kutassuk, 
orrosszertii  alkalmazzuk. 

Egy évtized, mit a társadalom Indolenciája miatt 
jelentékeny részben a szervezés munkájával s a gya-
koilatl politikai zavarok miatt as ellentétek kiegyen-

lítésével töltöttünk, ha nem is értöuk el föltünA 
nagy eredményeket, sikerült a társadalom hozzánk 
osatlakosott zömének munkásaága, javaslata, terve 
és hét közgyűlésen folytatott  tárgyalásai alapján az 
IdÓkösl kormányok figyelmét  és támogatását as ak-
tuális kérdésekre Irányítani és köztadatba vinul egy 
tényt, hogy tan szervezet,  mely a* erdélyi  viszonyokat 
figyelemmel  kitéri  4» a közerő  hováforHUásápal  Uh  Mik. 

Nem sikerült azonban eleddig a magyar társada-
lom egész tömegét megnyerni ss ügynek; nem si-
került általánossá tenni a gongolatot, hogy az er-
délyi  részekben  minden  magyar embernek  és bármely kis 
társadalmi  csoportosulásnak  különös,  fontos  feladatai 
vannak s ezért  anyagi és erkölcsi  támogatásának  egész 
SMlyáral  a Székely  Társaságok  Szöretsége  mellé  kell  álla-
nia, hogy az a bajok fedezésére  és orvoslására  erősebb 
legyen. 

Éppen ezért szeretettel hívunk kedves magyar 
Testvérek ismét, jöjjetek segítségünkre, csatlakozza-
tok a Székely Társaságok Bzövetségéuek zászlója 
alá, osszátok meg velOnk szivetek melegét, erőtök 
javát. 

Jót akarunk. Célunk nagy és nemes; törekvésünk 
szilárd. Szent Ügyet, a magyar nemzet boldogltásá-
nak, dicsőségének ügyét szolgáljuk. 

Az a 10 korona, mit a mellőzhetetlen kezelési 
költségek fedezésére  évenklnt fizetni  kell, oly cse-
kély, hogy haza fina  célra még a legszogényebb egye-
sQletek is megadhatják. 

Reménykedve jobb Idők, jobb eredményében, tár-
sadalmunk buzgóbb fellángolásában,  nemesebb és 
erósebb elhatározásában, különösen állandóbb kitar-
tásban, arra is felkérünk  kedves Testvérek, bogy a 
társadalmi tovább szervezkedés nagy munkájában 
támogassatok. Mert, ha csak mind együtt leszünk, 
kísérheti munkásságunkat óhajtott siker. 

Mint a müveit székely társadalom élő szervei, 
gondoskodjunk a látókörünkbe eső kulturális, társa-
dalmi és gazdasági kérdések felszínen  tartásáról sa 
mennyiben valahol kormányzati közbelépésnek látjuk 
szükségét, tárjuk fel  bizalommal. Szövetségünk és a 
székelyföldi  minlsztorl kirendeltség is a legnagyobb 
jóindulattal siet az erdélyrészl magyarság minden jó 
Ügyének felkaxolására. 

Máthé Jóssef. 

A székelyek és Csik neve. 
Irtii:  Erfo*  JÍ2urf. 

Kézdivásárhely, 1912. december hó. 
A székelyek Ut, a keleti határszélen évszá-

zadokon keresztül abban a tudatban éltek, 
bogy ók egyenes leszármazottai a nagy Attila 
buonjaiuak. Ez a hagyomány ugy odatartozik 
a székelység killön nemzeti egyediségéhez, 
mint ősi alkotmány» sajátos köz ás magánjogi 
s honvédelmi intézményei. Szájról-szújra, apá-
ról-fiura  Bzállt e hagyomány melynek igaz vol-
tát érzi, kit e föld  szilit éB eltart; ez volt a 
székelység együfé  tartozásának, nemzeti érzü-
lete fejlesztésének  ápólója. 

Mint ismeretes, a székelyeknek a hunnoktól 
való származása, erŐB támadásoknak volt kitéve, 
különösen az ujabb történeti kritika rontott 
nagy buzgalommal ezen nemzeti hagyomá-
nyunknak, valóságos tatárjárást vitt véghez 
azon és sivár pusztasággá tette egész multun-
kat. Ilivel a székelyek eredetére nézve mindig 

njabb is ujabb vélemények merülnek fel,  e 
kérdésben az utolsó szót nem lehet kimondani. 
Végigtanulmányoztuk szaktörténetirólnk műveit 
Timontól (1736) kezdve — ki először mondta 
a székelyeket határöröknek — Nagy Gézáig 
(1012.) B arra az eredményre jutottunk, hogy 
a székelyek eredetét a hun história nélkUI 
megoldani nem lehet. Ugy vagyunk a szeke-
lyek eredete körűi támadt vitával, mint más 
népek éB nemzetek eredete körül keletkezett 
vitákkal. A történeti kritika mesének tartja a 
bűn-székely kapcsolatot. Azonban a kútfők 
ujabb tanulmányozása, régészeti emlékek egy-
bevetése, etnográfiái  kutatások hova-tovább 
jobban igazolják a hagyományokat; minélfogva 
inkább kényelmes, de nem tudományos az az 
á'láspont, mely hunn-seytha Óperenciás tenge-
ren való evezésnek nevezi a székelyeknek 
Attila hunnjaival való kapcsolatát. 

A székelyek  neve. Történetíróinkat az a 
tudat, hogy a székelyek nevének helyes magya-
rázata egyéb adat hijján az eredet kérdésére 
is elegendő fényt  dérit, különféle  nyelvészeti 
kombinációkra vezette. Legtöbben arra az ered-
ményre jutottak, ltogy a székely szó eredetileg 
minden régisége mellett sem nemzetet, hanem 
foglalkozást  jelent. Nagy Géza '* nyomozván 
az egykorú kutfók,  továbbá a Kubán vidéki 
és a honfoglaláskori  magyar régéBzeti leiétek 
egybevetése s a belső ázsiai türk feliratok 
alapján a honfoglaló  magyarok őstörténetét, 
rámutatott .a hun-avar, magyar-kabar-székely 
kapcsolatra. 

Mellőzve a tudós értekezőnek ezen fejte-
getéseit, itt csak arra mutatunk rá, mit a 
székelyek nevének ir. Egy türk síremléken 
találta meg a székely nevet. Ezen nép az 
izgilek népe.liiket Ibn Roseth és más arab irók 
ezgel, elsekil, elazekek, a khinai források  pedig 
szikiek vagy Bzikilek néven említenek. 716-ban 
Kr. u. szól róluk Bilge kagám, Kültegin síremli-
kén: Bátyám n khagán, törzsszervezete felbomló 
félben  volt s a nép egészen lesülyedt, az izgil 
néppel harcoltunk". Ezek az izgélek, — úgy-
mond a tudós történetíró - azon altáji tür-
kökhöz tartoztak, kik Mongolia belsejétől a 
Fekete tengerig, mint hegemon törzsek az 
eddik bunnoknak, seytháknak, vagy Bzakák 
nak nevezett népek fölött  uralkodtak a kik 
a IX. század folyamán  uralkodó törzsét tették 
a kabaroknak. Ezen kabaroknak egy része már 
az avar-uralom vége felé  hazánk keleti felé-
ben végrehajtotta a honfoglalást,  másik része 
a honloglalók 7 törzséhez csatlakozván, n ma-
gyarok 8-ik törzsét alkotta. .Eltűnt különben 
— irja Nagy Qéza — ugy Közép-Ázsiából mint 
a Volga vidékéről a dsekel, eskil, eszegel nép, 
csupán Magyarországban maraJt fenn,  nemcsak 
egy sereg helynévben, banetn egy különleges 
magyar népben ia, melyről azt állítja a hagyo-
mány, hogy előbb költözött hazánkba, mint 
Árpad népe b melyet külön nemzetté tett po-
litikai szervezete. A Bzékely és a közép-ázsiai 
dsekel név nem lehet véletlenség. Ki van zárva 
tebát, hogy a székely név annyi volna, mint a 
szláv szekli. (Karácsonyi véleménye.) Az az 
útkészítő, a szláv nzik slejk vágás szóból a 
különben török ered.'tü „li" képzővel alkotva. 

1* Etnografia.  1907., 1903., 1912 Torol 1910. 

Legvalószínűbbnek látszik még Thnri József-
nek Sejk Szulejman Csagataj szótára után adott 
az a magyarázata, hogy szikii annyi mint ne-
mes ember, előkelő ur, melynek ellentéte a tót, 
vagyis a közép-ázsiai tat, annyi, mint meghó-
dított nép, fölmives,  alacsony eonu, paraszt". 
Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy székely 
nép név nem a latia scytbulus — kis szittya, 
sem a szék-hely, sem a szökj él, sem a szék-el 
• székentuli, de nem is a azé kii — vágó em-
ber Bzármazott, hanem a türk szekil szóból is 
éppen olyan nemzetség nevet jelent, mint akár 
a magyar, vagy a német. 

Csik  nere. Mi csíkiak földrajzilag  zárt terü-
letünket CHikországának nevezzük. Sokan ku-
tatták e büszke névnek eredetét. Némelyek 
ugy fejtették  meg, bogy itt bőségesen találta-
tott az Olt iszapos tokjaiban caikbaL Mások 
azt mondták, hogy a Kárpátok és a Hargltta 
között levő völgy csikbal forma,  ugyan Uyen 
alakú a völgyben lefutó  Olt folyó  is. Ugrón 
Gábor w meglepő adatra bukkant, ami felvi-
lágosit és a kérdés megoldását lehetővé teszi. 
Miként Nagy Géza a székely nép nevet, éjien 
ugy Ugrón Gábor a Csik nevet Kültegin sír-
emlékéről olvasta le. A khinai császár 731. Kr. 
u. Kültegin türk fejedelem  tiszteletére hatalmas 
emlékoszlopokat állíttatott. Bilge khán, aki 
testvére volt Külteginnek, fogalmazta  a momu-
mentális emlékek szövegét. Ennek egyik pontja 
igy szól: „36 éves koromban fellázadtak  elle-
nünk a Csik nemzet ós a kirgizek. Haladék 
nélkül a csíkok ellen vonultam, örpénynél se-
regüket levágtam és az Aztalán úz — népet 
megöltem". Ez történt a CBik nemzettel 720—30 
körül, tehát éppen akkor, midőn a magyarok 
megindultak ázsiai hazájukból. A csik nemzetre 
vonatkozó szöveget minden tudós egyezően fej-
tette meg, az üz nép helyett némelyek „az" 
népet olvastak, mivel azonban a felirat  az 
egyik megelőző pontja az uz-ok lázadásáról és 
legyőzéséről szól, az ólvasásnál az Ú4 nevet 
tarthatjuk helyesnek s akkor azt is megállapít-
hatjuk, hogy Kültegin a Csíkokkal egyidóben 
a velük Bzövetséges üzokat is leverte. Száza-
dok hírmondói ez emlékoszlopok, melyeket 
Mongoliában fedeztek  fel  és magyarázattal szol-
gálnak a Bzékelyek neve éB a Caik név meg-
fejtésében.  A Csik nemzetnek Csíkkal való kap-
csolata nyilvánvaló B igy Csikországa hagyo-
mányos elnevezés meg van fejtve.  Hogy vţjon 
a Csik név^nép név-e, vagy pedig egy ily nevü 
vezér neve, nem tudjuk eldönteni. Az úzok 
nevét is megőrizte a kies Készon völgyén ke-
resztül folyó  Uz vize. A székely rovás irásés 
ezen Orkbon menü síremlék ** türk írása közti 
rokonság kétségtelen, mely körülmény még in-
kább emeli a síremléknek őstörténetünkre való 
fontosságát.  Csikországa elnevezése még ma is 
szavajárása a csíkiaknak, már az udvarhelyit 
is külföldinek  nevezi; továbbá figyelemre  méltó, 
hogy igy szokták magukat kifejezni:  „Beme-
gyek Oláhországba s kimegy ek Magyaromágba'. 
Ebból is az látszik, hogy a csíkiak nem nyu-
gatról, hanem keletről Románia felöl,  hol egy-
kor hazájuk volt, jöttek az Olt folyó  meden-
céjébe. 

2* Budapesti Hírlap 1910. jonloa 28. Tárca. 
3* T. K. CCOXXXÍIL L Szilágyi lfagyar  Nem-

zet Története. 

hanem azok számára, a kik — ki tudja mikor 
— kíváncsiak találnak lenni a kultura egyik 
legfontosabb  tényezője, a s a j t ó viszonyai-
ról. Mert azt tudom, hogy valamikor eljöhet 
még az az idő is, mikor valaki komolyan meg-
fogja  írni Csíkszereda művelődés történetét, 
melyből nem hiányozhatik ea a fejezet.  Olyan 
apró feljegyzések,  melyeket ma jelentéktele-
neknek tartunk, valamikor értékesek is lehet-
nek. Elásom tehát a rézkrajcárt, hogy valami-
kor kinójjön. 

Ezek az apró s nem is oly régi dolgok ta-
lán alig érdeklik a mai közönséget, legfeljebb 
a CBiki Lapok olvasóit érdekelhetik, mert a 
lap nyomdájának alapítása körülményével fUg-
nek össze. 

Manapság két jó forgalmn  nyomda bősége-
sen osztja Csíkszeredában a nyomtatványok 
napi szükségletét. A 80-as évek elején pedig 
még ott tartottunk, bogy egy báli meghívó 
kinyomatásáért Budapestre, Kolozsvárra kellett 
fordulnunk.  Ebből azt is fellehet  tenni, hogy 
nálunk akkor még a pesztrák és a bakák nem 
használtak névjegyet. A bíróságok, hatóságok 
sajat litografáló  gépeken sokszorosították kiad-
ványaikat, a i ügyvedek és végrehajtók a hek-
tograínak nevezett kocsonyán nyomtattak, sőt 
a vándorszínészek is ilyen kocsonya nyomtat-
vány színlapok kai dolgoztak. Akkori gyűjte-
ményem példányaiból most is tudok mutatni 
Bzinlapot, melyről a kocsonya Írás azóta elpá-
rolgott A vármegyeház hátsó folyosóján  most 
is ott szomorkodik egy moostrum-litografáló 
gép, melyen akkori időkben a kezelő személy-
aet könyökig festékbe  habarodva nyomtatta a 
sokszorosításokat. 

Somlyón a barátoknál megvolt egy kezdet-
leges, srofos  kézi dajtó, a milyent most csak 
a lekvár sajtoláaára szoktak használni, primi-
tív berendezeaaei, elavult betűkkel B ahoz ertó 
kezeló teljes hiányával Hajdan kiváló hivatást 
töltött be, mert ott nyomtatták a „Nagy Ró-
•sáskert", .Kis Bóasáskert', „Bzentkereaztutja* 
stb. eunü imádságos könyveket s a pünkösdi 
bncsok alkalmával a zárdaepületuek a templom 
e.ótti térre njüó szárnyán volt lappaacsos 

boltban a szentelt olvasókkal és egyéb kegy-
tárgyakkal együtt árulták. Az elavult betils 
nyomda egyéb régi termékeit levéltári akták 
közt máig is lebet látni. Hajdan tehát a bará-
tok zárdája e téren is első volt a közművelő-
dés faktorai  a a vallás- erkölcsi nevelés hatha-
tós tényezői közt, miból önként következik, 
hogy a Bzerzet jeles papjai akkor minő sok-
oldalú vezetó-misslót teljesítettek a csiki tár-
Badalomban. Egyiküknek még az ÍB eBzébe ju-
tott, hogy nyomdát állítson. Aziránt pedig 
egész nyugodtak lehetünk, hogy akkor nem 
üzleti érdek diktálhatta a nyomda beállítását. 
Elég sajnos, hogy a mai világ modern haladása 
közepette egy ijesztóon retrograd intézkedés a 
jeles szerzetet visszaterelte a baladáa útjáról, a 
helyett, hogy azt a már kivívott eredmények 
nagy érdeméhez képest a baladás ösvényén 
támogatta és fejlesztette  volna. Mert azt hiába 
mondja bárki, hogy a vallásos intézmények ki-
vételt képeznek B azoknak is nem a kor hala-
dás-fokához  mérten kell idomulniok. A somlyói 
barátoknak a CBlkl közéletben s kölönösen né-
pünk vallás-erkölcsi nevelése terén oly érde-
mei voltak, melyet ma semmivel többé pótolni 
nem lehet Mikor azt látjuk, hogy a hajdan 
legbuzgóbb, vallásos csiki nép, hogyan válik 
majdnem minden átmenet nélkül vad, istenta-
gadóvá, önként gondol az ember arra is, vál-
jon egyebek közt nincs-e réaze ebben annak 
az elvesztett befolyás  hiányának. Hogy a ba-
rátok nyomdája most megvan-e, azt nem tudom, 
de eléggé sajnálni lehetne, ha egy ilyej felette 
becses műemlék megsemmisült volna. Itt nyom-
tatták 1B48—49-ben a .Hadi Lapok"-ot, mely-
ből tudomásom szerint csak egy-két szám je-
lent meg s ugyanott nyomtatták Gál Sándor 
kiáltványait is. 

A oyomdaszükség kérdése Csíkszeredában 
akkor vált aktuálissá, mikor 1881. év kará-
csonykor „Székelyföld"  elmen Bzétküldöttük 
as első csíki qjság mutatványszámát az én — 
és Kézdivásárhelyen Dobay János szerkesztése 
alatt A lap amolyan „közösügyes* volt, mert két 
vármegye (Csik- i s Háromszék) érdekét volt 
hivatva szólgálnl. „KözüsUgyes" volt azért Is, 
mart felét  Csíkszeredában szerkesztettük és — 

Kézdivásárhelyen nyotaták a Szabó Albert 
nyomdájában. A lap eleintén hetenkint négy-
szer, később hetenkint kétszer jelent. Az elő-
fizetők  váratlan számban érkeztek. A közönség 
olyan kiváló érdeklődéssel karolta fel,  hogy a 
lap egy-egy száma majdnem teljesen csiki köz-
leményekkel látott napvilágot, habár akkori 
időben a tollforgató  munkatársaknak meglehe-
tősen szűkében voltunk s az irodalmi műkö-
dés iránti hajlam legtöbbször egy-egy olyan 
kiengeBztelhetetlen „Nyittér'-i közleményben 
nyilvánult, melyet a haragos felek  ősi szokás 
szerint rövidesen és tctlegesen szoktak befejezni. 

A lap érdekeltségét a második évben már 
Udvarhelymegyére ia kiterjesztettük, hol dr. 
Kabdebó Ferenc volt a társszerkesztő. 

A .Székelyföld"  pályafutásának  tárgyalása 
nem tartozván e sorok keretébe, itt röviden 
csak azért tértem ki rá, mert a csíkszeredai 
nyomdakérdés azon szerződés kényszere alap-
ján nyert megoldást, melyet én a lap kiadó 
nyomdatulajdonosával oly feltétel  mellett kö-
töttem, hogy egy év lelorgása alatt köteles 
lesz Csíkszeredában fióknyomdát  felállítani. 
Lapkiadóm megtartotta szavát s csakugyan el-
küldötte egyik segédjét, néhai jó Györgyjakab 
Mártont egy kézi sajtóval Szeredába. A Bajtót 
legelőbb a Geczóház egyik bolthelyiségében 
rendeztük be, később az Orhántelek kisebb há-
zában (a kóhidnál), majd pedig az akkor Szőcs 
Ignáe-féle  kis faházban  (hol most a Miske boltja 
van) helyeztük el. Györgyjakab M. egyúttal 
átvette a „Székelyföld*  kiadóhivatali teendőit 
Alig rendezkedett be a kézi nyomdával, egy 
nyomdavigéc egy rozzant gyorssajtógépet var-
rót a nyakába, melynek szerelvényei madzagon 
jártak ugyan, de azért az üzlet fellendült  s 
Borskor Márton nyomdász-inassal a személyzet 
1B megszaporodott. 

Nem sok idő múlva Szabó Lajos hozott 
egy vásott gyorssajtót s ekkor már két nyom-
dája is lett Szeredának. Ez a nyomda a mos-
tani „Otthon" kávéház helyén állott faépület-
ben leégett, majd kitatarozva Gyergyószent-
mlklósra, onnan Székelykereszturra került Az-
után Betegb Pál i s Mester János nyitották a 

„Haladás" cég alatt a harmadik nyomdát, a 
Biró Imre-féle  faházlkóban  (most Beke Ágos-
ton péküzlete), de csak rövid idejű volt a vál-
lalkozás. Azután is többen próbálkoztak kon-
kurálni Györgyjakabbal, aki kezdettől fogva 
vezetett a kinek üzlete hirtelen fellendült 
Vagyont szerzett, házat épített B nyomdáját 
motorerőre rendezte be. Mielőtt sok törődéssel 
és fáradsággal  járt munkásságának megérde-
melt gyümölcsét élvezhette volna, hirtelen meg-
halt Szorgalmas, jóratörekvó, szerény ember 
volt, hijjával minden élelmeskedő svindlizésnek 
B mint e téreu szép Bikert ért úttörő, megér-
demli, hogy az ntókor tisztelettel emUtBe em-
lékét 

Az ő nyomdájában és kiadótiilajdonossága 
mellett alapíttatott és indult meg a „Csiki La-
pok". Én akkor a Sepsiszentgyörgyön megje-
lenő .Székely Nemzet' társ szerkesztője levén, 
ezen minőségemben nem vehettem részt az 
alapításban. Ez azonban nem zárta ki, hogy a 
régi jó viszonyból folyólag  Györgyjakab min-
dig bizalommal ne forduljon  hozzám, sót szer-
kesztöválságok idején az ó neve alatt évekig 
szerkesztettem a .Csíki Lapok*-ot Ezen címen 
tehát én ts részt kérhetek a 25 évet jubilálók 
Borában. T.  Nagy  Imre. 

Menekülés. 
— Irta: Kémenea Antal. — 

A természet gyászt öltött Egy könny* 
cséppé válL Lelkemet is valami nyomasztó 
érzés ülte meg. 

Köszvényem is a gyehenna kínjait juttatja 
eszembe, — elégüdetlenkedett Néró római 
császár. A természet is dacolni akar velem s 
hogy megőröljön, karjaiba dób a szenvedésnek. 

Csak ajért isi Jupiterre mondom — zsör-
tölődött ércesebb hangon — ma sokkal bizar-
rab látványosabb lesz az Aréna képe, mint 
valaha. 

A szélrózsa minden irányából beszerzett 
vérebek, s a viadalra kijelölt keresztények vére 
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A csikók és as azok együttesen kerülhettek 
mai Déloroazorezág azon terSletére, melyen 
keresztülvezetett a népek országútja; mint 
kisebb néptöredék ezernyi veszélyen keresztül 
haladhatott előre, mig-nem megérkezett a Ke 
leti Kárpitok s a Hnrgitta lejlőségeire. melye 
ket a természet hatalmas vidmOvei oltalmaznak' 

Tiszta választások. 
C*ik*ztrtda,  1913. decembtr  17. 

E jubiláris számban az 1901. évi válasz-
tásokről akarok elmondani egyetmásl. 

Csikvármegyében 1901. október 2-án folyt 
le a képviselő választás. 

Az 1899. évi XV. t.-c. figyelmes  tanulmá-
nyozása ulán, bizonyos megilletődés nélkül 
nem gondolhat az ember azokra a bypokri-
tákra, kik azt kezdeményezték és keresztül 
hajszolták. 

Hát csakugyan odajutott volna a magyar, 
bogy ez a meggyalázó törvény elkerülhetetlen 
szükség volt? hát nem lehetett volna az ár-
verező hiénákat más eszközökkel odúikba 
visszaszorítani ? hát a józan gondolkodási 
ilyen gyűlöletes békóba kellelt szorítani, hogy 
a reakciónak bársonyossá tegyük az utal? — 
Ugyan, ugyani hiszen Magyarország intelli-
genciájának háromnegyed része hivatalnok, s 
ha ezek szájkosarat kapnak, ki világosítja fel 
a választők nagy sokaságát? ki magyarázza 
meg téves lépéseinek káros következését? — 
A nagybirtokos, hiszen annak érdeke a hata-
lom imyékiban hűsölni; a gyáros, nagy-
kereskedő, hiszen annak érdeké a ministeri 
előszobikban résen állani; a pap, hiszen annak 
érdeke a revízió. 

Óh hagyjátok el, olyan kevesen vagyunk, 
ne zárjatok el a néptől, a választók nagy tö-
megétől, nem tud az politikát csinálni, vezető 
nélkül önmagát bajszolja a vesztőhelyre. * * 

* 
Hát bizony a tiszta vilasztisok érdekében 

nemcsak az 1899. évi XV. L-c. állolt őrt, — 
hanem maga a ministerium is minden lehetőt 
megtett. Nekem ugy tetszik azonban, s a dol-
gok menete is azt mutatta, hogy Széli Kál-
mán ministerelnök a (örvényre támaszkodva, a 
pártoknak szabad kezet adott az általuk vá-
lasztott kerületekben próbálni meg erőiket, 
mert ő mindent a törvénytől várt, vagy legalább 
nagyon bizolt annak erkölcsi súlyában. És 
úgyis tetszik, hogy ebben az erőmérközésben 
még sem volt meg az a puritánizmus, a mire 
a törvény alapítva van. Hát ugyan ki hiszi 
azt, hogy az április és májusban felmerült 
alcsiki események maguktól fejlődtek  ki innen 
is, tul is? hát ugyan ki hiszi azt, hogy az 
akkori alcsiki papság,feledve  apát,anyát, test-, 
vért, jó barátot, népszerűséget, magától ro- som van arról, hogy két szabadelvű párti jelölt 
bánjon a falnak  ? Ellenhatása el nem maradt részére nagyobb összegű segélyt nyújtottak az 
s ezért Széli Kálmán ministerelnök bizony alkotmányos költségek hordozisira és való-
cseppet sem apprehendilt meg. szinűleg adtak az ellenzéki jelöltek részére is. 

Azután július és augusztusban jöttek a 
ministeri nyilatkozatok, törvénymagyarázatok 
a hivatalnokok magatartásáról, hogy az a száj-
kosár még sem feszítendő  meg annyira, mint 
azt a törvény első pillanatra rendeli. Persze, 
persze, mert már kezdett felismerhető  lenni 
annak azon legfőbb  hiinya, hogy a közvéle 
mény irányítását harmadrangú tényezők kezébe 
játszotta. De ezen segíteni már nem lehetett, 
s ha néha fellobbant  is a reménység a válasz-
tók józan magatartásában, hamar eloszlott a 
köd. A néppárt kezet fogott  az ellenzékkel. 
Megrohanlak a zsidó jelöltek. Ez időre esik, 
hogy csak maga Budapest 52 zsidó jelöltet 
rajzott szét az országnak ugy, hogy a mi 
itteni hazafias  zsidóink is elszörnyűlködtek 
ezen a merészségen. 

A szentmártoni választókerület kapott va-
lami Ladányi (Lichlenstein) nevű kis kaliberű 
bankhivatalnokot. A karcfalvi  kerület kapta 
Lázár Pál műegyetemi tanárt, kinek a mint 
mondták, az apja szintén zsidó volt. A gyergyó-
szentmiklósi kerület kapla Földük Gyula bu-
kott barikirt, ki a víz mozgató erejének ki-
használásáról kész műszaki tervekkel állolt elő. 
Egyebe alig is volt. Csak a szeredai kerület 
ellenzéki elemei különböztek össze, s annak az 

szerencsés eredménye l<*tt, hogy Molnár 
Józsival szemben a lultakarékos Pizmindy 
Dénest léptették fel. 

No, hit ezek az urak sem jöttek üres kéz-
zel, s nem sokára kitűnt, hogy a tiszta válasz 
tások is bizony pénzzel járnak intra et extra 
muros. A kormány kezdelt kapkodni, a józa-
nabb rész kezdelt indignálódni, hogy a tör-
vénnyel ily gonoszul becsaptak, mert bizony 
az nem kis dolog, hogy az ember meggyőző-
désből foglaljon  pártállást s mint hivatalnok-
nak még se szabadjon azt indokolni. A hiva-
talnok eladta szolgálatát az államnak, de meg-
győződését fenntartotta  magának, s mert mégis 
kötelessége bután nézni, hogy azt a fajt,  melynek 
anyagi és szellemi fejlődéseért  egy életen át 
fáradott,  azt a népet, melynek szeretetét az 
önzetlen munkásságában kiérdemelte: most 
egy hazátlan szélhámos beválthatlan nevetsé-
ges ígéretekkel ellenségévé tegye. Ugyan ki 
volna oly kocsonyás természetű ember, bogy 
az ilyenektől elundorodva, meg ne mozduljon. 
A kormánypártnak meg van az államszerve-
zetben motorikus szerepe, az ellenzéknek pe-
dig hivatása, hogy annak a motornak állandó 
működését ellenőrizze, de a nagy közönség-
nak is meg van az a joga, hogy mindkettőnek 
gépezetét szabályozza. 

Hát bizony megmozdult maga a szabad-
elvű párt is, s ennek köpenye alatt megmoz-
dult a kormány, mert elnézte vagy talán meg-
engedte, hogy a szabadelvű párt jelöltjei al-
kotmányos költségeik fedezésére  nagyobb ösz-
szegekben részesitessenek. Persze ez nem volt 
más célra felhasználható,  mini a választásnapi 
ellátásra, mert a bölcs törvény igy rendeli. — 
Sőt megmozdultak maguk a vagyonosabb ke-
reskedők és pénzes zsidók is, mert tudomá-

A szentmártoni kerületben a n é p p á r t egész 
szeptember hóban szedte az alkotminyos költ-
ségek gyümölcsét A szeredai kerületben fel-
lépett Pizmándy sem mutatta magit valami 
nagyon takarékosnak. A karcfalvi  kerületben 
Lázár Pál mellett valami Fényfy  nevű urasig 
is kezdett tehetetlenkednl apró obdUiokkal, de 
az élelmes Fejér Anti sem maradt hátra, mu-
togatni kezdette a s'-imfli  szárakat. Gyergyó-
szentmiklóson pedig Földiák Gyula tárta szét 
vízépítési terveit, hirdetve, hogy az neki nagy 
pénzbe került. Ezek nellett Ugrón Gábor, ez 
a szabályozhatlan gözszellentyű Újfaluban, 
Szárhegyen, és Gyergyószentmiklóson egész 
nyíltan árulta az ismeretlen, zsidó jelölteket, 
s midőn kértük, hogy legalább ajánljon ma-
gyarokat, elfordult,  nem akarta mulatni a bel-
sejében duló harcot. Szegény Gábori 

Ily kaoszban irt hozzám Lázár Menyhért 
szeptember végén, kérve a kerület beutazását, 
minthogy minden oldalról szorongatják, s a 
régi bizalmas viszonynál fogva  személyes köz-
benjárásomra feltétlenül  szüksége van. — 
Szeptember 28-in beutaztam Szentmiklósra, 
29-én kimentem Szárhegyre, ott az elöljáró-
sággal egy és más dolgot megbeszéltem, s 
minthogy egyedül csak az örmény szárma-
zis ellen volt kifogás,  megnyugtattam azzal, 
hogy ez a képzett örmény szivében, tényeiben 
székely lett, s munkásságával kiérdemelte, hogy 
testvérünkké fogadjuk.  Rendben volt, legvadabb 
ellensége is kezet nyújtott. 

Szárhegyről kirándultam Ditróba, néhány 
szájasabb vezetővel megállapítottam a teendő-
ket, itt is lecsendesítettem a hevesebb vérüeket, 
s dr. Színi Jánossal még délre átutaztam Al-
faluba.  A földmives  iskola tanáraival s néhány 
községi tekintélyesebb emberrel Összejőve, 
minden ígéret mellett is láttam, hogy a mel-
lőzés, sértett ambicio és a bizalmatlanság kevés 
szabad tért hagyott, azonban megelégedtem a 
kevéssel is. 

Onnan utamot Csomafalva  felé  vettem, hogy 
a karcfalvi  területhez tartozó községekben is 
legalább szondirozzam ki az állapotokat, mert 
panaszolni halottam, hogy a strimfli  szárak még 
lekötve vannak. Csomafalván  találkoztam Köllő 
Ignác és Portik Lajossal, akik régi barátsá-
guknál fogva  még meg is vendégeltek, s mint-
hogy ez a tekintélyes két egyén ott nagyha-
talom volt s minden lehetőt ígértek, egész 
nyugodtan mentem Újfaluba,  s Lázár Pál pa-
naszára a kilyénfalvi  és újfalvi  jegyzők ellen 
vizsgálatot tartva, a közben ugy vettem ki, 
hogy nekik nem kell sem Lázár Pál, sem 
Fejér Anti, hanem szeretnének Puskás Adolf 
körül csoportosulni. Volt annyi belátásom, hogy 
nem erőszakoltam, sem egyik, sem másik je-
löltségét, de Fejér Anti érdekében mégis a 
szárhegyi kijelentéssel éltem; s hozzá tettem, 
hogy annak az embernek hosszas időn át tel-
jesített ingyenes szolgálatait jó volna talán 
mégis csak honorálni. Nem tudom eze-e, vagy 
valami más dokumentum használt, csak azt 
tudom, hogy ez érinkezésnek eredménye 
volt. 

E hajszolt kőrútból visszatértem Szentmik-
lósra s ott a szabadelvűpárt tagjaival megálla-

pítva a választisi eljiris programmjit, hajnal-
ban haza utaztam egész csendben, mintha sé-
miről semmit se tudnék, mert hát tulajdon 
leéppen nem is pressionáltam senkit, véleményt 
pedig nyilvinithattam, s ha az Fényfinek  vagy 
Főidiáknak nem kedvezett, engedjen meg a 
világ, de én első sorban magyar ember vagyok. 

Október 1-én a központi választmány tar-
tott ülést, s azon a választási elnökökkel meg-
állapodtunk, hogy mindazon besúgók, kik a 
választási helyiségek ajtai előtt szoktak tartóz-
kodni, személy válogatás nélkül eltávolitandók. 
Ebből később kellemetlenségek keletkeztek, 
mert személyes szabadság megsértésének véte-
tetett, de hasznosnak bizonyult. 

Október 2-in reggel 8 órától kezdve a vár-
megyeház ablakából figyeltem  meg az alcsiki 
felvonulást  Nem kis mértékben lepett meg, 
hogy az ellenzék 63 szekérrel nyitotta meg 
azt, azonban rögtön reá jöttem, hogy a szeke-
reken ülők fele  oly fiatalabb  emberekből áll, 
kik válaszlói joggal nem bírtak, s jóizűen meg-
mosolyogtam az ügyes furfangot.  Kevés köz-
zel jöttek a szabadelvű választók 70 szekérrel. 
A menet elvonulása utin, lesétáltam a városház 
térre, s ott rövid idő alatt biztos áttekintést 
nyertem Molnár Józsi megválasztásáról. 

A választás rendben folyt  le, de mégsem 
hiányoztak abból a szokásos komikus jelene-
tek. Zsögödből három ellenzéki választó három 
menkő nagy zászló alatt vonult fel  szőrnyd 
éljenzések között. Egy taploczai atyafi  torka-
szakadtából kiáltotta: »megölétek adóval, de 
most bosszút állok*, pedig nem is volt választó. 
Egy régi cselédem mind csak azt hajtotta, 
hogy ö Pázmán urTa szavaz, mert most ilyen 
a világ, hanem azért ezután is eljár napszámba, 
csak hivassam bátran. A szemmiklósi biró 
litva az ellenzék erőfeszítését,  szekérre kapoll 
s az otthon hagyott 6 szál választót is be-
hozta : 2 vak, 2 béna és 2 laluzó koldus volt. 
A szentkirályiaknak volt valami szörnyű zene-
kara, a hova azok befurakodtak,  nem maradt 
közben sem ellenzéki, sem kormánypárti vá-
lasztó, sőt még a bámész népség is elkotró-
dott onnan. Az élelmes rendőrkapitány ki is 
használta az alkalmat, a hói valami csoporto-
sulás volt, küldötte oda s rögtön szétoszlott 
a tömeg. Kijutott végül nekem is. L. Ágoston, 
egy részeges napszámos kezét vállamra téve, 
könnyes szemmel vigasztalt: «tégedet sajnál-
lak, de Bálintot nem«.... 

Először Karczfalviról  jött meg az egyhangú 
választás híre. Ennek a fene  Fejér Antinak ak-
kora szerencséje van stb. Azutin a távíró 
Szentmirtonról Györffy  Gyula megvilasztisit 
tudatta. Itt Nagy Imre elnök este 8 órakor hir-
dette ki, hogy Molnár Józsi 220 szótöbbség-
gel választatott meg, mig 11 órakor Gyergyó-
szentmiklós jelezte Lázár Menyhért megválasz-
tását 120 szavazat többséggel. 

A kedélyek meglehetősen fel  voltak ingerűlvc, 
a pártok vezetői talán többet engedett meg a 
szükségesnél, de a választás kedélyes magatar-
tása elzárt minden utat a kitöréstől. Ilyen a 
tisztaválasztási 

ma vérpirosra fogja  festeni  a nézőtér minden 
ki" göröngyét 

ölelhet-e át uralkodói kebel nagyobb bol-
dogságot ; mint mikor államvallásunk ellensé-
geit s keresztényeket, a vadállatok karmaiban 
látja, s fájdalmuk  kicsikarta hangjait hallhatja; 
avagy ha rózsaillat helyett az édes anyának s 
gyermekeinek vére csiklandozhatja szagló ér-
zékét ? 

Remélem a mai est minden várakozásnak 
megfelel,  kérdezte a viadal főrendezőjét 

— Igen is Felség I — S egyben egy sze-
gény özvegy keresztény nő kérelmét nyújtotta 
át a csiszárnak. A kérés e képpen hangzott: 

Felséges uralkodom! Kegyelmes Csá-
szárom! Színe elölt leborulok. Az Égre ké-
rem két kincsemel, Lukrécia és Ligia gyer-
mekeimet az ildozatok sorából törülni ke-
gyeskedjék. Hallgassa meg kérését egy szen-
vedésektől megtört női szívnek. Az Eg Fel-
ségedet megfogja  áldani nagyjóságáért. 
— Ah! Mi ez! ? Nem olvasom tovább I Ke-

gyelemre nem számiihatnak a kereszt hivei. Ma 
este az anya és két lánya elsőknek fogják  vé-
rüket ontani, volt Néró válasza a hevenyében 
itolvasott kérésre. 

A kegyetlen ítélet egy könnycsepett füg-
gesztett Petroniusz szempillájára. 

— Miért a könnycsepp ? — kérdezte a 
császár. 

A kérdés zavarba hozta Petroniuszt, mert 
szive bét pecsétes titkát nem akarta felfedni. 
Rövid lelki tusa után csak ennyit felelt:  A 
Szempromusz csalid rokonom S Felséged-
től kegyelmet esdek én is számukra. 

— Semmi kegyelem I Bizalmammal visz-
Bzaéltél. A keresztényekkel konspirilsz. Te is 
a halál fia  vagy I 

Petroniusz ismerte császárja hajthatatlan-
ságát, kőszívét. Nem esdett hát kegyelemért. 

— Kegyetlen nemézis I Miért sújtasz vesz-
tőhelylyel ? Miért irigyelted meg az életet tő-
lem, Lukréciátóls szerelteitől? S miért tOltöd 
boldogság helyett csordultig a szenvedés po-
harát? — hangzott a panasz Petroniusz aj-
kairól. 

Élet, vagy halál... Boldogság, vagy elmu-
lás... Óh mily mérhetetlen örvény titong e két 
gondolat közötti... 

Mégis ugy érzem, hogy e pillanatban it-
ölel hetem ezt 

Honnan a biztató sugár? 
Mintha hallanám I Talán Lukrécia Istene, — 

kinek végtelen hatalmáról beszélnek, súgja fü-
lembe, «meneküljetek az elmúlás elől« I 

De hol a kiút? — hangzott fel  lelkemben 
a kétely szava. S nyomba fejembe  ötlött az 
inkognitó. Fortuna istenasszonya is segítsé-
gemre jölt. A menekülésre rábírtam Lukréciájé-
kat. S hogy ez sikerüljön Összejátszottam jó-
barátommal, Terenciussal, a helyőrség pa-
rancsnokával. Magister eguitumi mezben, Néró 
császár barátai képében egérutat vettünk. 

A jövő képe bizonytalan volt előttünk mert 
Néró boszuja kísértett utunkban. 

S mégis, hogy bucsut vehettünk az Örök 
várostól, boldogságunk határtalan volt 

Hajóra szilltunk. Sorsunkat az Istenekre s 
Eoluszra bizva eveztünk egy ismeretlen bol-
dogabb rév felé.  A szél kedvezett Hajónk vi-
torlájába belekapaszkodott S mintha meghitt 
barátunkkal szegődött volna, ugy ragadott ben-
nünlftt  tova. 

Egy órai ut után a pezsgő római élet zaja 
elnémult S hogy a fény  se keltse fel  a vesz-

tőhely rémképét, bágyadt sugarait elnyelte a 
sötét éj. 

— Hála neked Istenünk I — törte meg a 
csendet, Lukrécia égbe röppenő fohásza.  Mire 
kedves lágy szavakkal a »Miatyánk«-ot rebeg-
ték el a lányka imádságos ajkai. 

Amint a hála szavai belcrezegtek a méla 
csendbe, Petroniusszal gazdagabb lelt a ke-
resztények kis tábora. A történet, karácsony 
é j j e l é r e e s e t t . A s z e n t é j boldog-
sága belopózott a menekülők lelkébe. S 
benne önkéntelenül feltámasztotta  a nagy 
győzelmek napját, az Ige testesűlését... A 
•christus natus est «-ben az igazi egyenlőség 
és testvériség eszméjének diadalát. Nem hiába 
ragyogott fel  Bethlehenben a kereszt, mert fénye 
eloszlatta az ókor sötétségét, s mert a pogány 
istenek laka s hatalma egy varázsütésre a 
fOldre  zuhant. 

A hajó csendesen szelte a tengert. S a 
lenge szellő finoman  redőzte a simma víz tükrét 

Az éj már reggbe hajolni készült A sötét-
ség tünedezőben volt. Nemsokira szét is fosz-
lott, mert kelet virányain rózsalábakon közel-
gett a hajnal. A nap még csak félig  kelt fel 
Kereke még az óceinon rengett s hosszan 10-
velte szét harmatos sugarait a menekülők kö-
rül. S bogy a kelő szép regg kigyúlt, a mesz-
szi távolban zöld lombsátros sziget képe in-
tett hivogatólag. Nem érezhetett nagyobb Örö-
met Kolumbus Cipánguja láttára, mint most 
a honit vesztett kis társaság. 

A határtalan örömet azonban váratlanul 
szétkuszilta a haragvó tenger, melyet felvert 
nyugodtságából a szél, s tajtékzó hullámait 
csak ugy csapkodta a hajó oldalihoz. 

A természett fékevesztett  eleme összetörte 
rendületlennek hitt alkotmányt Mielőtt azon-
ban a tenger hullámsirjiba temethette volna, 

a kritikus pillanatban odavetödött hajó vállal-
kozott az életmentésre. 

Miből oroszlánrész jutott az uj keresztény 
lovagnak, Petroniusznak is. Az anya és leányai 
lélekszakadva menekülnek a mentő hajóra. 

Helyszűke miatt Petroniusz egy hajó-
roncsba kapaszkodik bele. Bizonytalan mene-
déke. A hullámok k i m é I et 1 e n ű 1 dobálják 
ide-oda. 

A rémes látványra fellángol  Lukrécia ha-
lált megvető szerelme. Feljajjdul: 

— Engedjetek I — Vele akarok meghalni I 
Vágya nem teljesülheL Az édes anya s test-
vére védökarja visszatartja őt a végzetes tettől. 

— Isten veled I A viszontlátásra I — zen-
gett feléje  a búcsúszó. 

Petroniusz többé nem volt látható. Elnyelte 
a tenger hullumsirja. Lukrécia s szerettei pe-
dig biztos révbe eveztek. 

Ablak  előtt... 
Ablak  előtt  kinézek  az vita 
Kit  gyeremekek  jönnek felém  futva 
A hidegtől  piros az orónjuk 
Jé  az Isten,  van gondja  reájuk. 

Píros  volt  az én arcom is hajdan... 
Az örömtől  néha kipirultán 
Futottam  anyámnak két  karjába 
Most  is szokszor  gondolok  reája... 

Kevés  gonddal  apró örömökkel 
Napok,  hetek...  évek repültek  el.. 
Tovatűnt  a boldogság  azóta... 
Örömtelen  a perc, Minden óra. 

Elnézem a kicsiny gyermekhadat... 
Távolból  is szemem reá tapad... 
8 fáj  a szivem: többé nem Uhetek 
Ilyen  futó,  rakoncátlan  gyerek. 

Udtrai  Ferme  Bile. 



. a . C S I K I L A P O K olda 

m a i a derékhoz simuló román katrincákat vi-
selnek. As ember azt hinné, hogy tólllk lesték 
el a legújabb „bukjelBzoknya" női viseletet. E 
nói viselethez tartozik még á fekete  harisnya 
és modern női gombos vagy fűződ  cipői Min-
denesetre eredeti összeállítása a népviseletnek 
modern lábbelivel. Az itt Inkó népfaj  szép ma-
gas növésű s egézeéges külsejU. 

Tölgyéé. 
Holló község házai Qyergvótölgyesével 

összefolynak.  Tölgyestől félóra  járásnyira van 
az omágbatár. — A Határon feltűnő,  bogy 
csendőrörsünk s pénzügyőreink szegényes két 
kia parasztházban húzódnak meg, mig a román 
vámhivatal (vama Prisacani) egészen modern 
egyemeletes épületben van elhelyezve. Még 
egy érdekessége van e helynek. Ide járnak 
Tölgyes lakói az olcsóbb román lisztet vásá-
rolni ; 10 klgrammonkint vámmentesen vihetik 
haza s egy koronával olcsóbban jutnak hozzá, 
mintha magyar földön  vennék. Eléggé jellegzö 
agrárpolitikánkra I 

Az országhatár közelében szénsavforrások 
is vannak. 

A Tölgyes mellett elfolyó  Besztercén Jelen-
tékeny fausztatás  történik Moldovába. Tölgye-
sen a turistaság gyakorlására is van elég al-
kalom. — Közelebbi kirándulás a Vereskőre 
(1215 m.), távolabbi a már Moldovában lövő 
Csalhóra (románul cablun) 1802 m., amelyen 
havasi gyopár is található. 

Tölgyestől a szép putnal völgyön 4 órányi 
kocsizás után Qyergyóditróba érünk. A putnai 
völgyben egymást követik a nagy fűrésztelepek. 

Itt óriás méretű erdő pusztítás folyik,  suj-
nos nemcsak a nagy fenyőket,  hanem még a 
kar vaBtagságuakat is letarolják. Az utóbbia-
kat — mint megtudtam — komló karóknak 
készítik. Minden természetbarátnak, ki e vidé-
ken átutazik, egy közös sóhaja lesz : szükséges 
és jó-e ez a kíméletlen erdöirtás ily nagy 
területen egyszerre? 

A tömeges fa  és deszka-szállítós a Ditróba 
vezető jó utat utolsó harmadában igen elron-
totta. 

Javulást e tekintetben csak a már megkez-
dett Gy. ditró- Putoa- tölgyesi vicinális vasút 
építésétől lehet várni, mikor majd a fusz.Jlit-
mányok va>uton fognak  történni. 

Ditró közelében fordul  elő az egész világon 
eddig páratlanul álló „ditróit" közét, mely 
i' Bványtanilag Bodalitbos nephelin Byenit. Igen 
kemény kőzet — megmunkálása igen nehéz. 

Ditróból vasutou rövid */, óra múlva Gyér 
gyónuk középpontjába Gyergyó Szt Miklósra 
erünk. Innen indultunk ki a Gyilkostó éB Békás-
szoros megtekintésére. 

Gyilkostó,  Békás szoros. 
E vadregényes vidék turisztikai fellendítése 

körül Orel Dezső Gy. szt. Miklós érdemes pol-
gármestere sokat buzgólkodik; az ó becses 
utasításaival ellátva indultunk útnak. Utunk 
eleinte a Békény patak völgyében vitt, meg 
lebetós rázós, vízmosásos talajon. Ugyanezen 
völgyben kiépített körülbelül 27 km. hOBszu 
iparvasut végpontjánál ejiy újonnan készített 
szép szerpentines műút visz fel  a Pongrácz 

tetőre, mely sajnos, szintén majdnem egészen 
le van tarolva. Négy órai szekerezés után végre 
a Gyilkostóhoz értünk. 

A tó 983 m. magasan fekszik  200 m. 
széles, 600 m. bosszú. Északon a N. Czohárd 
(1507), keletről a Gyilkos havas (1384 m.) hatá-
rolja. A tó keletkezését ugy adják elő, hogy 
1837-ben sziklaomlás által a Békáspatak lefo-
lyása elzáródott, miáltal a katlanszert völgy 
vízzel megtelt. A tóból még ma is sok helyen 
kimagaslanak az eltemetett fenyőerdő  fatörzsei. 
A tó ezáltal sajátszerű képet mutat. A tó part-
jai equisetum és sás9al vannak sok helyt 
benőve, a tuvon pedig vízinövények helyenként 
sűrű szőnyeget alkotnak. A tó keleti partja, a 
hajdan Itt üzemben állott fűrésztelep  marad-
ványai, nevezetesen egy óriási fűrészporhalom, 
korhadozó deszka és lécmaradványok tömke 
legétől van eléktelenítve. Ilyes valami külföl-
dön nem fordulna  elől — Szintén a keleti 
parton emelkednek az útépítő munkások házai 
s egy csinos utmérnöki villa. A tóból kivezető 
Békás-patakot követve a Békás szoros vadre-
gényes vidékére jövünk. 

Jelenleg itt hatalmas munka folyik:  az uj 
békási utat robbanţjâk a mészsziklákból, ezért 
a közlekedés meglehetősen nehéz volt, óriási 
szikladarabok hevertek szanaszét, a régi aya-
logösvényt helyenként egészen betemetve. A 
mészsziklák friss  törései legtöbbnyire vöröses-
szinüek voltak s helyenként breccia foglalvá-
nyokat mutattak. A békási szoros sziklafalai 
meredekségük éa magaságuk által (270 m) 
imponálólag hatnak a szemlélőre, sót egyes 
helyeken, a bol a szoros kb. 10 lépésnyire 
szükül, az égnek meredező sziklafalak  egye-
nesen nyomasztó és elfelejthetetlen  benyomást 
gyakorolnak a turistára. Legvadregényesebb 
részlete a .Szurduk" és a „Pokol kapuja*. 
Az úgyis szűk szorosban még a jelentékeny 
vizmennyiségü Békás patak törtet meglehetős 
eséssel Románia felé;  a patak mentén s az 
utcon «gy fekete,  fehéren  pettyezett kö tűnik 
fel,  mélyet a mineraloguBok diabas mandula-
kőnek hívnak. A szoros meglehetős hosszú s 
a békási vámhivatalhoz vezet A pokol kapu-
jától — a legkeskenyebb ré*z — a hová a 
űyílkostótól egy jó óra gyalogolás után érünk 
el, a szoros tágulni kezd, a csupasz sziklafa-
lak helyébe alpesi rétekkel, erdőkkel borított 
hegyoldalok lépnek, a melyeken Bzép alpesi 
Sora virul. — 

A szorosban vagy három helyen talál a 
vándor jó úditő forrásvízre.  A békás patak 
egy helyen egy szép kis vizeBést is képez, a 
kupási vízesést. 

A Gyilkos tó — különösen a békási szo-
ros' — igen megérdemlik a turista látogatást. 
A messze idegenből itt megfordult  turisták 
Gondrecourt gróf,  Fontenay marquise elragad-
tatással beszélnek róla s azt állítják, bogy — 
ehhez hasonlót még nem láttak. 

Gyimesi szoros. 
Modéfalva  állomásról ágazik el a vasút a 

gyimesi szorosba Már maga a helyenként 25 
promiliés emelkedésű kanyargós pálya viadukt-
jaival is megérdemli a megtekintést. A vasút 
a lóvészl havason 1001 m. magasságban 1221 m. 

hosszn alagúton megy keresztül. A lávául 
7 boltíves viadukt, úgyszintén a karokból 62 m. 
magasságú áthidalás a Bvájczi Gotthárd vasút 
múépitményeire emlékeztetnek. Kies fekvósB, 
három havasi falat  érintünk : Gyimesfelsólok, 
Gyimesközéplok és Qyimesbükkőt A faluk 
házal igen csinosak, gondozottak, ugy 15 km. 
hosszú területen vannak elszórva. Bajnos, a 
hegyoldalakot itt is borzasztóan letarolták, a 
mi a vidék természeti szépségének rovására 
megy. Gyimes állomása előtt még a Tatros 
folyó  hidján haladunk át. Az állomás egészen 
modern berendezésű. Innen 25 percnyire gyalo-
golás után elérjük az országhatárt. A határon 
levő vasúti őrház felett  jó kőlépcsőkön egy 
festői  várromba mehetünk, honnan szép kilátás 
nyílik a Tatros völgyébe s a rómánial hegyekre. 
A vasút végpontja a 6 km. távolságban levő 
Paláucában van. A gyimesi várromtól nézve 
a túloldalon láthatók még a felhagyott  s félig 
eltemetett határeróditések: űteghelyek, sáncok 
és blokkházak maradványai. 

Közvetlen a határon, Románia területén — 
ugyanazt a lisztkereskedelmet látjuk, mint a 
tölgyesi vámnál. Csupán lisztkereskedései tartja 
itt fenn  magát egy pár élelmes romániai ke-
reskedő. — 

A Csuodmir (Csülemér) tető — 1651 m. — 
megmászása után a hasonnevű patak völgyébe 
ereszkedtünk le s a patakon átkelve egy ideig 
romániai területen barangoltunk, mig tévedé-
sünket észrevéve, a patakon ismét atkeltünk. 
Közelmúlt időben ez nem igen lett volna taná-
csos, mert ţ szigorúan őrzött határ átlépése 
csak az erre kijelölt helyeken volt megengedve. 
Jelenleg a velünk fegyverbarátságot  kötött 
Románia a turisták számára e tekintetben en-
gedményeket tett, Déli státíónkat özv. Vizoliné, 
ételeiről híres jónevü vendéglőjében tartottuk. 

Tusnádfiirdő. 
Csikmegye határán a tusnádi szorosban, 

regényes, fenyvesektől  borított hegyek közti 
szűk völgyben fekszik  a Csornád lejtőjén Tua-
nádfürdó,  közvetlen a vasúti vonal felett.  — 
Szép villával, gondozott sétányaival, jó szál-
lodáival mondhatni Erdély fUrdói  között elBŐ 
helyen áll. Fedett sétahelye, nagy modem 
gyógycsarnoka, szép üzletei vannak. Kilenc 
ásványvízforrása  van, melyek vasas sós sava-
nyúvizet adnak. Az itt tehető kirándulásaik 
közt különösen a Szt-Annató felkeresését  ajánl-
juk. Táblákkal Jelzett jó turista uton kb. -50 
Berpentinen végig a Csornád nyeregre érünk. 
Mig alul fenyőerdőn  haladunk keresztül, addig 
feljebb  a nyír és jávorfák  régiójába jutunk. 
Az erdőben sok fajta  ehető gombát találhatunk. 
Az emelkedés közben a magas faállomány 
miatt a kilátás csak korlátolt A nyereghez 
közel ismét fenyők  és törpe bükkfák  s cser-
jék közt haladunk, mig egyszerre egy szép 
alpesi réttel fedett  nyeregre érünk. Innen gyö-
nyörű a kilátás az alcsiki völgybe, az 1375 m. 
Jáhoros tetőre és a távolabbi hegyekre. Tiszta 
jó idójáráa lévén, még a Bucses óriási hegy 
massivját is láttuk. A nyergen lévő alpesi réten 
igen szép Gentiana flóra  virult A nyeregről 
jobbra haladó ösvényen lekerülve, meglehetős 
meredek lejtős uton ős fenyőerdőn  keresztül 
Tusnád fürdőtől  2 - 2 '/lóra múlva a Szt Anna 

Csikmegyei uti jegyzetek. 
— Irta: H. O. dr. — 

Oklánd, 1912. szeptember hóban. 
A folytonos  esőzés és a Kis-Homoród patak 

áradása szeptember 8-án virradatkor tengerré 
változtatta a hegyek közi szorult Kis-Oklánd 
község vidékét s engem szobafogságra  való 
kárhoztatás mellett — hivatalos körutamban 
látottak Írásban való összefoglalására  kész-
tetett 

Útleírásomban helyenként néprajzi, gazda-
sági, balneologiei szemelvényeket is Bzőttem 
belé, mi állal az útleírásoknál gyakran tapasz-
talt sablonszerüséget szeretném kikerülni. 

Borszék. 
Maroshéviz állomáson kiszállva, először is 

Borszékfttrdőre  igyekeztem. Az állomáson ro-
zoga, kopottas flakkerek,  régi rendszerű Lan-
dauerek eléggé rossz benyomást gyakorolnak 
az utazóra, ki Erdély hírneves fürdőhelyére 
akar rándulni. 

Legújabban a fürdókezelóség  társas auto-
mobil kocsijáratot (egy hely 5 korona) tart fenn, 
de arra biztosan nem lehet számítani, mert a 
nehéz és nagy kocsik a nehéz pályán könnyen 
romlanak. 

A sttrü fenyőerdőkkel  borított hegyoldalo-
kon, szép Berpentineken vezet fel  a pálya 
1112 m. magasan Alsó-Borszékre, honnan kb. 
20 perc múlva Felső-Borszékre érünk. Mindjárt 
a fürdőtelep  bejáratánál festői  sziklán épült 
szép uj katholikus templom vonja magára 
figyelmünket  A ftlrdó  fekvése  igen Bzép, ré-
szint azért, mert a környező begyek még majd-
nem megszakítás nélkül eüril fenyőerdőkkel 
boritvak, másrészt mert a telep szép tágas 
fensikon  fekszik.  Az Attila dombról igen szép 
éa teljes kilátást nyerünk az egész fürdőre. 
Ha a fürdőt  végigjárjuk, az tűnik fel,  hogy 
— nebany csinosabban épült stylusos magon 
villától eltekintve — a legtöbb épület, szal-
loda, meglehetős ódon kinézésű. Hiába kercs-
BÜk itt a szepesi fürdók  kedves Bvájczi Btylueu 
épületeit 

Körül-belűl tiz helyen bugyognak a hírne-
ves borszéki ásványvíz-források,  legtöbbje ere-
deti kököpübe foglalva.  Fürdói közt nevezetes 
a .Lobogó-fürdő*,  melynek 9* C. vizét a fel-
szálló Bzénsavgáz buborékok lobogásban tart-
ják. E fűrdó  hideg vizében való fürdést  csak 
jó ideg- és érrendszerrel bíróknak ajánlhatjuk. 
Legtöbben csak egy percig biiják ki benne a 
fürdési.  A hideg víztől vacogó fdrdózót  a fürdő-
szolga darócos keztyüvel jól ledörzsöli' a ez 
után még egyszer a vízbe kell merülni. Ezután 
érezzük legjobban bérűnkön a szénsavas víz 
okozta kellemes bizsergő érzést A fürdő  sé-
tányai eléggé gondozottak, mig a fürdón  ke-
resztül vezető országút meglehetős poros, amit 
kátrányozás vagy olajozás által meg lebetue 
szüntetni. 

Borszékről a szép borpataki völgyön körül-
belül egy órányi kocsikázás után, az ut men-
tén hosszan elszéledő házak láncolatából álló 
Gyergyóbolló községbe érünk. E falu  leányai 
eredeti népviseletük által tűnnek - fel:  szép 
varrottas, illetve kibimzett mellénykéket, szo-

Temetöben. 
Temetőben  kivirult  a rózsafa,  — 
Szivemben is virág nyitott  valaha; 
Csalfa  kis lány letépte  e virágot, 
Megátkoztam  én azóta 
Százszor  e rongy világot!... 
Temetőben  szomorúan sir a szél, 
Hull  a rózsa, szárad  róla a levél; 
Jó  lesz nekem szemfedőnek 
A lehulló  virága!... 

Balta UikU». 

I m ( 4 i u tara. 
Erdélyben, a Székelyföldön  van a Hargita-

hegység. E hegyek közt élt réges-régen egy 
juhász, aki juhait mindig a begyek menedé-
kein legeltette. Ha a jubok egy helyt leették 
a füvet,  elhajtotta őket más hegyoldalra. A 
juhok csendesen eddegéltek, a juhász meg 
ment a nyomukban és szebbnél-szebb nótákat 
fujt  gyenge furulyáján. 

Egyszer már magasan voltak, egészen bent 
a vadon erdőben. A juhok ott igen jó lege-
lőre találtak. A fű  olyan volt akár a selyem, 
s a rét mellett egy gyönyörű tó terült el. E 
vidéken soba a szél nem fujt,  mert a tavat 
körös-körül egekbe nyúló hegyóriások foglal-
ták be. Ez a tó volt a Tengerszem tündérnek 
a birodalma. Nem lakott olt senki más csak ő. 
Ember csak elvétve vetődött oda, néha-néha 
egy-egy pásztor, bogy juhait, marháit ott le-
geltesse. 

A Hargita-hegységben lakó emberek egy-
szer Szent-Anna tiszteletére egy kis kápolnát 
építettek annak a tónak a partjára. A tündér 
nagyon megharagudott, hogy az ó birtokában 
háborították. 

De még inkább boszankodott, mikor a 
kápolna harangja reggel, délben, este meg-
szólamlott, sőt néha éjfélkor  is meg-megkon-
dult Ilyenkor még a magas fenyőfák  is haj-
togatták ágaikat A tó is nagyobb hullámokat 
vert a harangszóra. Az emberek pedig lent a 

völgyben körös-körül, ha hallották a harang 
csengését, bongását, térdre estek és elmerültek 
mély ájtatosságban. 

A Tengerszem tündér egyre azon törte a 
a fejét,  mint lehetne azt a harangot elhalgat-
tatni. Egyszer meglátta a juhászt, amint a tő 
partján levő réten legeltette juhait. A tündér 
azonnal előhitta egyik szolgáját s igy szólt neki: 

•Eredj el ahoz a juhászhoz és kérdezd meg 
tőle, ha akar-e egy tarisznya aranyat, meg egy 
zsák ezüstöt? Én adok neki, csak a kápolna 
tornyából annak a harangnak a szivét hozza 
el nekem*. A tengerszem tündér szolgája vén 
ember képében oda ment a juhászhoz s igy 
szólt neki: 

•Ugyan te juhász, akarsz-e egy tarisznya 
aranyat meg egy zsák ezüstöt». 

•Hogy akarok-e ? Már hogyne akarnék ? 
Felelt a juhász*. 

Nő ha akarsz szólt megint a tündér szol-
gája az én asszonyom, a Tengerszem tündér, 
megadja neked az egy tarisznya aranyat meg 
az egy zsák ezüstöt, csak azt tedd meg, hogy 
hozd el annak a kis harangnak a szivét a ká-
polna tornyából. 

A juhász a sok pénzre gondolt s a kezébe 
csapott a vén embernek. Amint eljött az éj-
szaka, a juhász oda lopózkodik a harangláb-
hoz és kiveszi a kis harang szivet. Mikor 
visszafelé  ment, már ott várta a tó partján a 
vén ember s igy szólt: 

»No te juhász, elhoztad-e harang szivet?* 
A juhász előhúzta a harang szivét a szűre 

ujjából s átadta a vénembernek. Ez elvezette 
ami emberünket egy fenyőfához,  s annak a 
tövében olt volt a tarisznya arany, meg az egy 
zsák ezüst. 

— »Nesze juhász. — szólt a tündér szol-
gája, itt a te pénzed, vidd el.« A juhász a há-
tára vette a sok pénzt Nagy, erős ember volt-
gondolta magában: »Mit nekem ennyi pénz, el-
vinnék én két ennyit is.* Hát uram fia,  amint 
menni akarna, az első lépésre lesűppedt bo-
káig, a második lépésre már térdig lesülyedt, 
a harmadik lépésre meg már a dereka is a 

földben  volt. Megijed rettenetesen a juhász, 
lelöki a sok pénzt a hátáról és fut  léleksza-
kadva vissza a nyájához. Ott előfogja  a ve-
zérkost, kiakasztja a nyakából a kolompot, 
visszasompolyog a haranglábhoz s oda köti 
a kolompot, a honnan a harang szivét kisza-
kította. 

Másnap meghúzták a harangot, hát csak 
ugy s z ó l o t t , m i n t egy r e p e d t kis 
csengelyü. A tóban a tündérek pedig, amint 
a kis harang rekedt kongását hallolák, 
elkezdtek csufolodni: 

•Gurgaltó, szent ajtó, főzz  kását I Nincsen 
só. Ha nincs só, kérj mástól, Gíngaló.* 

A juhásznak nem volt nyugta, maradása. 
Vissza akarta szerezni a kis harang szivét 
Összekötötte a birkáknak a szarvát és a fűiét, 
a szamarát meg elől kötötte, oda vezette őket 
a tó partjára s igy szőlt a birkáknak: 

•Mikor azt mondom : Ó Mária, Jézus anya I 
Jertek elé birkáim: akkor jöjjetek iziben és 
húzzatok engem I* 

Erre a juhász leült a partra. Egyszer csak 
megjelenik a Tengerszem tündér. Arany volt 
a haja, piros az arca, hosszú a válla. Csalta 
a juhászt magához, de a juhász azt mondta 
neki, hogy nyújtja oda hát a kezét. A tündér 
oda nyújtotta. Ekkor a juhász az egyik kezé-
vel megkapta a tündér kezét, a másikkal á 
birkába kapaszkodott s elkiáltotta magát: 

»Ó Mária, Jézus anya t Jertek elé birkáim I* 
A birkák húzták a juhászt, a juhász pedig 

a tündért. Mikor a tündér a szárazra jutott, el-
kezdett rimánkodni a juhásznak, hogy eressze 
vissza a tóba. De a juhász nem eresztette el, 
mig a harang szivét, vissza nem adta. A ju-
hász aztán visszavitte a harang szivét, s a kis 
harang megint szólott, megint ájtatosságra 
hivta a völgyek lakóit 

A Tengerszem tündér pedig leszállott a tó 
fenekére,  s a fenekén  keresztül visszament a 
tengerbe. Azóta sohasem látták többet Azt a 
tavat pedig, mely addig a Tengerszem tündér 
birodalma volt, elnevezték Szent-Anna tavá-
nak, mivel a\ partján az a kis kápolna Szent-
Anna tiszteletére épült. 

Esőben. 
Sziüc az utca, pallója  kiesi  — 
Összecsapkod  sárral  a kocsi. 
S mig arcomról  törlöm a sarat, 
Barna kis lány csábit, csalogat. 
Nem  hajlok  én barna lányra már 
Barna kis lány szive csapodár! 
Mig  arcomról  törlöm a sarat: 
Százfelé  kacsintgat  azalatt. 

Van  énnekem szőke  szeretőm, 
Hossz  időben,  jóban, vezetőm, 
Letörli  ő  maga a sarat 
S százszar is megcsókol  azalatt! 

Batia Mikiit. 

A kászonbázl tanító. 
Irta: Sebők 

— Ma eljönnek a szomszéd tanítók, — mon-
dotta a házigazdám, aki egy alföldi  nagy ta-
nyai területen öntözgette a tudomány szerény 
plántáját 

— Kik jönnek? 
— Az .ásotthalmi, a feketeháti  meg a 

kászonházi. 
Már nem tudom, nevenapja volt-e a házi-

gazdámnak vagy egyéb ünnepi alkalmatosság 
adott titulust a vendéglátásra. 

— Messziről jönnek? — kérdeztem. 
— No, az ásotthalmi nem. Az, ha jól lépe-

get, tiz órakor indulhat, bogy ebédre itt le-
gyen A feketeházi  is megérkezik idején, ha 
mindiárt útnak eredt, a mint letette a bögrét, 
melyből a reggeli tarhóját kanalazta. Hanem 
a kászonházi I Annak ugyan meg kell haj-
szolnia az apostolok lovait Annak már haj-
nalban kell inditnia. 

Az a hely, ahová a vendéget várták, tanyai 
iskola volt. Egyszerű zsindelyes ház, előtte 
feszület  meg harangláb. Vasárnap volt, hát 
mély csend borult az iskolára. No, ilyenkor 
hétköznap sem éppen hangos, mert a mezei 
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t&hoi érfink.  AM 951 m. magasan fekszik, 
körkörös alakjával. 160—850 m. magas, erdős 
hegykoszoruval körülvéve ait a benyomást 
teexl, mintha egy klalndt vnlkin krateijiben 
helyezkedett volna el. A tivise tissta, igen hi 
deg, a t i parţjin ebó pillanatra livihoi ha-
sonló szürke kőzetet tal álunk, mely azoaban 
amphibolos andeslt. A tó vizében egy apri 
fekete  halfajta  il, melyet állítólag a turisták 
telepitettek bele. A tó elhagyatottsága, sz itt 
uralkodó mélységes csend, egyetemben a ter-
mészeti fekvés  szépségével, áhítatos hangulatot 
keltenek a szemlélőben. A tó parţjin egy ái.itó-
lag80 ives fiivak  «reg székely bükszidi ásvány-
vizet Bzokott árulni. 

A szL Anna tavi kirándulást előnyösen össze 
lehet kapcsolni Bálványosfttred  és a torjai bü 
dSs barlang látogatásával. Az egész kirándu-
lást egy nap alatt lehet megtenni. Ha a Csorna 
nyeregről nem akarank leszállni az Anna tó-
hoz, akkor a balra tartó ösvényt választjuk. 
Rövid idő múlva elitjük a Mohostót, mely kb. 
1000 m. magasan fekszik,  nem erdemli meg 
a t i nevet, mert talajdonkippen árkokkal kö-
rülvett ingovány. Innen folyton  bükkerdok 
közepette, egy hossazu hegy.erioc mentén — 
térkép szerint a Büdös hegy felé  vesBzük az 
utónk Irányát Az ut csak itt-amott van ne-
hezen felismerhető  kékfestésü  jelzéssel ellátva 
Eltévedni igen könnyen lehet, ha a fógerinc 
irányától valamelyik oldalt elágazó útra terünk. 
A sürtt bükkerdók nem nyiţjtanak sem kilátást, 
sem a tájékozódásra alkalmat Utunkban Bok 
helyen őserdőkbe illó bükkóriásokat csodál-
hattunk. 

Az időnkint a szil által felénk  hozott kéu-
hydrogen gáz szaga, valamint a sUitlbben is-
métlődő, a bükkfák  kérgébe vágott turista rno-
nogrammok bizonyságul szolgáltak nekünk arról, 
hogy a helyes útirányban vagyunk. Nemsokára 
a Büdös hegy tetejére (1140 m.) értünk, ahon-
nan szép kilátás nyilik a Jókai regényében 
oly nagyszerűen ecsetelt Bálványos várromra. 

A Büdös hegyről serpentinekben vezet le 
az ut Bálványosfüredre.  Útközben egy kő-
bánya közvetlen szomszédságában fekszik  a 
hires torjai büdös (kén) barlang. A barlan; 
mellett végbemenő kőfeitisek  alkalmával min-
dig nagymennyiségű szénsav és kénesgázak, 
szabadulnak ki, melyek a történetesen a bánya 
felett  elrepülő madarakat meg is öli, miért ez 
a hely a jellegzetes „madártemető" nevet kapta. 
A midártemetőn kivül a barlangtól nem messze 
a barlangban véletlen szerencsétlenség vagy 
Öngyilkosság által kimúlt emberek temetöjet 
Is megmutatja a barlang őre. A barlang ajtóval 
van elzárva, belül ki van falazva  — kb. 3 m. 
magas, 2 m. széles i s 10 lipisnyire vezet befeli 
a hegy belsejébe. Egy kis elzárt üveges ajtó 
míg beljebb vezet az u. n. Ördögtornáncába. 
Kétoldalt deszkapadok vannak. A barlang falain 
majdnem embermagasságban (kén lerakodások 
láthatók) — 

A talaj számos likacsaiból mérges nehiz 
gázok nyomulnak ki, melyek Ilosvay tanár vizs-
gálata szerint 95'49*/o szénsav, 0"66Vo kénhid-
rogén és 3.64<7i nitrogénből állanak. A bar-
langból számítása szerint ivenkint legalább 
723*000 m* széndioxid ömlik ki. A franzens-

badi, pyrmontl híres gázfűrdók  azénaavöm.ed-
minyeí csak 25'/. "insavat ts^liiiar.nak -
addig Itt 9649°/. szénsavgás ömlik kl. Az emlí-
tett mérges gázok súlyúknál fogva  a barlang 
alsó résziben kb. 1 m. ^L®* 
kednek el. e magasságig az igó «' '"l"*"» 
betartott gyufa  menten elalszik — s minden 
sierves élő liny gyorsan elpusztul. Emiatt a 
E szerencsideoBégek elkerülise végett 
folyton  őrizet illetve zár alatt van. A barlang-
ban pár percnyi tartozaodás után testünket kb. 
1 m. magasságig sajátságos, kellemesen 
bixsergó melegeeg Játja át, ami onnan van, hogy 
a fejlődő  ezéndioxyd a bőrön levő nedvesség-
gel kémiai meleget termel. 

A gázfürdó  gyógyító erejét különféle  rhe-
umás, köszvényes bajoknál, ezemhnrutoknál 
alkalmazzák. 

Érdekes a szembajok Itt dívó kezelésmódja. 
Az illető a padra Dl, orrát befogva  lehajlik s 
eközben ezempilláival többszörösen „pislant*. 
A nyákhariya izgalma folytán  vérbőség fejlő-
dik, mely a hurutot eloszlatja. Azookivül a 
szembe szokták cseppenteni a barlang belse-
jében a falakról  lecsepegő .szemvizet" is. A 
barlangban óriási mennyiségben fejlődő  szén-
doisydot ólomcsövekben a 4 km. távolságban 
levő szénsavsürilőgyárba vezetik és mint folyé-
kony szénsavat iparilag érvényesitik. A gyár 
évi termelése kb. 300.000 kg. szénsav. A bar-
langtól keletre van meg egy kisebb n. n. tim-
BÓB barlang. Delkelti irányban nem meBsze 
innen vannak a timsós szénsavas források.  A 
betonból kéBzült bassinben felfogott  viz pnla-
szürke, kissé keuhydrogends szagú es szénsav-
tartalmú. E helyen hidxg és meleg fürdők  is 
vannak. A timsós forrásokon  kívül a fürdóte-
lepen vasas savanyu és sós savanyu vizforrá-
bok Is vannak. A fürdő  FidelU szállójának bal-
konjairól szép kilátás nyilik a sürü, lombos 
erdőkkel bontott begyekre. Kár, hogy a für-
dótelrpre meglehetős nehezen lehet eljutni; 
vasutaliomása: .Sepszi bükkszad—Bálványos-
fllred"  2'/» órányira van kocsin. 

E fürdőhely  természeti kincseinek bősége 
ngy mint a blres gázbarlang, a legkülönfélébb 
gyógyforrások,  a szép vidék mintegy praedes-
tinálnák Erdély, sőt Magyarország első gyógy-
fürdőinek  egyikévé, ha nein volna éppen Hr 
délyben, hanem valahol a külföldön 

AZ erdélyi fürdők  legtöbbje sajnos, nem 
eléggé ismert és kevés kivétellel meglehetősen 
primitiv berendezésű, pedig manapság a fürdő-
közönség már fokozottabb  igényeket támaszt, 
a melyek közt a kényelmi szempontok nem a 
legutolsók. 

A fürdőtulajdonosok  irtóznak a befekteté-
sektől, vagy anyagilag nem is képesek arra, 
minek következménye, hogy a fürdőtelep  beren-
dezéseivel elavul. Ezért tűnik fel  nekünk az 
erdélyi fürdők  legtöbbjének sajnálatos kezdet-
legessége. Nincs elegendő üzemtőke, nincs vál-
lalkozó szellem. Hiába várjuk itt azt a bizonyos 
sokat emlegetett, azonban inkább csak képze-
letben létező külföldi  társaságot, mely nagy 
tőkebefektetéssel  segítene e bajon. A külföldi 
vállalkozók bármennyire helyesen értékellik a 
páratlanul álló erdélyi gyógyforrásokat,  mig 
sem találják annyira elérkezettnek az időt. 

hogy tőkéjüket erdélyi fürdővállalatokban  koc-
káztatnák. Ennek főoka  egyebek közt talán 
abban la kereBendó, hogy Erdély távol eBlk 
a világ forgalomtól,  közlekedési utjai és eszkö-
zei még nem allnak a kellő színvonalon. 

A fürdők  és az idegenforgalom  fejleszté-
sinek pedig éppen a természeti kincsekben 
oly gazdag Erdélyben volna igen nagy nem-
gazdasági fontossága.  Ha tehát magánosok 
vagy helyi részvénytársaságok anyagi tekintet-
ben nem bírnák egy moderm fürdő  finanszí-
rozását, ngy az államnak kellene egyik vagy 
másik nagyobb jelentőségű gyógyfürdőt  — mint 
pld. Tátraiomniczal tette a Bzepességben — 
saját kezeiisibe venni, vagy legalább subven-
tióban részesíteni. Az illám e tekintetben 
végezne legalább is oly hasznos, eredmény dus 
munkát, mint az ipariskolák felállítása,  mező-
gazdasági. állattenyiszeti javítást célzó erdélyi 
gazdasági kirendeltségek szervezetével. 

Természetesen, gondoskodni kellene még 
Erdély terméBzeti kincseinek bő is széleskörű 
ismertetéséről. NemcBak hazánkra, hanem külö-
nösen a hozzánk legközelebb eBŐ HzomszédoB 
Romániára terjedhetne ki legnngyobb haszon-
nal az ügyes reklamlrozás. 

A háború és a nép. 
Irta:  Földes  Zoltán. 

Gyergyóreniete, 1912. december hó. 
Dörög az ágyn... 8 a háború döreje ekhózik 

Isztrnndzsától Bodupeig és inneo a fekete  hegye-
kig riadoz. De a fizikai  hanghullámok erejét túl-
szárnyalva, az emberíaég lelki idegzetén át keresz-
tiil-ksBul száguldja a müveit országokat s vad 
csatalárma. Az intelligensnek nevezett osztályok 
lelkivalóját eleven mozgásba hozzák a nacionaliz-
mus gondolatai. Mig ellenben a köznép érzelmein 
szociális emóciók lesznek tlrrá... 

-A közgazdasági nyomor átkát sinylő köznép 
ma már kevésbbé látja a háborúnak nemzeti vonat-
kozásait. A nép várja az általános háborúságot, de 
nem azért, hogy magasabb eszmék sikerét szol-
gálja, hanem azért, mert ebben gazdasági megvál-
tást remél. Ssjnálatos jelenség, de érthető is egy-
szersmind, hogy a nép körében mindjobban előtérbe 
nyomulnak a szocializmus gondolatai. A szegény-
ség erkölcsi rombolása a szoros értelemben vett 
erkölcsiség határain túlterjeszkedik és a legneme-
sebb polgárerények uralmának is hadat üzen. Az 
alsóbb néprétegeket csak annyiban érdeklik a hábo-
rús mozgalmak, amennyiben eszközei a gazdasági 
jölét megteremtésének. Én, aki szorgosan figyelem 
a nép gondolkodásár, antentikns képet rajzolhatok 
a balkáni hírek hatásáról. Vagy nem is rajzokat 
mutatok be, hanem inkább fotográfiákat;  a vonások 
objektívek és gondosak. 

A minap már izgatottan tárgyalták a székely 
falvakban  a háborút, amikor bementem egyik isme-
rősömhöz. jí  bácsi a biblia mellett ült s a hall-
gatóság figyelmesen  Ieste a szókat Usmsrosan 
átestUnk a köszöntésen; kérésemre a báosi foly-
tatta az olvasást. 

„Nagy szorongatás leszen pediglen a földön  és 
harag a népen*. 

„És elhullanak a fegyver  éle állal és fogságra 
vitetnek minden népekhez és Jeruzsálem eltspod-

tstik s pogányoktól, mignem 
ideje". (Lakács, 21, 23-24.) 

A báosi most áhítattal csukta be a könyvet 
ás megcsókolts, mondván: 

— Mit szól hozzá, édes, jó tanító ur : nem 
találDak-e ezek as áldott igék as elkövetkezőkre ?.. 
Mert ngy hallottuk, háború lesz. 

— Lehet; de nem bizonyos, hogy nálunk is 
lesz. Szóltsm. 

— Vájjon, hoz-e valami jót s Jold népének , 
(— a pórnép), ha lesz? — Tudakozta tovább a 
bácsi, oknláréját törülgetve. 

— Bizony, bizony, — szólott most egy nap-
barnította dalia, — jól tog az én kaszám, erős a 
két karom... De az idén az eső és a'ragya aratott 
helyettem. Hejh, ha egy jóforma  háború lenne, — 
tetto hozzá megyillanó tekintettel, — kiporolnám 
magam is egy pár hercegócnak a bogyogójét I . 
Akkor talán jobb világ lennel 

— Nem tudom, — mondottam erre mosolyogva, 
— hercegóookat kellene-e elpáholnánk... És eköz-
ben a csüggedt arcokra esik a nézésem. Gond, 
szegénység, keserűség és kényszerült lemondás. Ez 
az, amit tapasztalok. Nincsenek itt ma magasztos 
eszmék, nemzetéltető nagy gondolatok ; megülto az 
egyszerű, szenvedő sziveket a nyomor öntudata. 

— „És elhullanak a fegyver  éle által"-. Mélá-
zott el az öreg, amint újra felütötte  az írást — 
Valóban, nem ártana, ha valamiféle  országos vesze-
delem meggyéritené s népet— Higyje el, tanító nr, 
nem ártana. 

A lelki rezignáció lehangolt Mégis szóltam egy-
két vigasztaló szót 

Más alkalommal szekérrel találkoztam a mezei 
uton. Termést hoztak. Az ember már távolról 
köszöntött 

— Mi hir, tanító ur? Lesz-e háború? Sok a 
nép tömérdek sok. Vagy kolerának, vagy háború-
nak kell jönnie, mert nagyon elszaporodtunk. Itt a 
termés, lám I Elég ez az én nagy családomnak ?... 
A nagy dülőből eladott az apám, akkor az sok volt 
Ma három testvérnek kevés-. Ac ember gyarapszik, 
de B föld  nem... 

A balkáni háborít már kitört, midőn falubeli 
legények nótáját hallottam: 

Félretészem az kalapom, 
Pengő csizmám öszvecsBpom; 
Táncra lábom billegtetem, 
Az németet kinevetem. 

Nem hiába élünk ismét hős időket, gondolom 
msgsmbsn. Ezek a fiatal  szittyák előszedték a régi 
nótákat. Nem tagadom, jól esett, hogy a nemzeti 
vetélkedés tenorja csendült ki a vitézek dalából!.. 
Kivált, amikor oda ért az ének: 

Csak csuszog a német lába, 
Mert nincs sarkantyús csizmája, — 

nekem is megviszketett a tenyerem, amelybe oda-
képzeltem a hadrontó kardot. És bizsergett a tal-
pam is; nyilván sarksntyns csizmákról eszmélked-
tem, odshelyezvén lelkemet a tábortüzek mellé, shol 
jókedvű kurucok ropták a magyarost.. Piros bár-
souy süveg s fejemben,  dolmány s két széleB vál-
lamon ; pajkoB szellő lebegteti poszomántos tarso-

mnnka idején otthon fogjik  a gyereket. Most 
vasim.ip, mintha minden aludnék a pusziin. 
A honi okos ut érintetlen szűz folyó  gyanánt 
fehérlett  s a bucskai szőlőből elhagyottan sö-
tétlett ide a váza a csőszállványnak. Nem hal-
latszott egyéb a nyárfalevelek  föl-fölzuduló 
zörgésénél, mikor a kósza szélben egyszerre 
ugy megindultak, mintha világgá akarnának 
repülni. 

Nem sokkal délelőtt kiállt a házigazdám a 
líceum-sövény elé és beárnyékozván kezével 
szemét, szétkémlelt a laposságon : 

— Jönnek már, mondotta. 
Csakugyan érkeztek. Három felől.  Az egyik 

keletről, a másik nyugatról, a harmadik vala-
honnan délről. Hanem én meg nem látom 
őket, ba a gazdám nem figyelmeztet  rájok. 

— Látja, ott, a hármas jegenyénél azt a 
vékony árnyékot? Olyan mintha lebegne a le-
vegőben, vagy mintha apró fehér  felhőcské-
ben járna. Az az isotthalmi kollega. Az a fe-
hérség alatta a kamáslija. Arra délről a fekete-
háti ballag. Ott, az a mozgó kis szürke 
gombai Csupa fej,  azaz paraplé, mert az pa-
rapléval sétál. No, ezek már közel járnak. Ha-
nem ott nyugoton, szinte az éghajlatnál, csak 
egy kis fekete  pont látszik. Az is ember. — 
Azaz, hogy nem éppen ember, (tetle hozzá ke-
sernyés tréfával)  csak tanyai tanító. Az a sze-
gény kiszonbázt Hát annak van még egy kis 
sétája idáig. 

Az ásotthalmi tanító lassankint megnőtt, 
az irnyik testté sűrűsödött és ütni lehetett, 
hogy mint gázolja a homokot Hosszú lépés-
sel, jókedvűen. A kalapja is félre  volt csapva. 
A mint egy-egy tanya mellett elhaladt, ugy 
tetszett, hogv valami láthatatlan ellenséggel 
hadakozik. Hosszú botot körben forgatott 
maga körül. Olykor le is guggolt, aztán hir-
telen fölemelkedett,  mintha ugrásra készülne. 
Nyilvin ijeszgetett valamit 

— Hehe — nevetett a házigazdám — baj-
ban az atyafi.  A tanyai kutyák pályáznak a 
kamislijára. 

Amint közelebb ért, hallani lehetett a ku-
tyák csaholisit Egyik tanya ebtánadalma a 

másiknak adla it az embert. Három-négy el-
nyuladozó árnyék kisérte a tanya széléig, a 
hol már hivatalos komolysággal várta a szom-
széd tanya csaholó népsége. Igy közeledett 
folytonos  zene-bona közi, akár valami poten-
tát. Csak éppen hogy kutyaugatás kísérte mo-
zsárdöigés helyeit. 

— Ép-e még az ikrád ? — kiáltotta elébe 
a házigazdim. 

— Csaknem ép, — felelte  vissza vigan az 
érkező. Cziba tel (Az utóbbi fölszólitás  ami 
komondorunknak szólt, mely szintén élénken 
érdeklődött a botrányt okozó libszárvédő 
iránt). 

Kicsi arcú, fekete  bajszú, sovány fiatal  em-
ber volt. Az ádám csutkájára — amint mon-
dani szokták — kulacsot lehetett volna akasz-
tani. Hanem gavallérosan Öltözködött. A kis 
kackiás kabátja alig ért a háta közepén lul és 
a kockás nyakkendője óriási csokorba volt 
kötve. A cipőjéről elegáns mozdulattal leverte 
a homokot, — hogy a következőben még 
vastagabban ellepje. 

— Van-e kártya? — kérdezte. 
— Van. 
— Hát savanyúvíz ? 
— Az is akad. 
— Hát a tekintetes asszony hol van? 
— Kicsoda te? — csodálkozott a házi-

gazdán, aki legényember volt. öreg legény. 
— A tekintetes asszony. Csak megháza-

sodtál, amióta nem littalak ? 
— Volt eszemben. Ki temetkezne el ide 

bo7zim a homokba? 
Az isotthalmi tanító kinrallottan nézett le 

a fehér  kamislijira. Azt bizony ezutin is csak 
a tanyai ebek fogjik  méltinyolni. 

— Mit csináljak én ebben a sivatagban, 
ha egyitek sem házasodik meg ? — dohogott 
Aztán kissé megvigasztalódott hangon tette 
hozzá: Hit etengedem az asszonyt, hanem 
lássuk az ebédet I 

— Mindjárt itt lesz a többi is. Amott jOn 
mir Gábor a Fehérhitról, meg raílnyai Kiszon-
biziról. 

Hit jöttek. Egyszer csak megszólalt egy 
hang a sövény mellett: 

— Dicsértessék I 
Ott állott a szürke paraplé alatt a fekete-

háti tanító. Kis, köpcös ember. Ragyavert, 
borozdás arc. Elhanyagolt öltözet. Homlokán 
mint valami koszorú csillog az izzadság gyön-
gye. Liheg. 

— Van-e savanyúvíz? — Kérdezte leve-
gőért kapkodva. 

— Van. 
— Hát kártya? 
— Akad az is. 
— Azért. Aztán visszahoztam a könyvet 

is. A lányom küldi. Már elolvasta. 
Rongyos tábláju könyvet vett ki a zsebé-

ből és átadta a házigazdámnak. Degré Alajos-
nak valamikor az ötvenes években megjelent 
regénye volt. 

A ház előtt, az árnyékban, kis asztal volt 
meg szék. A köpcös alak letelepedett a szckre 
6s olt zihált egy darabig. Szemét végigjártatta 
rajiunk és valami fény  csillant meg benne. 

— Csakhogy megint emberek közt vagyok I 
— morogta. — Három hónapja nem láttam 
intelligens embert a leinyomon kivűl. A linyom 
pedig... 

Legyintett a kezével. 
— Hát persze, hogy elkeseredik szegény. 

Persze, hogy a nyakamon vénül. Ki is kop-
tatná a cipőjét a szegény tanyai tanító háza 
körűi ? János öcsém se mutogatja a kamásliját 
nálunk. 
, János öcsém hirtelen lesütötte a szemét és 

szemérmesen igyekezett eltűntetni a kacér 
lábszirvédőit 

- Ó h , kedves bityám, én oly gyakorlat-
lan vagyok hölgytirsasigban, — rebegte — 
aztán sok a dolgom... tudja, a kötelességtudó 
pedagógus.. 

A feketeháti  nagyot nevetett 
— Jól van, jól van. Öcsém. Igazad van. 

Bár én se sétáltattam volna a kamáslimat a 
lányos házak körül znnó valamikor. 

Éppen az ebédhez űltűnk, mikor szinte 
észrevétlenül belépett a kászonházi tanító. — 
Szelíd arcú, alázatos ember. Poros volt és 
bizonyosan firadt  (mert hiszen hajnal óta tal-
pon volt), de nem nagyon látszott rajta. — 
ínkébb elevennek, fölindultnak  és szinte bol-
dognak tetszett 

— Hálás vagyok, tisztelt kolléga — mondta 
házigazdámnak — hogy szíves volt meghívni 
e nagyrabecsült vendégkoszoruba. Ez életem-
nek a legszebb emléke leend. 

Látnivaló volt, hogy a kászonházi tanító 
cikornyásan szeretett beszélni. — Egészen az 
ötvenes-hatvanas évek stílusában. Hogy jobban 
szemügyre vettem, láttam, hogy minden olyan 
ósdi, szinte penészesen avult volt benne: az 
arca, a viselkedése, a hangja. Pedig nem volt 
éppen öreg ember. Ugy az ötvenen tul jár-
hatott néhány évvel. De, ugy ütszik, ott az 
ő pusztai iskolájában, abban a nagy egyedüli-
ségben megrekedt az ifjúkori  olvasmányainál 
és azokhoz idomult a lelke és a külseje Is. 

— Mindenkor örömmel láttuk, Rudnyai 
bicsi, — mondotta a hizigazdám. — Öljön 
csak ide mellém. Ide nil Ide, idei 

A kászonházi tanító ugyanis mindenáron 
az asztal végére akart telepedni és csak kar-
hatalommal lehetett a korát megillető helyre 
hurcolni. Egyre mentegetőzött: 

— De kérem, tisztelt kolléga, nagyon is 
tudatában vagyok én csekély szerénységem-
nek. Oh, oh, hiszen én a népnevelői karnak a 
legérdemlelenebb tagja vagyok... a legelma-
radtabb tagja... mig Önök.. önök... 

Mikor végre leültették, feszesen  és szinte 
mozdulatlanul Olt helyén. Csak éppen, hogy 
a kezét nyújtotta ki, mikor a tálbői vett, a 
mire különben legalább is kétszer kellett neki-
bitoritani. Akkor is a legkisebb és legkevésbbé 
kívánatos falathoz  nyúlt Nagyon keveset evett. 
Hanem a szeme mégis oly megelégegett, 
szinte jóllakottan boldog volt, mintha nem is 
a madarászi tanyai iskola, hanem valami her-
cegi palota asztalinál lakmároznék. 

— Mikor volt a városban Rudnyai bácsi? 
— kérdezte a házigazdám. 
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lyomat. Szil • vidám muzsikaszó, majd a méla 
tárogató» Hejh, csak ez az élet a magyarnak 
való:.. 

Annál roaazabbnl esett a kiábrándulás. A legé-
nyek közelebb jöttek éa világosan hallottam a 
szóbeszédet. 

— Megint elviszik a szegény legényt Boszni-
ába, Szerbiába, idegen országba... 

— Mert a mi császárnők ia beleszél a dispu-
tába. (Hiába 1 A népMl nem lehet kiirtani ma aem 
azt a hitet, hogy császára van neki. A Sközös„ 
hadsereg azellemének a hatása ez.) 

— Hadd el, no! Akkor talán boldogabb nap 
derül a szegénységre. A nagyapám negyvennyolc-
ban gazdagodott meg.. Elhajtották a szász falak-
ból a jószágot» Hit, hidd el, pajt&e, jó lenne 
egy kicsi habára. 

— Azért te is nehéz szivvel hagynád el 
Jnliakát. 

— Jó, jó. Ha megfejtük  a montenegrói kecs-
kéket, a Joliénak ia több párnája lesz... 

— Fején találta a szöget I Kiáltották erre a 
nagy hnn király méltatlan uuokái. És nevettek. Én 
pedig ezomorn szivvel ballagtam a tűzhelyhez. Szer-
tefoszlott  illnzió kiéért Keserűen kérdezgettem, 
néma szóval, egymagamban: hová lett a régi, lel-
kes kedv — harcolni a hazáért, a magyar nemzet 
dicsőségéért; addig élni, mig a honnak élünk 1 ?.. 
Kezemre hajtottam a fejemet.  Eltépelődtem hosz-
azan, bánatosan, hazafias  lelkem méltetlankodáaá-
val. Zsongtak az agyamban össze-vissza a népfélék 
erkölcsi hanyatlását annyira jelemző kicsinyességek— 
Elhullanak a fegyver  éle által? — Szent Isten, 
hisz ngyis oly aokan vagynnk, hogy alig élhetünk"» 
„Könyü az uraknak, de jaj a szegénynek !..." — 
„Akkor talán felderül  a mi napnnk is I-* Csengett 
az ezerféle  hang háborgó szivemen á t -

Eszembejutott a moltkori eaetem is. A szom-
szédban megemlittem valakinek, hogy a Honalapító 
Árpád apánk sírját keresik. Mily fölséges  lenne, 
hogyha megtalálnák 1 Leborulnánk a szent sírnál; 
könnyeket hullatnánk, boldog fohászt  imádkoznánk-. 
Ámde csakhamar lehűlt a lelkesedésem; a polgár-
társ ugyanis fölvetette  a kérdést, miért kntatják 
azt a sírt ? kár azért a sok költségért- Miért nem 
adják azt az elherdált pénzt inkább a — szegé-
nyeknek ? I-

Hej, gonosz szél rázza az akácfa  lombját I A 
legdrágább polgár-erények kedves uralmát felváltja 
a jómódért való azttntelen áhitozás. A viruló mezók 
illatos, üde levegője tovaszáll, mert az elhulló virá-
gok helyén a árt tapos fol  a Kor. A patkóa csiz-
mákban azágnldozó Jelen... Mert, ime, ahol nincs 
ia megvallott szocializmus, ott is terjeszkedik a 
azo^iálizmusban foglalt  gondolat. Ahol nem jelen-
nek meg a néptribunok, c>tt is hódit a kimondott 
szú; mert ma a szónok remekbekészült aasszárnyai 
vannak. Ezţk a azárnyak átsuhannak a hnllámta-
rajos oceánon és a hófényben  ragyogó nagy hegye-
ken. Ez a két hatalmas szárny: a napisajtó és a 
könyv. A .haladó" eszmék hü tükrei... Hálásak 
lehetünk a keveseknek, akik jó szót öveznek e 
szárnyakkal I (PL. a „hírlapok atyja" : a B. H.) 

Mert hiszen lehet igazság az nj irányban. De 
a Bzertelenség az igaz ügy rovására van. Ha közé-
leti nagyságok felhasználják  a népBzenvedélyt, s a 
maguk győzelmét eképp akaiják elérni, végtelenül 
fájdalmas  és szomorú. Ha Mabbeth akar Cawdor 

— Öt éve nem voltam, könyörgöm, őt éve, 
— felelt. 

— Az ugyan nagy idő. Nem kívánkozott oda? 
— Oh, dehogy nem. Mindig vágyódtam a 

kultura empőriumaiba, de én ott már oly ide-
genül érzem magamat... azok a magas kőpalo-
ták elszoritják az ilyen egyszerű keblet... Ézzel 
harminc éve oktatom a zsenge nemzedéket a 
pusztán, elszoktam a nagyvárosi forgatagból. 
És a gyerek miatt sem mehetnék. 

— Hát nem tért vissza az asszony magához? 
— Nem, könyörgöm. Nem.. Hívtam gyak-

ran, de nem jött.. Es nem is vádolom miatta. 
A kászonházi tanító mellét áruló sóhaj 

emelgette. De ezt a fölindulást  egy szerény 
mosollyal igyekezett elpalástolni. 

— Hogy is érezte volna magát jól odakünn, 
elzárva a társadalom éltető világától, — szólt. 
Hiszen, könyörgöm, milyen boldog voltam ma 
én is, mikor végre, két év óta most először, 
ismét tanult emberek közé siettem I Az egész 
uton azt ismételtem magamban: Értem Viczát, 
értem Viczát, igaza volt Viczánakl 

— Két esztendeje nem látott kaputos 
embert Radnyai bácsi? 

— Bizony, két esztendőnél régebb ideje. 
Nem Vicza a hibás, hanem én, mert nem is 
ifjn  fővel,  hajótörött, életemhez láncoltam őL 

— A gyerek állapota nem javul ? — kér-
dezte a házigazdám. 

— Nem, könyörgöm. Szegényke most is 
csak ugy fekszik  az ágyban, mint mindig ama 
régmúlt, szivrenditö nap óta, midőn lezuhant 
a fáról. 

— Tud, tud, de csak én értem meg a sza-
vát Ez okból sem hagyhatom magára. Ma is 
csak azért távoztam el kórágya mellől, mert 
ő maga is unszolt rája... és mert olthatatlan 
vágy vonzott e fennkölt  szellemű körbe. 

A fenkölt  szellemű körben ugyan alig hal-
latszott egyéb e kurta mondatoknál: >Told 
közelebb a savanyuvizes üveget*, »No, még 
ebből a rétesből*, »Ej, nincs az a szénás sze-
kér, a mire még egy villával fel  aem fér*, 

thanja lenni, jó, legyen. De ba kisvártatva Macbeth 
király Bzeretne lenni. — inkább bukjon el Macbeth, 
mint a Hazai-

Aki ma — bárminő kis részben — előkészí-
tője az eljövendő nagy feltordnláanak,  nem tudja, 
mit cselekszik. A háborgó népszenvedelem erupciói 
rettenetesek éB a népitéletben csak — féligazság 
van. Mert a büntetésben e a jutalmazásban nem 
a rendszer következetessége érvényesül, nanem a 
szeszély-. 

Isten őrizze ezt a szép hazát a háborotól. 
Mert félős,  hogy a nácionálizmus jegyében megin-
duló küzdelem átcsapna más irányba-. Ennél az 
elgondolásnál iszonyú képek vonulnak föl  elöltem, 
s véres ujjak mutatnak a XVI. évszáz első felének 
rettenetes emlékeire... És eszembejutnak a Népszava 
egyik poétájának verssorai: 

Futnának tőlünk, mint mezőn a nyúl; 
Vedásznánk rájuk irgalmatlanul... 

Éa a lelkem megremeg; és remegő szivemhez szo-
rítom a trikolort... 

25 év tanulságai. 
— Iita : G egesl Kiss Ernő. — 

Mikor e b. lapok szerkesztője megtisztelő 
kérésének, hogy ez ünnepi számba egy cik-
kecskét irjak készséggel teBzek eleget B azon 
gondolkozom .miről is Bzóljon hát a nóta?" 
Úgvvélem talán leghelyesebb lesz, ha a 25 év 
előtti állapotainkat hasonlítom össze a jeleni-
ekkel s levonok a lapnak rendelkezésemre 
kiszabott nagyságához képest egy pár követ-
keztetést-a 25 éves mult, aközben letelt idő, 
s a jelen állapot tanulságaiból a jövőre nézve. 

Ha jól emlékezem vissza, talán éppen 25 
évvel ezelőtt vesetett sorsom ide CBikba elő-
ször I Az akkor Szeredához legközelebbi 
vasútállomásról  csekély  6 órai bérkocsizás 
alatt elég időm volt a Bzép tavaszi nBpon el-
gyönyörködni abban a sok Bzépségben mivel 
az őstermészet bőkezűsége megáldotta e vi-
déket (Bajnos, hogy e természeti szépségek 
jövedelmezőség tekintetében máig sincsenek 
kihasználva). 

Megérkezve a megye székhelyét képező 
városba, (kimondjam-e ? már ba megverődöm 
is kimondom) elcsodálkoztam, hogy Innen a 
gyerekek a szomszéd faluba  járnak gimnázi-
umba, s bogy — ba emlékezetem nem csal — 
a vármegyeház s még talán két emeletes há-
zon kivül olyanok a házak s az általános be-
nyomás mint akár (mit is mondjak 7) Vacsár-
cslban. — Világítás, járda, szenyviz elvezetés, 
középületek stb. stb ? Sehol Botn voltak I — 
Estére kelve volt aa idó érkezésemkor. Bérko-
csisom azon kérésemre, hogy vigyen egy ho-
telbe, azt kérdezte ml légyen az, s magyará-
zatom után kijelentette, bogy hotel az nincs; 
de itt van a .Csillag". 

A becsületes jó öreg „Csillag vendéglő". 
Oda beszállva a szobakérésre azt a feletet 
kaptam, bogy a rendelkezésre álló 3 szoba 
elvan foglalva,  szállást nem adhatnak. Mikor 
az étteremben, bol egy hofszu  asztalnál a 

de a kászonházi tanitó ugy hallgatta, mintha 
valami ritka zene lenne. Ugy láttam, hogy nem 
is a szavakra figyel,  hanem a hangra, arra a 
hajlékonyabb, kifejezőbb)  lágyabb hangra, 
melytől tanyai népe közt annyira elszokott. 
Mely viszavarázsolta a preparandia padjai közé. 
Mely ugy repesett körülötte, mintha a fiatal-
ságát hozzá vissza szárnyain. Es mintha valami 
olvadozna a szivében. Valami elrejtőzött, rég 
nem érintett érzés. A barátságnak oly sokáig 
tárgytalan érzése. 

Az ebéd végével a társaság kártyához ült 
A kászonházi tanitó azonban nem. Csak nézte 
a kártyázókat magafeledten,  elmerülten. Aztán 
egyszere megrázkódott. Kivette az óráját és 
hirtelen fölkelt 

— Mér megyek, — mondotta. 
— Ugyan már, Rudnyaí bácsit — szólt a 

házigazdám. — Hiszen alig egy órája, hogy 
érkezett. 

— Nem, nem. Már mindjárt két órája. 
Éjfélig  sem vergődöm haza, ha nem indulok. 
A gyerek is nyugtalankodnék. — Bocsánatot 
kérek, hogy megbontom e kedves társas kört 

Oly szerényen távozott, mint jött. Néhány-
szor még emlegette *a kebelében lángoló bá-
lát*, aztán nekiindult a napfényben  szikrázó 
homoki útnak. 

Benn a szobában tovább folyt  a játék. — 
Olykor emlegették. 

— No, most mát valahol a Neszürjhegynél 
vagy Levelesnél ballaghat a Radnyai bácsi I 

Uzsonna táján elbúcsúzott a feketeháü  ta-
nitó is, mig az ásotthalmi estig koccintgatott 
velünk. Most már ketten találgatták, hogy merre 
járhat a kászonházi vagy a feketeháti  kolléga, 
a ki nem sajnálta a hosszú utat, bogy kaputok 
közt töltsön néhány rövid órát 

Azután útra kelt az ásotthalmi is. És a 
pusztára ráborult az est homálya, melyet csak 
könnyű ezüst permeteg gyanánt derített fel  a 
hold világa. Valabol tűz világolt, melynek 
pirosló udvarán bíborszínű kóbor hajocska 
gyanánt úszott át valami gém vagy gólya. 

helyi arany Ifjúság  éppen vacsoránál ült, tű-
nődtem a felett,  hogy vájjon hol fogom  az éj-
jel lehajtani fejemet,  beállított az én bérko-
csisom, mert behívták, s egy az arany ifjak 
közül, megtudakolva tőle ki s ml járatban való 
vagyok, szeretettel jött hozzám az Ismeretlen-
hez s felajánlotta  Bzállását hálóhelyül s helyet 
kínált nekem az ezer idegennek barátságos 
asztaluknál. Mondjam tovább ? Éjjeli szállásra 
nem volt szűkség, mert szégyen ide szégyen 
oda (akkor még nem volt meg a szótárban ez 
a sokat mondó szó: „andalkoholizmus") azon 
éjjel a marosszéki ifiu,  személyemben, ürít-
gette a 30 krajcáros kitűnő küküllőmentl bort 
reggelig a csiki fiukkal  s szövögette, kötögette 
azt a barátságot, mely az akkor ott jelenvol-
tak, s nagyrészben habár kopasz fejekkel,  de 
ma is élőkkel, hála Istennek változatlanul 
fnntáll,  — Másnap reggel .feredés"  volt a 
„szeredai"-ban I Hej de milyen I 

Akkor a .szeredai" sem ugy nézett ki 
mint most. 

Ma 25 év múlva megáll már a vonat Sze-
redában, az igaz, hogy a főállomás  Madéfal-
ván van véletlenül. Hála Istennek sok minden 
kultur intézmény létesült azóta, az idegen sem 
szonul könyörületből adandó szállásra,de annyi 
bizonyos, hogv nincs meg az a melegség, 
nincs meg azaz Intimitás a Bzépfejlődésnek  in-
dult város kőházainak lakói között, ami oly 
kedvessé s oly feledhetetlenné  tette az ide-
gen elótt a régi Szeredát I Akkor együtt vol-
tak az emberek társaskörök nélkül is. Ma van 
Kaszinó, hogy csak ez egyet nevezem meg az 
ilyen intézmények közül, de 3—4 ember jó 
össze benne. Ákkor felsúrolta  szappanos viz-
zel a „Csillag* nagy szobáját a felcsiki  szol-
gáló, a jóképű Rózsi, s volt benne a gyenge 
s éjfél  után csak plslánkoló „fotogén'  lámpák 
alatt szeretettel éB melegséggel s ami fő 
egyszerűséggel teli vigalom.. Ma... Van nagy 
táncterem, benne fényes  parkett, Bok csillár, 
de hiába a merített papírra nyomott számos 
meghivó s a nagyszámú rendezőség, nincs az 
az összejövetel, hol az emberek igazán mu-
lassanak... Hidegség, kimértség az egész vo-
nalon I — Miért van ez igy 7 Miért... ? Nem 
merek rá feleletet  adni; de alig hiszem, hogy 
azt mondaná valaki: jól van ez igy I 

25 év előtti utam tovább vezetett Rume-
nia felé.  Természetesen vasút hiányában is-
mét csak bérkocsin. Szépvizen szép kis ipart 
találtam, mely Rumenia s Szászrégen felé  na-
gyon keresett voltl Ma semmi sincs belőle. 
Hová lett ? Elvitte a vasút, az a vasút, mely 
elkerülte talán csak véletlenül Szépvizet 1 — 
Körülbelől a mai középloki állomástól elkezdve 
fel  Rakotyáson át Barátosig olyan őserdők 
voltak, bogy azokon át csak lóháton folytat-
hattuk utunkat. 

Ma ? Hál vannak ezek az erdők ? Elvitte 
a vármegye többi vidékein voltakkal együtt 
az aiányositás s utáona, a holt kézi tulajdonban 
lévőkön kivül, melyeket megmentett az igaz-
ságtalanul oly sokat Bzidott államerdészet, a 
többieket elvitte a kapzsiság. 

Még igy egyszerre a legtöbbször árán alul 
piacra dobva is sok-sok pénz folyt  be az 
egyeBek zsebébe az arányoBitás folytán  ma-

Álmodom. 
Álmodom:  — egy lcis madarat  hívogat  a társa: 
„Gyere velem egy ragyogó,  napfényes  világba: 
Gyere velem megtanítlak  téged  is repülni... 
Osz van, de  a napsugárnak  lehet még oriilni, 
Találhatunk  még valahol  egy virágos ágat 
Ott majd  eldalolod  nekem a legszebb nótádatJ. 

„ite én legszebb dalom  könnyeket  fakaszt, 
Elsiratom  benne az elmúlt  tavaszt. 
Mikor  virággal  volt  tele a határ, 
Meleg  napsugárban fürdött  a madár. 
Most  hervadt  a virág, zörög a haraszt, 
Nincs  derű,  mosolygás; csak könny, csak panasz. 
Fájó  lemondással  várom a telet, 
Mely  mindent  letarol,  mindent  eltemet. 
Melyre  soha többé nem jön kikelet". 

(irigáney  JáuOHitJ. 

Az ablakfüggöny. 
Irta:  Szomaházy István. 

Mig az asszony kissé elbóbiskolt evés után, 
a férj  — a nyárspolgárrá puhult don Jüan -
gyöngéden melléje telepedett a hintaszékbe és 
a Dreyfus-ügy  legújabb híreit olvasgatta a meg-
szokott újságjából. Ilonka reggel óta az ágy-
ban maradt s bár igazán nem volt valami ko-
moly baja, Tamási letelte az újságot és mivel 
attól félt,  hogy a melegség felébreszti  a fele-
ségét: halkan az ablakhoz lépett, bogy a füg-
gönyöket lebocsássa. Szerencsésen le is bo-
csátotta az egyiket, de mielőtt még a másik 
ablakkal is végzett volna, Ilonka felébredt  szen-
dergéséből. 

— Mit csinál ? — kérdezte az urától ijedteu. 
Tamási a betegápoló gyöngéd türelmével 

fordult  meg: 
— Amint látja, édes, lebocsátom a függö-

nyöket... A nap oly melegen tűz ide, hogy 
még jobban megfájulna  a feje  tőle... 

Tamási igen udvariasan mondta ezt és mégis 
váratlan feleletet  kapott Ilonka haragosan ült 

gán kézbe került őserdők fáiból,  de hiába ke-
resem, nem találom meg sehol sem, hogy 
ezen száz év alatt felhalmozodott  tőkéből mi 
maradandót létesítettek as illetők az utó-
dok számára. Már pedig a száz év alatt fel-
gyűlt tőkéhez Bemmi esetre sem lehet teljes 
joga a jelen nemzedéknek. Azt látom, bogy 
népünk életmódja azóta igényeiben százszo-
rosra emelkedett. A luxus ugy az építkezés-
ben, mint élelem és rukázkodásban szörnyű-
séges 1 Annyira az, hogy azt ha elfogy  egé-
szen a fa  ára, B a földhasználattal  járó sok-
féle  kereseti forrás  is bedugul, a csekély me-
gazdasági föld  jövedelme kielégíteni nem lesz 
képes, B jönnie kell mathematíkai pontosság-
gal a teljes vagyoni züllésnek ; mert a „vexli" 
cserélgetése Is csak egy bizonyos ideig mezó-
het I... Hogy ezt megelőzzük siessünk  a több-
tormelést  elérni s igényeinket mérsékelni. 

Többtermelés ? Szépszó mondjad olvasóm, 
de hogy s miként lehet azt bevezetni ? Első-
lelté tel, bárhogy is nem tetszik a másokéból 
élősködő faluszájainak,  a tagosítás  keresz-
tülvitele.  Ami a mai törvény szerint nem ia 
nagyon költséges s a mellett minden tekin-
tetben igazságos és a földmivelési  érdekek 
szem előtt tartásával vihető keiesztüL 

A tagosítás által minden kis gazdának fel-
szabadul évente legalább 80—1.00 kézi ée 
igás napszámja, amit ma a sok parcellácakáa 
ide-oda járkálás köt le. 

Csupán a tagosítás uţjân érhetjük, bogy mes-
terséges takarmányt termelhetünk, s folytatva  a 
már az egéBZ vonalon megkezdett legelő javítást 
több és jobb állatot tarthatunk, több trágyát 
gyűjthetünk s földeinket  jól gondozhatjuk áa 
igy a mainál szokszorosan több lehet a bevé-
telünk. 

Addig is mig a tagosítás minden erre al-
kalmas  határral  biró községben  kereBzttll-
vitetnék, térjünk át a mostani nyomásos for-
dulós gazdálkodásról a szabadgazdálkodásra, 
B közel a városokhoz a konyhakertészet • 
más productivabb ágazatokra. 

Tanácsért, útbaigazításért, s erkölcsi s In-
dokolt esetben anyagi támogatásért van kihez 
forduljunk. 

A földmlvelésügyi  kormány s annak helyi 
közegei személyében. 

A többség uralma. 
Csíkszereda,  1912. december  bó. 

Az élet utjain mindig egy tömeget 
látunk előrehaladni. Ez a tömeg állandóan 
ki van téve az elemek támadásainak. A 
tömeg az emberiség, mely a támadások 
dacára el nem bukik, hanem ellenke-
zőleg folyton  megerósödve alkotja a 
többséget. 

Az elemek szárazon és vízen nem ké-
pesek elpusztítani az embert. Jön az 
ázsiai feketerém,  kitör a háború, egymás-
után zuhannak alá a repülő gépmadarak, 
gázol a villamos, szedi áldozatait a kO-

fel  ágyában, keze remegett a felindulástól  és 
idegesen, majdnem gorombán kíálltott az ab-
laknál álló Tamásira: 

— Rögtön húzza fel  a függönyt... 
— De cicám... 
— Ha nem húzza föl,  azonnal leugrom a 

harmadik emeletről... 
A jó férj  aggódva tekintett a beteg asszony-

kára, aztán engedelmesen felhúzta  megint a 
fehér  függönyt.  És e közben egy pillanatra az 
a régi, bemohosult korszak jutott az eszébe, 
mikor ő még magányos garszonként bolyon-
gott a zuhogó őszi esőben... 

• * 
* 

Miért jutott ez a korszak az eszébe? Egy 
nevetséges és mégis melankolikus emlék miatt, 
amelyet a fehér  függöny  most egyszerre fel-
idézett benne... Tamási, mig a felesége  paran-
csának ilyen készségesen eleget tett, egy pil-
lanatig huszonkétesztendős korának rég elfele-
dett ideáljára: a szép, huszonkilenc évesKay-
semére gondolt.. 

Tamási, aki akkor együgyű kis jogász volt, 
egy Andrássy-uti kávéházban a füléig  belebo-
londult abba a szelíd tekintetű, csinosan kiöl-
tözött, barna asszonyba, aki a bugával együtt 
törzsvendég volt az egyik sarokfalkében.  A vi-
szony a székesfővárosi  szerelmek rendes sab-
jával kezdődött: Tamási bókokat irt a képes-
lapok szélére, majd apróhirdetéseket tett közzé 
egy napilapban, később poşte restante levelek-
ben sürgette Kaysemét, hogy légyottot adjon 
neki... Az ostrom sikerrel járt; a szép asszony, 
akinek férje  egész nap keztyűket árult a Te-
rézvárosban, egy nap Wesselényi-utcai lakásán 
fogadta  a lángoló fiatal  embert... Kayseraé 
ekkor könnyezve panaszolta el, hogy tizenkét-
éves házassága alatt még senki sem akadt, aki 
őt teljesen megértette volna; mire Tamási 
ugyancsak forró  könyek közt jelentette ki, hogy 
ö is magányos lélekként járt eddig a nagyvá-
ros óceánjában. A két elhagyott teremtés fonó 
barátságot kötött; a barátság utóbb bizalma-
sabbra és meghittebbre fordult;  a magányos 
lelkek titkos jelekben állapodtak meg arra az 
esetre, ba a téij váratlanul otthon maradna-
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bűntények vérrel áztatják a földet,  mindez 
bár sivataggá változtathat földterületeket, 
de az embert útjában meg nem állilja. 

Az emberek között társadalmi réte-
gek képződnek, melyeknek külön felfo-
gásuk, külön szokásaik és életcéljaik van-
nak. És mit látunk? Hogy dacára e kü-
lönbözőségnek, — e társadalmi rétegeknek 
is megvan a maguk többsége, mely ural-
kodó Tesz a kisebbség felett  és a maga 
átlagtermészetével betölti az élet célját. 

Találunk minden időben kivételeket, 
ezek az eretnek-természetek, akik a 
maguk akaratát oktroyálják a többségre, 
kik minden fényükben  a szélsőség hívei 
s épen ezért hamar Ieförnek,  kiesnek a 
sorból pillanatnyi sikerek után. 

A legtöbb szó pedig ezekről a hét-
köznapiságon felülemelkedő  kivételekről 
esik. Ugy lehet elképzelni a többséget, 
mint amely páholyban ül és nyugodtan, 
mondhatni érzéketlenül figyeli  és szemléli 
az eseményeket. Ezek az események tul-
nyomólag a kivételes egyéniségekkel fog-
lalkoznak, mert ezek adják a szenzációt 
és mindent, ami a többséget érdekli. Ha 
szorosan elemezzük a dolgokat, kisül, 
hogy tulajdonkép minden csak az állandó 
és életcéljában fel  nem tartoztatható több-
ségért van! 

Hiteles feljegyzéseink  vannak arról, 
hogy az emberiség a maga konzerva-
tivizmusával mindig az aurea mediocri-
tist, az aranyközéputat tartolta célra-
vezetőnek és boldogítónak. Az ezt kö-
vetőkből került ki az a többség, mely 
ma is reális alapokra helyezkedik és ugy 
vesz mindent, amint van. És épen ebben 
van az ereje, mely legyőzhetetlen és 
mindenkor képes biztosítani hegemóniáját. 

Ha körül tekintünk, látni fogjuk  ma-
gunk között azt az átlag-egyéniséget, ki 
szorgalmasan, takarékosan és öntudatosan 
használja ki az élet nyújtotta előnyöket. 
Szeme előtt lebeg mindenkor, hogy még 
hosszú utat kell megtennie és a jövő 
eshetőségei kiszámíthatatlanok. Útjából 
nem téríti el semmiféle  befolyás,  a cél 
fő,  melyért az aranyközéputon halad. 

Ebben a többségben csak szürke em-
berek vagyunk. Nem száguldunk repülő 
gépeken 5000 méter magasban, nem fe 
dezzük fel  a földnek  pólusait, nem töijük 
fejünket  a perpetuum mobilén, nem küz-
dünk a Treuga Deiért, nem adják nekünk 
a Nobel-dijat: Mindez a kivételes tehet-

Felhuzott fOggOny  — a férjem  itthon van. 
Félig lebocsájtott függöny  — a férjem  röglön 
megy. Egészen lebocsájtott függöny  — a fér-
jem elment, jöhet 

Tamási néha másfélóráig  kószált a Wesse-
lényi-utcai ablak alatt, de mikor a függöny  a 
Kayser ur készülődését jelezte, ügyesen befor-
dult a Klauzál-utcába. És tiz perc múlva, mi 
kor a látóhatár egészen tiszta volt, lángolva, 
dobogd szívvel szaladt föl  a háromemeletes 
ház lépcsőin... 

Pompás délutánok voltak — az egyik ma 
gányos lélek kétszer bukott meg ez időben a 
második szigorlaton — és Tamási sokszor 
ámulva nézett a nyugodtan baktató férj  után, 
aki két órakor az üzletébe sietett. És este, mi-
kor olcsó vendéglőjéből szivarozva ment haza 
rideg külvárosi lakására, nem egyszer csodál-
kozva gondolta: 

— A derék Kayser nem is sejti, hogy meg-
csalják... Hát csakugyan igaz, hogy minden 
féij  ostoba ?... És valamint az okos kis csirke-
fogókból,  akik a kész cipőket hazaviszik, egy-
től-egyig ostoba legény lesz, a ravasz don 
Jüanok is igazán elvesztik az eszüket, mikor 
az oltár elől eltávoztak? 

A viszonynak később egy váratlan esemény 
vetett véget: Kaysemé férjhez  adta a legidő-
sebb leányát és a kis Kayser Erzsike egy 
egészséges leánykával ajándékozta meg bol-
dogságtól ragyogó férjeurát..  És a csöppnyi 
poronty végre megtette azt amire tizennyolc 
éven át senki sem volt képes: tökéletesen 
megértette a nagymamáját Kaysemé, mikor 
Tamási egy napon ismét meglátogatta a Wesse-
lényi-utcai lakásban, egy ici-pici babaruhát mu-
tatott regényes udvarlójának. 

— Tudja, hogy mi ez ? 
— Tálcakendő, vagy asztalfutó,  — talál-

gatta az elmés Tamást 
— Ob nem... egyik se a kettő közül... Ez 

a kis unokám főkötőcskéje. 
Tamásinak valami hidegség fntott  át a hát-

gerincén, később pedig sietve búcsúzott.. Két-
ségbeesése oktalan lépésre ragadta I Sorban le-

olvasunk az ujságokDan Kifőjük  az 
előfizetési  d i j a t , elolvassuk az érdekes ré 
szeket és aztán papírkosárba tesszük. 

Mi vagyunk az ötvenpercentes embe-
rek Nem hevítik keblünket világolrengelő 
eszmék, nem óhajtjuk a veszélyeket, szi-
vünkből-lelkünkből gyűlöljük a véglete-
ket. Nem jelszónk: élni vagy meghalni, 
minek, mikor mindenhez alkalmazkodunk, 
mindenben kiegyezünk. Nagy célok nem 
hevítenek, újságból és könyvekből ismer-
jük az élet folyását,  melyben kis és nagy 
tragédiák előttünk váltakozva játszódnak 
le. Mindez nem hoz. ki nyugalmunkból, 
mert mi mindig páholytiól nézzük a 
kisebbség színjátékait. 

Bár merre nézzünk, mihamarább látni 
fogjuk,  hogy minden értünk van. Ha 
járunk-kelQnk, ha utazunk, ha élvezzük 

szépet az irodalmat, a szinmüvészetet, 
érezzük és tudjuk, hogy azok a mi szá-
munkra létesülnek és működnek. 

A kipróbált gyakorlatiasság, a min-
dig számító józanság tehát, mely jel-
lemzi, sőt egyenesen jellemét alkotja az 
állagemberekből álló többségnek. Érde-
kesség hijján vannak, mert ezzel csak a 
kivételesek bírnak, kiket kíváncsian néze-
getünk és olykor-olykor kikölcsönzünk 
tőlük is egy kevés ideálisát. 

És ha elgondoljuk, hogy mi lenne 
akkor, ha a szerepek fordítva  volnának, 
ha a többség lenne a kisebbség és a 
kisebbség a többség, bizony-bizony hama-
rosan felfordulna  minden ezen a világon. 
Tűzhányó módjára forrongana  a társada-
lom, ellentétes elemek örökös harca lenne 
az élet és megakasztaná az egészséges 
haladást és fejlődést.  Csakis az állandó-
ság az, mely a rakoncátlan elemek fé-
kentartásával rendezett közviszonyokat 
teremt és nyugodt fejlődést  biztosit. 

Az átlagemberekből álló többséget 
ezért a természetfeletti  hatatom bölcs be-
rendezésének kell tulajdonitanunk, mely 
minden időben biztosítja az emberiség 
fennmaradását  és boldogulását. 

Dr. Élthes  Gyula. 

Karcolatok csiki viszonyokról. 
A „Csiki Lapok" 25 éves jubileuma 

alkalmából örömteljes szivvel sietek az 
üdvözlök táborába, hisz a csiki sajtó or-
gánumok közül ez is egyike, melynek 

tette hátralékos szigorlatait és másfél  év múlva 
bejegyezték az ügyvédi kamarába... És öt év-
vel azután, hogy Kaysemé az unokája főkötő-
jét horgolta, Tamási oltár elé vezette Takács 
Mariskát, a táblai biró egyetlen leányát.., * 

A jó férj  felhúzta  megint a fehér  ablakfüg-
gönyt és egy percre kitekintett az ablakon.... 
Furcsa, majdnem érihetetlen dolgot látott: Hor-
váth mérnök, aki bizalmas barátságban állott 
a Tamási családdal s aki a szemközti járdáról 
sietve közelitett a kapu felé,  egyszerre ijedten 
visszarohant... Mi történhetett vele, hogy hir-
telen mást gondolt? Tamási azonban, akinek 
végre is nem fájt  a Horváth feje,  közömbösen 
napirendre tért a kölönös dolog fölött  s mo-
solyogva közelitett gyengélkedő felesége  ágya 
felé. 

— Jó lesz igy? — kérdezte kedveskedve. 
— Köszönöm, jó lesz, — felelte  most már 

nyugodtabban a beteg Mariska. 
A napsugár végigöntötte a selyem-paplant, 

s egyenesen a Mariska fejére  sütőit És a jó 
férj  türelmesen gondolta: 

— Megfájul  a feje  és mégsem akaija, hogy 
a függönyt  lebocsássam I... Oh, mily szeszélye-
sek az asszonyoki 

Bueeuenók. 
Aranyos Boridea  hova lett  jókedved  f 
Arcod  rózsás fir  ja, vidám  nevelétei  9 
Hint  beteg madárka,  teomoruan halgatsz 
Valld  meg mi a bajod?  mert még bele halhatsz. 

Nem  tudom  én — néném — hogy mi bajom 
{lehet  -

Ériem: hogy jókedvű  már sohasem lestek. 
Tudja,  hogy mátkája  vagyok  a Pistának 
— Akit  háborúba vittek  — katonának; 
Hogy  búcsúzott  tőlem:  sirva plett,  csókolt 
~ én nem is tudom  mikép történt,  hogy voltf 
Én is csak csókoltam:  — s mióta itt 
Valami  nincs rendjén  — mindig  beteg 

Ott. Csi/ASJr  MumJ. 

hasábjain megtanultam azt a munkát, mely 
ma kenyérkeresésein egyik felét  képezi, 
és a mely Felsőmagyarországon a pán 
slavizmus tengerében, a magyar állami 
eszméért folytatott  küzdelemben nem egy 
fényes  napot szerzett. 

Huszonöt év, nagy dolog egy vidéki 
lap életében. Mennyi küzdelmet, méltó 
és méltatlan támadást kell kiállania 
mig eljuthat a közbecsülés ama fokára, 
a melyen a „Csiki Lapok* is állanak. 

Közismert dolog, hogy a sajtó hala-
lom. Ennélfogva  léte nem lehet közömbös 
egy vidékre sem. Ali ez különösei Csik-
vármegyére, melynek sajátos viszonyai a 
helyi sajtóra többszörös kötelezettséget 
rónak. Bár a magyar állami eszme el-' 
homályosításától nem kell félteni  e szín-
tiszta székely vármegyét, mégis a határ-
szélen állandóan választana kell, nehogy 
sötétség boruljon a magyar haza egére. 

A vagyonosodási viszonyok is olya-
nok Csíkban, a melyek egy független, 
mind amellett tapintatos sajtóorgánumot 
követelnek. Az óriás kiterjedésű uradal-
mak, hatalmas gyárak tulajdonosait Csik-
vármegye közéletében hasztalan keresnők, 
mert nincsenek; igy az elfojtott  igazság 
gyakran nem találhat elég erős szó-szól-
lóra, ha nincs megfelelő  sajtója. Eltérőleg 
más vármegyéktől, az irányító szerepet 
az érdekszálaknak száz meg száz fajával 
lekötött hivatalnoki karnak kell végeznie, 
és gyakran IOSSZ néven sem vehetjük, ha 
egyes dolgok nem a kívánt mederben 
haladnak. 

A „Csiki Lapok' az elmúlt huszonöt 
éven át Csikvármegye közéletét hiven 
.tükrözték vissza, a különböző felfogás-
nak hódoló és elég gyakran változó po-
litikai viszonyok belevételével is; a köz-
hangulat kifejezésére  megtalálta azt a sze-
rencsés közép mértéket, mely az össz-
lakosság érdekeinek legjobban megfelelt. 

Hűséges krónikása volt a csiki ese-
ményeknek és ezzel bennünket, Csíktól 
távol szakadt csiki székelyeket, az ország 
minden részéből magához tudott láncolni 
Alkalmat adolt rá, hogy párhuzamba állit-
hassuk Csikvármegye közviszonyait más 
vármegyékével. És itt két dolgot említek 
fel,  a mi talán Csíkban fel  sem tünt, de 
itt az ország távolabbi részében nem egy 
embert ejtett gondolkozóba. Nagyon sok 
Csíkban az árverezés. A lesajnált tót vi-
déknek egész Garamvölgyében 6 év alatt 
nem volt annyi árverezés, mint Csíkban 
egy fél  év alatt A Csiki Lapok hirde-
tési oldalai ezt szomorún igazolják. Egy 
másik jelenség a falvak  népének, közbiz 
tonságának erkölcsének sülyedése. Néhány 
év óta tekintélyes számú vidéki lapot for-
gatok, de rilka a melyikben annyi vereke-
désről, utonállásról, bicskázásról olvas-
hattam, mint a Csikban megjelenőkben. 
Szomorú jelenségek ezek. 

De hagyom ezeket, hisz jubileumot 
ülünk, legalább most örvendjünk, úgyis 
elég kellemetlenségben van része a vidéki 
újságírónak, mikor akarva, nem akarva 
beleütközik a kis vidéki város társadal-
mának hol egyik, hol másik rétegébe, 
mert a „szólj igazat s betörik a fejed  *, ismert 
közmondásnak érvényesülnie kell. 

* * 

A „Csiki Lapok" huszonötéves 
leuma alkalmából lelkem mélyéből 
nom, álljon továbbra is fenn  e lap 
jesitse ott a határszélen nemes 
missióját rendületlenül, legyen 

jubi-
kivá-
stel-

hazafias 
vezérlő 

szelleme a jövő eseményeinek, ébressze 
az ernyedésnek indult székely életerőt, 
tüzelje a munka és nemzeti kulturális 
haladás vágyát. 

Breznóbánya, 1912. december 7-én. 
Szőke  Mihály, 

„Qaramvidék"  ftlel&uaerkeutSte, 
M. kir.  gtud.  Uíhir. 

Székely szín, székely szív... 
A „Csiki  Lapok"  jubileumi etámába irta: 

FÖLDES  ZOLTÁN. 
Gyertyiremele,  1912. december'M. 

A mi drága kii pátriánk, a Székelyföld,  mind-
jobbul elveszíti karakterét A tipikus székely jel-
lem, szokások áa viselet lassankint helyet enged-
nek a világpolgárság bzintelenségének. Az épít-
kezésben is idegen belolyás érvényesül; a művé-
szeteket pedig — említenünk sem kelL 

A székely jellem romlása egyidejű a szokások 
és öltözködés elstilustslanodásávsl. — A szőttes-
szoknya, takaros kis mellény és a fekete  selyem 
főkötő  mintegy megszabták a Unit asszonyainak 
külső stílusát; s férfiak  daliás termetét pedig a 
zsinóros harisnya, paszomántos zeke és a szok-
mány öntötték formába.  Ha s Brassóból és Budá-
pésztről hazatérd dámáknak nemosak a paderes 
arca árul el idegen lelket, hanem az az Ízléstele-
nül összeskasztott ruhegytijternény is, amely cifra 
rongykénf  libeg-lobog a sevrÓKiipőkre épilett s 
szsksjtóval beárnyékolt Sári nsgysámon— Ezek kv 
selypítő, vélném : óramfiszerkezettel  ellátott̂  modo-
rosságban szenvedő, vásári csudák — rémséges 
k&rrikstnrák I EB ha eszembe jutnsk s kiöltözött 
legények és jobbmóduatyulifik,  asszonyságok, akik 
„müveltesen" beszélnek, .urasoBan* ruházkodnak: 
előttem áll egy remek képsor, méltó és hálás téma 

torzfestők  krétája alá... Mosolyognunk kellene 
fölötte,  ha olyan nagyon szomorú nem volna... 

A régi szokások is fogynak,  egyre tilnnek. Jól 
esik látnnnk és hallanunk a kevésbbé „kulturált* 
falvakban  még előforduló  lakodalmi ős-szokásokat, 
temetési dolgokat Lehel, hogy némelyek a pogány 
kultusz maradványait látják ezekben, de a valódi 
székely sziv oroméi) ;n felkiált:  „Én Uram éa én 
Istenem I Csakhogy megvan még valami az őska-
rakterből, Csaba népe örökébőlMegvallom, olyan 
jól Ízlett az én hun lelkemnek, amikor -Gyergyó-
remetén láttam fölrobogni  a határkerillőket — 
Daliáé idők, erőe nép, a bátorság legendái rajzottak 

szívemben, amint láttam tovavágtatni a lobogó 
aerényll, kis lovskon a késő unokákat... Amint a 
precesszióhoz érkeztek, kisvártatva átvette a szót 
a paptól az egyik öreg hnn. Es amíg a lova tán-
colt alatta, fenhangon  olvasta a hagyományos iinát: 
„Deusz-Uramisten I...* És a népsereg füllel-szivvel, 
nagy odaadással hallgatja vala... 

A szokások változásával, a viselet fölcserélé-
sével megszűnik a régi, jó erkölcsök uralma is. 
És ez a bajnak a nagyobbik fele!..  A nép elhagyja 
régi erényeit; türelmetlenné, elégedetlenné lesz. 
Mert a népet szerencsésen és biztOBsn konzerváló 
erők hatástalanokká válnak. A v&llásos kit és fsj-
szeretet nemtői kiejtik kezeikből s jogart, s elhs-
nyatló szép fejükről  aláhull a korona... Ami ezután 
következik, az nem jó. 

Vagy jó-e, ha egy életerős faj  egyszerre hanyat-
lani kezd? Elveszti őserejét, megtagadja valódi 
Énjét ? Állithattok fel  uj éB fényes  teóriákat világ-
megváltó átszervezésekről, a társadalmi lét uj for-
máiról ; de azt el nem disputálhatjátok, hogy a 
fajban  fekvő  sajátságok elmÓBOdása a megsemmisü-
lés kezdete. Mert éppen sma fajslkotó  tulajdonság-
ban birja nemcsak értékességét, hanem létezésének 
alapját is. Vagy lehet-e az ibolya szirmait meg-
nyirbálni, hogy nefelejcsé  váljon; a nyárla merev 
ágait lehajtogatni, hogy Bzomorutüzzé finomuljon; 
éB a hófehér  nádmúzet vitriolba áztatni, hogy tar-
tósabb legyen ? Az ibolya elhervad, a nyárfa  ösz-
szetörik, a nádméz szénné feketül...  Tartsátok meg 
annak a fajt,  a mi. Fejlődjön értékeiben és élni 
fog  mindörökké I 

Fájó érzéssel látom a pusztnlástokat nektek is, 
hsjlott ivfl,  galambbogos, szép kspuk I Pusztultok, 
vesztek ti is, mint a nép, mely alatattok Bürög... 
Mélázó szivvel állok meg a gondos rajzú, gyönyörű 
architektúrájú építmények lábánál. Amig szemem 
gyönyörködő nézése s pompás tulipánokra, páva-
Bzemes díszítésekre tapad, képzeletem boldogabb 
időkbe von. Mily áldott, mily békés, mily édes-jó 
néplélekre vall az a sok jámbor, vendégszerető, 
áldástosztó felirat,  melyek ma is kedvesen ragyog-
nak bele ebbe a sztlrke, hétköznapos jelenbe. Pedig 
azok a betűk takultak éa unottak. 

Eltűnnek hát nagy Multunk diadalivei» Pedig 
ragaszkodnunk kellene ezekhez a szép, régi dol-
gokhoz, melyeken beigazolást nyert a székely talen-
tom eredeti Ízlése, képessége s a székely kéz ügyes-
sége. Al&pul Bzolgálhstnánsk ezek az eredeti, sajá-
tos motívumokon kialakuló nagy, hatalmas, világ-
hódító székely művészethez. 

Mert van-e művészetünk, vágy inkább : verseny-
képes, életerős székely művészetünk ? I Nincs. Holott 
s Márton Ferencek, Köllők, Siklódysk, stb. mutat-
ják fajunk  elbivatását És rendelkezésre áll s véső-
művészethez szükséges márvány, ditroit és sz öntés-
hez kívántató éroek óriási tömege. Éa legfőképpen 
megvan a kimeríthetetlen erkölcsi anyag, a téma, 
a fejlődés  forrásai  a mi gyönyörűséges, szép föl-
dünknek fantáziát  túlhaladó ékesaégeiben, a nép-
szokásokban és mindenekfölött:  ösBzecsörrenő kard-
pengék villámaitól fényeskedő,  vitézi Mailünkben. 

A székekelység földjén  keletkező friss  művészet 
vérujitó hatással lenne édes hazánk, Magyarország, 
elsatnyuló, szinevesztett, idegenszerű mfitermelésére. 

Első lépés lenne a Pap Bélától felvetett  okos 
terv: a caiki festőiskola  megvalósítása. 

A Székelytöld nagy reneszansza — társadal-
mában és művészetében — cssk ozon s főelven 
alapulhat, h»gy: szent vallásunk, mely sok százados 
fenmaradásnnknnk  legtontossbb tényezője, előkelő 
szerephez jusson I A népünk történetével és pszihé-
jével szorossn kspesolatos Máriaknltusz fölséges 
hatással lehetne az érzelmi finomul  ós ra és a maga-
sabb szintáju élet kifejlődésére...  Az Oltáriszentség 
kultnr^js pedig egyjelentőségü s boldog, megelége-
dett, nagyszabású élet perspektíváinak föltánilá-
sávall.. 

Vissza tehát as igari ssékelységhez I Papok 
és tanítók, vigyétek, lengessétek a osstasorba álló 
intelligens osztályok álén a tatárverő hősök lobo-
góját I A székelységhez való megtérés zászlaját 
Biztatóan, lelkesítve tekintenek rátok s Hidak 
utjéről a hős nbonbánok, a gyeigyói hsdverők, a 
pünkösdi harc vitézei— Ah, látom, látom a Nyer-
gestetö hőseit isi. 
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VÁROSI flCYEK. 
Csíkszereda. 

Dr. Ujfahisi  Jenő  polgármester  a Csiki  Lapok 
36 éves jubileuma alkalmából  felkérésünkre  a kö-
vetkezőkben  volt  szíves  nyilatkotni  Csíkszereda  vá-
ros jelene és jövőjéről: 

Kedves  Szerkesztő  barátom! 
Csíkszereda város ügyes-bajos dolgait ille-

tőleg oly Bok kérdést intéztél hozzám, hogy 
azokra mind felelni  meg sem is kísérlem. De 
meg talán unalmas is volna. Tehát ugy a te, 
mint a .Csiki Lapok" érdekében csak rövide-
sen adom meg a feleletet. 

Csíkszeredában minden szépet, minden jót 
meg lehet valósítani, — ha meg van hozzá a 
közhangulat. Még a vízvezetéket Is. Pedig ez 
látszik a legnehezebb dolognak. A város kö-
zönsége értelmes és szereti a fejrődíst.  Csu-
pán egy a baj. Nem bajlódik, nem foglalkozik 
a közügyekkel alaposan. Tájékozottsága sem-
miről nincs, mert nem* néz ntánna semminek. 
A legközönségesebb dologban is oly naiv, hogy 
az bámulatos. Ép azért könnyen befolyásol-
ható azok által kik pózolni, nagy hangon 
beszélni tudnak. 

Ennek a tájékozatlanságnak, ennek az álla-
potnak a következménye aztán a kishitűség, 
a gyanakvót minden iránt ami uj, ami az első 
pillanatban már meg nem érthető. 

Ne neheztelj meg, de első porban ezért a 
helybeli sajtót teszem felelőssé.  És pedig azért, 
mert mindaddig, amig ti újságírók a Csíksze-
reda fejleaztéaere  irányuló törekvéseket kö-
zömbösen nezitek, mig meg nem értitek, hogy 
itt az ország legkeletibb pontján magyar nem-
zeti érdekből is feltétlenül  szükség vau egy 
mnden tekintetben erős magyar városra: addig 
nem is lesz máskeppen. Csak a tl ily irányú 
meggyőződésetek kepes helyesen irányítani 
tollatokat és ez a közönséget. Amig ti meg 
nem ertitek, vagy át nem érzitek az én küz-
delmemnek a helyes célját: addig hiai-.i van 
meg bennetek a jóakarat, a lejlódési \agy. 

Nektek újságíróknak kell felvilágosítani  a 
közönséget; nektek kell megmagyarazni és a 
lelkekbe szuggerálni, hogy ez. vagy az a do-
log szükséges, és hogy azt megvalósítani igy, 
vagy ugy, de lehetséges. 

A hogy engemet lelkesít a „furor  urbánus" 
ugy titeket is kell, hogy áthasson, mert ve-
lemmel együtt nektek is kell a kuliurát a gaz-
dasági előrehaladást kívánni és előmozdítani. 

És higyjéiek el akár sz llemi, akár anyagi 
legyen az a töke, amit ezekért a jelenken ál-
dozni kell: rövid idón belül busásan meghozza 
kamatját. 

A falusi  Ide vágyik közénk, itt akar élni 
Ennek folytan  itt költi el pénzét, fejlődést 
hozva iparunknak, kereskedelmünknek. A vá-
rosi fejlesztéssel  járó kényelmesebb élet elvi-
selhetőbbé teszi a zord éghajlatot, elfeledtoti 
az ország szivétől való nagy távolságot; ne-
veli bennünk a szülőföld  szeretetét stb. Btb. 

Eddig a csíkszeredai sajtó csak meg-meg 
emlekezett Csíkszeredáról. De nem ugy, mint 
édeB anyáról, hanem mint egy nyrmoruságos 
fészekről,  bol lakni, hol élni csak éppen mu-
száj. Értelmes uri emberek, kik ennek a „nyo-
morult" helynek köszönhetik megelhetésúket, 
szidják, becemérlik s pártját fogják  vele szem-
ben mindenkinek, még a legutolsó falunak  is. 

Mi ez? Ha valamely onzógban a hazáról 
igy és ily hangon beszélne valaki, mint haza-
árulót agyonköveznék. Nálunk újság cikkekben 
mernek helybeli urak a város ellen beszélni, 
agitálni. 

Ha a hazát szidni, becsmérelni, annak ér-
dekei ellen tenni hazaárulás, azt gondolom a 
lakóhelyről hasonló módon nyilatkozni, annak 
érdekei ellen helybeli lakosnak tenni, írni nem 
kevésbbé bün. 

Nem szűnünk meg kárhoztatni a multat, a 
múltban élőket, amiért elhanyagolták ezt a vá-
rost, de tenni, áldozni a jeleiért és még in-
kább a jövőért, mi Bem sziveBen teszünk, ál-
dozunk. Már pedig anélkül nem megy a fejlő-
dés. Addig tehát hiába kérdezed kedves ba-
rátom, hogy mikor lesz meg ez vagy az, ho-
gyan gondolom megvalósítani emezt vagy 
amazt... mást nem felelhetek:  akkor amikor 
lehet és ugy, a miként lehet 

Programmról beszélni, programmot adni a 
jelen vissonyok mellett nagykepüsködés volna 
tőlem- Meg kell változni a város, a megye la-
kóasága gondolkozásának. Át kell hatva lenni 
minden csikmegyei embernek attól a tudattól, 
bogy Csíkszereda város fejlődése  az egész 
megye érdeke s ezért ha kell, áldoz is. 

Minden megye a maga székhelyéért, min-
den városi lakos a maga városáért mindenhol 
megteszi eat 

Iu is meg kell. 
A helybeli sejtő feladata  nem az országos 

politika közvetítése, hanem a helyi közvéle-
mény helyes irányítása, a belyţ érdekű dol-
gokban. 

Mert hiszen a helyi lapok országos politi-
káról csevegő vezércikkeit soha sem én, Bem 
más itt el nem olvassa, tehát kár a munkáért, 
azonban eaídeig nélkülözzük a helyi lapokban 
a helyi érdekű dolgokban a komoly és tárgyi-
lagos cikkeket — a közérdek legnagyobb hátrá-
nyára. 

Bőt, ha ínak, vagy írtak Csíkszereda vá-
rnáról ugy ia akként emlékeztek meg, mint 

C S I K I L 
egy idegen, mint akinek se inge, Be galléra 
ez a város. Legtöbbször a vállveregető leeresz-
kedés, a közömbösséget eláruló tenorban. 

Nem igy kedves szerkesztő barátom. Igy 
érdeklődést, jóindulatot felkelteni  nem lehet. 
Ez a város ami házunk, ami várunk. Ez a 
varos n. bánts virág minden idegennek. Ha sze-
gény, ba még sok tekintetben falusias  jellegű, 
de a mié: k és nekünk kötelességünk minden-
kivel szemben pârţjât fogni  és minden körül-
mények között csinosításán munkálkodni. Ne-
kem, neked és mindnyájunknak, kik itt élünk 
es akik mégértjük, bogy Itt az oláhság gyű-
rűjében csak kulturánk mentbet meg a meg-
semmisüléstől. 

Ezen előljáró beszéd után felelek  meg egy 
pár aktuális kérdésedre. 

1. Van-e remeny a közel jövőben rendsze-
res csatornázásra, vízvezetékre? 

Nincs. Ámbár s hozzávetőleges tervek é. 
költségvetés már megvan, de rendszeres 
csatornázás és vízvezeték 20 év eiőtt meg 
nem valósitható. 
2. Van-e remény a közel jövőben piacra? 

Mi van vele? 
A piac 1—2 éven belül feltétlenül  meg-

nyílik. A terület, kevés híján, meg van már 
Bzerezve. A mi kevés hiányzik, annak meg-
szerzése végett a kisajátítási eljárás is el 
van rendelve. 
3. Milyen tervei vannak a város vezetősé-

gének a temető ügyében ? ' 
A köztemető belyett a városon kivül uj 

temetót kell uyitani. A régi 1^-2 év alatt 
teljesen betelik. Az iţj temető csakis 
a városon kivül helyezhető el. — E végből 
szükseges legalább 8—10 hold földterület 
megvásárlása. 
4. Milyen a város jelenlegi anyagi hely-

zete? 
Erre bajos válaszolni. Ha azt mondom, 

hogy jó, mindenki kinevet. Pedig csakugyan 
jó. — összes adósságunk 250 ezer korona. 
De ezvel szemben megvan a megfelelő  va-
gyonunk. Ha az összes magyarországi váro-
sok helyzetevei összehasonlítjuk, nagyon ke-
vés várost találunk, melyiknek keveeebb az 
adóssága. 
&. Mi az oka az emelkedő pótadónak? 

Erre a kérdésre ugy felelek  :.Ki az oka?" 
Az állam. A magy ar kormány. Minden állami 
funkciót  a városokkal végeztet, de a sze-
mélyzet fizeteseról  nem gondoskodik. Azt a 
községek, városok nyakara sózza. Ilyen for-
mán könnyű törvenyeketgyártani. A sok tör-
vény vegreliujtasa miatt bok es jól javadal-
mazott tisztviselőt kell fizetni.  Adóalapunk a 
város hatarának rendezetlensége miatt ki-
csiny és ezert m a g a s a közBegiadó 
százaléka. 
6. Mi által remélheti a város vezetősége a 

pótadó csökkentesét? 
A városok segítésére adott államsegély 

felemelése,  a ket szomszédos közsegnek 
Csíkszeredához való csatolása által. 

Mindkettőre nézve intézkedések történtek. 
A m. kir. belügyminiszterhez kérés adatott 
be és a keres leijesitese kilatasba is helyez-
tetett. Zsögod es Taploczanak Csikszzereda-
hoz való csatolása elvileg ep a napokban 
mondatott ki, ugy bogy az egyesitea teny-
leges keresztülvitele egy éven belül bekö-
vetkezik. Hogy milyen előny szármázik eb-
ből mindhárom politikai testületre, hosszas 
volna itt felsorolni.  Hogy a közteherviseleB 
megoszlik ÉB ,igy a pótadó csökkeni fog,  ez 
kétségtelen. És hogy a községek sem jár-
nak rosszul, az 1B bizonyos, fes  ez nem ör-
dögi mesterség, hanem az erók egyesítésé-
nek az eredménye. Hogy és míkép gondo-
lom éu mindezt — tekintettel a hadviselő 
feiekre  — el nem áiulbatoin. Csupán bizal-
mat kérek és azt, bogy aki a részletek iránt 
kíváncsi, ne sajnáljon egy kis tanulmányt s 
maga is rájön, bogy igazat mondok. 
7. Van-e kilátás a város jövedelmének a 

szaporításira ? 
Van. És pedig avillamos telep, a fogyasztási 

adók után is. A villamos telep utánni nyereség 
1913. évre 6000 korona. Tehát a közvilágí-
tásunk már 1914 tói csak évi 1000 koronába 
fog  állani. A fogyasztási  adók utáu pedig az 
egyesítés után szintén nagyobb lesz a jöve-
delmünk, mert akkor nem lesz értelme majd 
a csempészetnek. 
8. A város az utcákat miért nem öntözteti 

nyáron? 
Mig a kövezet nem lesz meg, nem sok 

értelme van. A kövezet pedig 1—2 éven be-
lül meglesz. Most várjuk ép a kövezetvám-
szedési jog engedélyezeset Ebből évenkint 
20—25000 korona bevétele lesz a városnak, 
ugy, hogy ennek a tőkéjével a város majd-
nem egész területe jó minőségű bazalt 
kockakövei kiburkolható. 
9. Mi van a sétatérrel? 

Területünk már van, pénzűnk ÍB körül-
belül 6000 korona. A mihelyt a vármegye 
által ajándékozott 4, holdnyi területet átadjak, 
egy éven belül a befásitás  és elrendezés is 
megtörténhetik. 

A Bétatér ezek szerint a honvédlaktanya 
háta mögött lesz Ezenkívül a piactéren is 
lehet parkírozást létesíteni. 

10- Van-e kilátás katonaság szaporítására? 
Van. De csak 1915—16. években. Ekkor 

kaszárnyát la kell építeni, de más helyre, 
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nem oda, hol jelenleg van. A mostaniból 
majd megfelelő  átalakítással muzeumot kell 
csinálni. 
11. Mi van as építendő római katholikus 

Uj templommal? 
A püspök ur őnagyméltósága kilátásba 

helyezte, hogy 40 éven át Csíkszereda város-
nak erre a célra a státus, olyan erős se-
gélyt ad, bogy annak a tőkéjével egy két-
százezer koronába kerülő monumentális 
templom felépíthető  lesz. 

Hogy bol ? Még eldöntve nincs. Legalkal-
masabb volna a város házával szemben 
nyitandó uj köztéren. 

Váquk tehát a püspöki Ígéret teljesítését 
Több kérdésre már igazán nem válaszolok, 

mert másnak is kell hely a .Csiki Lapok* ju-
bileumi számában. 

Mely alkalomból iigy Te, mint az én jó 
Tóni bátyám a .fő"  szerkesztő, fogadjátok 
őszinte Bzivből jövó jó kivánataimat 

Ad multos annosl 
CBikBzereda, 1912. december 18. 

Őszinte lüved: 
Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 
* 

Csíkszereda  város érdemes  polgár-
mesterének  kitűnő  cikkét  köszönettel 
vettük.  Sajnáljuk,  hogy ezúttal  többi 
kérdéseinkre  választ  nem kaptunk,  de 
elismerjük,  hogy az majdnem  a lehe-
tetlenséggel  lett  volna határos. 

Megengedi  nekünk  azonban pol-
gármester  ur, hogy kivételesen  cik-
kének  egy alapos tévedésére  egy-két 
szóban rámutassunk.  Csak  a magunk 
nevében, mert csak erre érezzük  ma-
gunkat  jogosítottnak. 

Először  is ki  kell  jelentenünk,  hogy 
polgármester  ur a .Csiki  Lapok'  szá-
mait — ugy látszik  — csak ritkán 
olvassa, mert másként  nem tenne olyan 
kijelentéseket,  hogy „nélkülözzük  a 
helyi lapokban  a helyi érdekű  dolgok-
ban a komoly  és tárgyilagos  cikke-
ket  — a közérdek  legnagyobb  hátrá-
nyára".  — Mit  szólnak  ehhez immár 
őszbecsavarodott  tiszteletreméltó  mun-
katársaink,  kik  a nagy közönséggel 
együtt  koronatanuk  lehetnek  arra, 
hogy e lap a vármegyei, városi és 
községi  életet  oly intenziven szolgálja 
25 év óta, mint ez országban kevés 
vidéki  lap. Hisz  legutóbbi  számunkban 
is két  részletes  és mondhatjuk,  hogy 
.komoly  és tárgyilagos"  cikk  jelent 
meg Csíkszeredának  Zsögöd  és Tap-
iocza községekkel  való egyesítéséről 
és Csíkszereda  város közgyűléséről.  E 
két  cikk  lapunk  hason felét  foglalta'le  s 
talán felesleges  hangsúlyoznunk,  hogy 
e külön  kiküldött  tudósítónk  által  irt 
cikkek  komolyak  és tárgyilagosak  vol-
tak,  mert évődni  nem szoktunk!?  Sőt 
igen sokan üdvözöltek  a cikkek  meg-
írása  alkalmából. 

Röviden  tehát csak annyit, hogy 
e lap számai keletkezésétől  lógva bi-
zonyítják,  hogy talán többi rovatunk 
hátrányára is, intenziven foglalkoz-
tunk  a városi és megyei élettel.  Egy 
pár ráutalást e jubileumi számban is talál 
a lap története cím alatt. 

Egy újságnak  legszebb kötelessége 
tárgyilagos  kritikát  gyakorolni  a köz-
ügyek  felett.  És ha mi ezt gyakorol 
tuk,  nem lehet ezt „közömbösség"  nek, 
„meg nem értés"-nek  nevezni, sót azt 
hisszük,  hogy ez éppen azt bizonyítja, 
hogy fején  találtuk  a szöget.  Vagy 
nem olvassa nap nap után polgármes-
ter ur, hogy a mi szeretett,  dédelge-
tett  székesfővárosunkról  milyen épü-
letes,  panamaizü dolgokat  irnak  a fő-
városi lapoki?  Biionyosan nem azért, 
mert nem szeretik  liudapestet,  hanem 
azért,  mert szeretik  és javítani  akar-
nak az állapotokon  l Mi  is ezt tesszük 
legjobb meggyőződésünkkel  és tudá-
sunkkal. 

Ennyit kötelességünk  saját jól fel-
fogott  reputációnk  és becsületes mul 
tunk  érdekében  b. cikkére  megjegyez-
nünk. Minket  — helyi Bajtót  — tehet 
polgármester  ur felelőssé,  mert mi 
felemelt  fővel  vállaljuk  a felelősséget, 
de  engedje  meg polgármester  ur, oda 
benn a városházán még sem mi ülünk 
a nyeregbenI? 

Béke  velünk  I  Szerk. 
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FORPflOgy. 
Székely fürdők. 

Sepsziszentgyörgy, 1912. dec. hó. 
Régen elkopott dolog a Hamupipőke me-

séje és mégis mindig újra és újra fölujuL  íme 
az ország térképén is föltaláljuk  Hamupipőkét, 
— Csikvármegyét, ezt a természeti kincsekkel 
megáldott gyönyörű vidéket, melyről oly hosz-
szu-hosszu időn át nem vettek tudomást a fel-
sőbb hatalmak, s melynek értékét ma sem 
ismerik, saját szülöttei sem. 

Messze vezetne, ba mindazon kincsekről 
akarnék beszélni, a melyek kiaknázatlanul hever-
nek, vagy a melyeket kellő ellenérték nélkül 
elvittek és elvisznek élelmes idegenek. Nézzünk 
csak e kincsek közül a legdrágábbak» és éppen 
azért — Hámupipőkéhez illően, — a legel-
hanyagoltabbakra: Csikvármegye fürdőire. 

Ha Csikmegye az ö gyönyörű vidéke és 
természeti kincsekben való gazdagsága folytán 
ékszernek mondható az ország testén, ugy ezen 
az ékszeren drágakövek a fürdők,  de csiszolat-
lanul, fényevesztetten,  alig diszitik már az 
ékszert. 

A valódi értékek jellemző tulajdonsága, 
hogy idővel nem kisebbedhetnek, de ellenkező-
leg növekednek. Hogy a fürdők  valódi értékek, 
ez kétségtelen. És mégis az idő múlásával 
nem csak hogy nem növekedett hírnevük és 
látogatottságuk, de határozott hanyatlásukat 
észlelhetjük. 

Nincs terűnk arra, hogy sorba vegyük ösz-
szes fürdőinket,  hát nézzünk közelről csak egyet, 
Tusnádfűrdőt  Különben is annyira azonos a 
fürdőink  sorsa, hogyha egyikét ismerjük, ismer-
jük a többiét is. 

A ki látott 30 évvel ezelőtt egy fűrdöidényt 
Tusnádfűrdőn  és azt összehasonlítja most egy 
idénnyel, nem lehet kétsége a hanyatlás feloL 
Akkor a fűrdőidényben  egyáltalán nem lehetett 
lakást kapni és — különösen Romániából — 
a legelőkelőbb és leggazdagabb családok láto-
gatták. Ma Romániából alig jön fürdővendég, 
s általában kevesebben látogatják magyarok is, 
mint régente. 

A hanyatlás okát abban keresik, — és ez 
már szálló igívé vált, — hogy a fürdő  birto-
kossága nem hozott áldozatokat a fürdő  fej-
lesztése érdekében, s miután a középületek s 
a magánlakások a modern kor követelménye-
inek meg nem felelnek,  s azonfelül  a vendé-
gek kellő szórakoztatásáról gondoskodva nin-
csen, nem is lehet kívánni, hogy a vendégek 
nagyobb számban látogassák. 

Ebben az állításban sok az igazság, csak 
éppen az az igazságtalanság, hogy a hiányo-
kért kizárólag a fürdő  birtokosságát akarják 
felelőssé  tenni. 

Ha a 30 év előtti állapotokat a fürdő  fej-
lődése szempontjából vizsgáljuk, ugy kétség-
telenül megállapítható, hogy a fürdő  abban az 
időben a mostanihoz képest, valósággal kezdet-
leges állapotban volt. 

Az utóbbi 30 éven 'belül a birtokosság az 
összes középületeket újra építtette és azonkívül 
több szép és ízléses modem villa épült, a régi-
eknek nagy része gyökeresen átalakíttatott, vagy 
legalább is uj, — lehetőleg modern, — beren-
dezést kapott 

Mindez természetesen nem volt lehetséges 
messze menő anyagi áldozatok nélkül és csu-
pán a középületek emelésére a birtokosság 
350.000 K. kölcsönt vett föl  és pedig saját 
magán fürdői  vagyonának megterhelésével. 
Ugyanennyit kitehet azon összeg is, amit az 
egyes birtokosok a magánvillák emelésére és 
a régiek átalakítására és uj berendezésére köl-
töltek, s ezenfelül  van azon összeg, a mit a 
birtokosság évente a középületek jókarban tar-
tása és kisebb befektetésekre  költött, ugy, hogy 
bátran lehet egy millió koronára tenni azon 
összeget, a melyet 30 év alatt a birtokosok a 
fürdőbe  befektettek. 

A birtokosság tehát tekintve a fflrdő  terje-
delmét és a birtokosok számát, erejét felül-
múló áldozatokat hozott és nagyon is eljött 
az ideje annak, hogy fölmentessék  az alapta-
lanul nyakába varrott vád alól és végre vala-
hára lássák be mulasztásukat és ébredjenek 
kötelességük tudatára azok a tényezők, a kik 
a magyar és elsősorban a székely fürdőkkel 
szemben nem tették meg* azt, a mi tartozó 
kötelességük. Tusnádfűrdőt  illetőleg itt elsősor-
ban a tulajdonos községeket kell említenem. 

Ismert dolog, hogy Tusnádfürdő  négy köz-
ségnek a tulajdona, a mely 4 község 90 éves 
bérletet kötött az épitetlő birtokossággal oly 
módon, hogy a birtokosság 90 évig évi haszon-
bért fizet  a községeknek, s a 90 év lejártával 
a fürdő  minden ellenérték nélkül a tulajdonos 
községek birtokába megy vissza a befekteté-
sekkel együtt 

Habár a fürdő  nem csak haszonbért fizet, 
hanem idegen fogyasztókat  vonz a környékre 
és azonfelül  értékének emelkedése a tulajdonos 
községek érdeke, mert hisz közeledik az idő, 
midőn a bérlet lejár, mégis a fürdő  a tulajdo-
nos községek részéről soha a megfelelő  erköl-
csi és anyagi támogatásban nem részesülL 

Nem egyszer fordult  a birtokosság a tulaj-
donos községekhez kérelemmel, a melynek 
teljesítése nehézségbe nem ütközött volna, s 
jelentősebb áldozatokkal nem járt volna és 
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mégis mindig elutasításra talált, sít sajnos, 
olykor szinte ellenséges indulatot tapasztalt 

A másik tényező, a melyet a legnagyobb 
felelősség  terhel a székely fürdők  hanyatlásá-
ért, a magyar állam és illetve helyesen meg-
nevezve a mindenkori kormány rövidlátó nem-
zetgazdasági politikája, mely a székelység gaz-
dasági helyzetének javítását, erősítését mint fon-
tos nemzetgazdasági és hazafias  érdekel, csak 
a legutóbbi időben ismerte el és akkor is a 
szakkeretekben megindított akciójával feleúton 
megállott 

Ha a székely körvasút ezelőtt 30 évvel 
épült volna ki, csak ez a tény egy magában 
megállíthatta volna a fürdőket  a hanyatlás 
utján. 

A kicsiny Románia milliókat fektetett  be 
fürdőibe,  mert ott akadt államférfi,  a ki belátta 
a fürdők  nagy nemzetgazdasági jelentőségét. 

Nálunk ujabb időben átvettek ugyan egy 
pár fürdőt  állami kezelésbe, de a székely für-
dők nem voltak szerencsések ebben a tekin-
tetben. 

Talán ba nemzetiség lakta vidékén lenne-
nek, inkább számithatnánk támogatásra. 

Annál nagyobb felelősség  terheli a minden-
kori kormányokat, mert ha vitatható is esetleg 
az, hogy az államnak nem volt pénze a für-
dők segítségére, az kétségtelen, hogy kellett 
volna legyen ideje és belátása a kormányok-
nak arra, hogy egy megfelelő  fürdő-törvény 
sl kottassé k. 

Egy jó fürdő  törvény nem kerül pénzbe. 
Ilyen törvénnyel külön állami anyagi segítés 
nélkül is, pusztán kedvezmények adásával, hitel-
források  nyitásával és helyes fürdői  rendsza-
bályok alkotásával fürdőink  megmenthetők let-
tek volna és talán még ma is megmenthetők 
lennének. 

De a fürdő  törvényjavaslat tárgyalásáról nin-
csen semmi bir, nem is beszél róla senki. 

Most a legfontosabb,  a legsürgősebb, min-
den bajok orvosszere az általános titkos... Azt. 
sürgeti mindenki, az biztosan meg lessz. Abból 
majd fölépíthetjük  a székely fürdőket... 

Dr. Künnle  Tivadar. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Csikvármegye muzeuma. 

Irta : DB. NAGY JENÖ. 
Midőn a fenti  cimet használom, az a ki 

megyénk kulturális viszonyait nem ismeri s e 
cikknek címénél tart, azt kell gondolja, hogy 
Csikvármegyének egy már létező kulturális in-
tézményéhez van cikkírónak szava, talán éppen 
intenzivebb muzeális törekvést sürget, vagy 
lalán a megyei muzeum praktikusabb, át-
tekinthetőbb, vagy éppen tudományosabb, szak-
szerűbb elreendezést sürgeti illetékes helyen. 

Vajha igy volna ezl — Sajnos, nem igy 
vagyunk a csikvármegyei muzeum kérdésével, 
mely muzeum létesítésére bizonyára nem sze-
rény magam gondolok először. 

A kulturális intézmények nemes eszméje 
által áthatott törvényhatósági bizottság azon 
határozata, mely a törvényhatóság áldozat-
készségének el nem muló bizonyítéka s mely 
határozata felsőbb  jóváhagyás folytán  nem 
sokára hivatva van testet ölteni, értem Csik-
vármegye kultúrpalotáját,  — szerény nézetem 
szcr.n. — alkalmat ad a vármegyei muzeum 

ásatásokra gondolok ftJ? 
vitte egyetlen lépéssel még e őbbre Giikvár-
megve egykori várai alapjainak felírását  ? Az 
eszmével a tudós Tégláson k.vül mások is fog-
lalkoztak, azt tudom. Pedig az eredmény alig 
hiszem elmaradna abban az irányban is, ami 
cikkemmel van kapcsolatban, értem a muzeális 
leleteket. Csikvármegye ethnografiájának  bő 
anyaga önkéntelenül kínálkozik egy muzeum 
részére. Csak megfigyelni  kell, napról-napra 
bukkan elő a messzi múltnak sok becses tár-
gya; néhány évvel ezelőtt egy budapesti tanár, 
ki tanulmányúton járt köztünk, vett meg Csik-
szentmártonban egy több mint pár százéves 
keleti szőnyeget; boldog volt a felfedezésére; 
ki tudja melyik török vagy tatár vitéz hagyta 
azt itt a fejedelmi  korban — talán fogával 
együtt. A menasági kőbalta lelet — bár nem 
kökorszaki — az Uzvölgyi szarvasagancs lele-
tek, a fölös  számmal kézen forgó  régi pénzek, 
régi nyomtatványok, könyvek, ép oly becsesek, 
mint az epochális negyvennyolcas idők emlék-
tárgyai. Hogy pedig vannak ilyenek, — hogy 
a székelyföld  nem éppen szegény ilyenekben, 
felesleges  bizonyitani. Csak e feltételek  fenfor-
gása esetében volt megteremthető a Székely 
nemzeti muzeum is. Hiszen magamnak is si-
került egy némely dolgot minden különös 
utánjárás nélkül összeszednem. 

Joggal legközvetlenebb tapasztalatra is hi-
vatkozhatom, hogy vármegyénk a muzeumi 
tárgyak gyűjtésére alkalmas terrénum. 

A muzeális gyűjtés azonban nem szorit-
kozhatik a helyi eredményekre. A teljes ered-
mény involválja, hogy a gyűjtés minden tere 
kihasználtassék. Csak igy szolgálja vidéki he-
lyen is ugy, mint máshol a muzeum a széle-
sebb alapokra fektetett  kulturát. És itt nyilik 
igazán a kutatónak, a gyűjtőnek soha végét 
nem érő ut. Ha pedig egy ily helyi intézmény 
van, mely szeműnk előtt fejlődik,  önkénytele 
nűl ösztönöz annak tovább fejlesztésére.  A ta-
lált régi pénzt, mint értéktelennek látszót a 
I gyermek többé nem teszi a vasúti sínre a 
Itocsi kereke elé, — a tanítója után tudja, hogy 
annak a megyei muzeumban lehet helye; a 
sokszor érdekest tartalmazó poros írásaikat és 
könyveket nem használják tűz gyújtásra, a 
kinek pedig történelmi vagy mű becscsel biró 
képe, rajza, fegyvere  stb. van, melyekhez, mint 
k:dves dolgaihoz szívósan ragaszkodik éllében, 
— muzeumba helyezéssel gondoskodik azokról 
halála utánra, ha talán utódai kezén biztosí-
tottaknak nem látná. 

De nagy méretűvé fejlődölt  már ma a mű 
vásárlás is. Nem szólva egyes megbízható 
mükereskedésekröl (sajnos sok visszaélés is 
van), ma szervezeit egyesületünk (a Szentgyörgy 
céh) is van, mely hitelesen megállapított mű-
tárgyakra ankciókat és árveréseket rendez s 
melynek jóformán  minden muzeumunk is 

Miért ne lehelne a felvett  eszmét megvaló-
sítani megyénkben is, ha ennyi ut és mód 
van a cél elérésére I ? 

Kulturális hatását pedig egy muzeumnak, 
különösen ha a viszonyokhoz mérten elég gaz-
dag is, — vitatni nem szükséges. 

Egy jelentéktelennek látszó tárgy a kő-
korszak emberét állítja szemünk elé, a Rá-
kóczi bölcsője a történelem egy korszakátjut-
tatja eszünkbe, egy negyvennyolcas ereklye a 
nagyidők dicsőségét és keserűségét; a Museé 

. —, . Cluupban Párisban az egyik Rotschild által 
létesítésére is Azok, kik elsősorban vannak ajándékozott, ki ludja mit érő, gyűrű gyüjte-
kivatya foglalkozni  a megoldással bizonyára „ ; é n y m e | , e t k é t ó c

J
s k a bocskort láttam; a 

udm fogják,  hogy nem csupán hely szón- k ö z é p k o r eleje ruha darabja a longobárd 
tandó, hanem száz évekre a jövőben méltó v i t é z ö i tö z e tének, egy darabjával, a kor egy 
helyiség állítandó be a kultúrpalotában egy i p a r á g i v a , m i n t előbbi gyűjtemény a fény-

rumot tölt a csészéjébe. Harmadiknak a modell 
ül as asztalnál. (Ára 2000 K.) 

A .Páholy"  pastelI. Ugyancsak kék tónus-
ban. As öreg férj  elaludt A sötét színházban 
mindenki a világos színpadra flgyel  — a pá-
holy háttérében az udvarló csókolja a fiatal  fele-
séget. — A szomszéd páholyból sasszemmel 
ügyeli őket egy nő. 

Nem időzünk tovább e képeknél, elég a téma. 
Siklódy  Lórino szobrási művész egy szé-

kely munkáBt faragott  ki. Nem nagy méretű, 
de jellegzetes munka. 

Örömmel regisztráljuk a csiki művészetnek 
sikerét Határozott tehetség mindkettő: Hisszük, 
hogy ezután gyakran fogunk  velük találkozni. 
És hisszük, hogy Csíknak azt a levegőjét fog-
ják belevinni a művészetbe, a melyet itthon a 
„fatornyos  hazában* szívtak magukba. Szülő-
v ár megy éj ok a szülő gondosságával kíséri lé-
pésüket 

Bzerepel még két székely származású mű-
vész: Vide  Árpád négy képpel, Bápoltby 
Lajos egy szoborral. Előbbi marostordai, utóbbi 
széke.'yuilvarbelyi. Ezenkívül Kollár Gusztáv 
brassói raJztanar, két darab aquarellje kell 
feltűnést.  Fáy  Sándor .Tusnádi őszi táj*-at 
állított ki. A műcsarnok téli tárlatának csiki 
vonatkozásait ezzel ki is merítettük. 

Ezzel kapcsolatban' nem hallgathatjuk el, 
hogy ket szintén igen tehetséges fiatal  művé-
szünk visszavonul a nyilvános munkától. Ugyik 
gyergyószentmiklósi ka> hedrájánuk, másik fa-
lusi magányának csendjébe. Pedig Csikvár-
megye méltaa elvárhatna Nagy  Istvántól, hogy 
kiálljon a küzdőtérre és babért hozzon haza 
Áltataban jól esó hatást gyakorolnak a vidéki 
festő  iskolák az egyseges nemzeti művészet 
kialakulására. Hisszük, hogy ót is örömmel 
fogadják. 

A „Csiki  székely  festő  iskola"  még leg-
kisebb embnoja is fólebred  ennek láttán, mert 
Csikvármegyeuek is részt kell vennie nemzeii 
művelődésünk hatalmas monumentumának föl 
építésén. Olyan erőkkel, a milyenekkel rendel-
kezik — olyan formában,  n milyenben legtöb-
bet adhat abból az üde, fenyves  levegőből. 

Tehetségeink vannak, azt éppen a fentiek-
ből láttuk. Nekik módot nyújtani kötelessége 
a vármegyének — társadalmiunk — közön-
ségének egyaránt. Siutnüuk kell összegyűjteni 
őket — addig amíg azét nem szóródnak a 
nagyvilágba, vagy fiatalos  tettvágyukat — 
ambíciójukat meg nem öli az önbizalom hiánya. 
Az ő dicsőségük a mi dicsőségünk — az 0 
munkájuk a mienk is, az ó kulturájuk tükreben 
latszik meg a miénk is. (p) 

A jegyzők ügye szoros kapcsolatban van a 
községek közigazgatásával. A jegyzők kíván-
sága, a községek követelése s a kongresszu-
son hozott határozatok megvalósítása nem csak 
a jegyzői kar, de a községek közigaztatása ér-
dekében is kell történjék. 

Kiragadva a kongresszusi határozatok egyik 
tételét, megkísérlem bizonyitani az összefüg-
gést a «jegyzők ügye« és a «községi közigaz-

között 

KÖZIÓAZÓATÁS. 

vármegyei muzeum részére. 
Ugy tudjuk, hogy Maros-Torda vármegye 

s illetve Marosvásárhelynek a folyó  évben 
emelt díszes kultúrpalotájában megfelelő  gon-
doskodás történt a fennebb  jelzett irányban. 

Háromszékvármegyéről pedig mindannyian 
tudjuk, hiszen ki az, ki megfordulva  Sepsi-
szentgyörgyön, a Székely  nemzeti muzeumot 
meg nem tekintette volna, hogy oly kulturális 
intézményt létesített már, mellyel szakkörök 
elismerését érdemelte ki, sőt mindnyájunk bá-
mulatát keltelte fel.  Igaz, hogy e nagy ered-
ményhez a körülmények, vagy talán a sors 

Ozés, az ízlés, a műipar ez ága fejlődésével, 
a drága kövek felfedezése  törlénetével inkább 
megismertet, mint a könyv egy egész lapja. 
A hatás a muzeumnál közvetlen maradandó 
és mindig nemesítő. 

Kultura szempontjából nem kicsinylendő 
dolgok. Miért ne biztositanók vármegyénknek 
is ez előnyöket? Nem volna-e helyen való, 
hogy összegyűjtsük azt," amit összegyűjteni 
még nem késő s a mi magva lehet a távol 
jövőben egy nagy kulturális intézménynek. 

Én azt hiszem, hogyha igaz is alatinköz-
kedvezése is közre jálszótlak" Me^o'lt ă mü-' ? , ° I ! d â s ; '"'«um difficile  est, - ez nem je 
zeumnak magva a Cserey-féle  áldozatkészség- l e n t l a 2 t - h o S y a , t ó l v , s s z a 1 S k e " rettenünk, 
ben, melyből könnyen hajihatott a kuliura ez 
intézménye gyökeret, majd biztos kéznek ápo-
lása mellett fejlődbetett  erős törzsfává. 

Alig hiszem, hogy akadna e sorok olvasói 
közt olyan, kiben a kezdet nehézsége azt a gon-
dolatot keltené, hogy könnyű volt a testvér szé-
kely vármegyének, mert volt egy Cserey-je 
vagy Csereynéje, honnan venné ezt Csikvár-
megye? Egy ily gondolkodó tartózkodása 
egyenlő lenne a felvetett  eszme negaciójával. 
Nem mondom,, hogy vármegyénknek hely-
zete nem volna nehezebb, de sokat lehetne pó-
tolni a kultura ez irányú és fokozott  szerete-
tével. Csikvármegye sokszor emlegetett, mil-
liókra menő magánjavaiból mindig jutna bizo-
nyára egy részecske, melylyel az eszmét szol-
gálni lehetne. — A vármegye közönsége mű-
gyűjtésével és adakozásával kacsolatban, lassan, 
talán mondhatni kezdetben nagyon tassan 
ugyan, de biztos eredményt érhetni el már 
néhány évtized alatt 

Muzemni anyag van bőségesen és pedig 
igen becses anyag vármegyénkben. Csak az 

Csíkiak a téli tárlaton. 
A napilapok elégedetlenek a Műcsarnok téli 

tárlatával. A közönség köréből pedig egyszerre 
hallszik — nem is olyan rossz a tárlat. Igaz 
ugyan, hogy nincs meg a komoly jellegű ké-
peknek az az emelkedő skálája, amelyiknek a 
tavalyi után következnie kellett volna, de a 
nagy tömeg az ma is kielégíti a közönség 
igényelt. 

No de másért fogtunk  tollat 
Két csiki művészünk ls szerepel. Nem első 

izben — de moBt magokra von|ák a figyelmet 
Márton  Fereno,  (aiül. Csikszentgyörgyön 

1886.) két nagy képpel  szerepel. Láttuk már 
régebbi irányát Is a mámornak, a kéjnek — a 
cigaretta füstös  éjszakának apotheosisát. Mos-
tani képein la megtaláljuk a sajátságos kék 
színét — a piecla rajzolást Olajfestményén  is 
meglátszik, bogy kiváló grafikus.  .Magánk 
közt'  tárgya ket bohémnek theaestéje. Egyi-
kük hany agon dűl végig a Bezloagon, másik 

Jegyzők a községi közigazgatásban. 
Irta  Árpa Lajos községi  jegyiő. 

Szárhegy, 1912. december hó. 
A mióta az ország jegyzői folyó  év junius 

hónapban, Budapesten kongresszust tartottak, 
a jegyzők ügye mind inkább foglalkoztatja  a 
szaksajtót. Mintegy versenyre kelnek a szak-
lapok annak a kérdésnek a tisztázásában, hogy 
a kongresszuson hozott határozatok közül me-
lyik az, amelyik első sorban volna megoldandó 
s melyik maradhat a közigazgatás általános 
rendezéséig. 

A kongresszusi határozatokra kiadott bel-
ügyminiszteri leirat a iizelés-rendezést adatok 
gyűjtésétől teszi függővé,  mig a többi kíván-
ságok teljesítését, csak a közigazgatás általá-
nos rendezése során véli megoldhatóknak. 

Pedig a kongresszuson hozott határozatok-
ban lefektetett  követelesek mind olyan sürgő-
sek, hogy azok közül egy sem odázható e.. A 
jegyzők anyagi helyzetének rendezése, a jegy-
zők közjogi helyzetenek megállapítása s a kellő 
szakképzett munkaerők beállítása és végre a 
fegyelmi  törvény megalkotása mind olyan kér-
dések, a melyek a közigazgatás általános rende-
zéséig nem várhatnak. 

A közigazgatás általános rendezésére több 
mint 20 éve várunk s ha a mindenkor ural-
kodó kormányzó pártnak a vezére lesz mindig 
jövőre is a belügyminiszter, Isten jó voltából 
várhatunk erre a reformokra  még vagy 20 évet. 
Mert igaz Horváth Józsefnek,  a vármegyei tiszt-
viselők országos egyesületi igazgatójának, az 
egyesület idei tátrai jubiláris gyűlésén mon-
dott ünnepi beszédében kifejezésre  juttatott 
azon állítás, bogy az üdvös belügyi relormok 
létesítésének legnagyobb akadálya az, hogy a 
mindenkori többségi pártvezér egyszersmind 
belügyminiszter is, akit a pártpolitika annyira 
lefoglal,  hogy a felhalmozott  közigazgatási re-
form  tervezeteknek nemcsak tanulmányozá-
sára, de még a számbavételére sem jut ideje. 
A kormányzat többi ágában egymást érik az 
újítások s az ujabb törvények-^gen, mert ezen 
tárcák képviselői, a pártpolitikai harcok mel-
lett is időt nyernek, hogy megvalósítsák az ál-
taluk jónak vélt reformokat. 

Ezért, t i. mert a közigazgatás általános 
rendezésétől kiszámíthatatlan évek választanak 
el, nem lehet a jegyzők kívánságait a közigaz-
gatás általános rendezéséig halasztani, annál 
is inkább, mert éppen a községek közigazga-
tása az, ami első sorban rendezendő, hogy 
erre a fundamentumra  épitessék fel  a modern 
magyar közigazgatás. 

A kongresszus egyik határozata kívánja a 
jegyzők közjogi helyzetének rendezését, a jegy-
zőknek a törvényben is a községek élére való 
állítását, részükre széles alapokon fekvő  hatás-
kört s a községekben megfelelő  számú szak-
képzett munkaerőt. 

Miért? 
Azért, mert belátta és belátja a jegyzői kar, 

hogy a mai községi közigazgatás még nagyon 
sok kívánni valót hagy maga után. A közsé-
gek fejlődése  napról-napra lassúbb, sőt nagy 
általánosságban visszaesés van. A szorosan vett 
községi közügyek csiga lassúsággal haladnak 
előre. A községi elöljáróságok, a különböző 
törvényekkel reájuk rótt teendőket aligs csak 
ugy képesek végezni, hogy elhanyagolják, vagy 
egyáltalán nem is teljesitik azokat a teendő-
ket, amelyek első sorban volnának kötelessé-
geik: a községek fejlesztését 

Pedig a községekben nagyon sok üdvös, a 
lakosságra áldásos munkát és újítást lehetne 
megteremteni. A mai községi elöljáróság azon-
ban mindezekre nem képes. A községi birói 
állás nem életpálya, hanem mellékfoglalkozás, 
ami képesítéshez, még csak írni és olvasni tu-
dáshoz sincs kötve. A jobbmódu és képzet-
tebb embernek ez az állás csak nyűg, a nem 
arra való embernek pedig csak egy iépcső a 
gőgősséghez. A község törvény szerinti fejétől, 
a mai községi bírótól tehát nem várhatunk 
egyebet, mint amit részben kényszerűségből, 
részben a jegyző utasításából megteszen. A 
jegyző, a községi közigazgatásnak az életbeni 
feje,  kinek állása ma már nem a falusi  basás-
kodás külső köntöse, de életpálya, kellene a 
község fejlesztését  irányítsa és vezesse. Erre 
a mai jegyző azonban a legnagyobb szorgalma 
mellett sem ér rá, mert az elöljáróságra ruhá-
zott s törvény szerint is az ő kötelességét ké-
pez3 írásbeli teendők, a kellő számú segéd-
munkás hiányában, annyira lefoglalják,  hogy 
ezen írásbeli teendőket sem képes mindig és 
mindenütt megfelelően  teljesíteni. Az adó össze-
írások, adókivetések és behajtások, az anya-
könyvi ügyek, a hagyatéki Ügyek, a bűnügyi 
nyomozások s az oly sokoldalú általános köz-
igazgatási ügyek, az árva ügyekkel együtt, a 
mai jegyzőnek annyi írásbeli munkát adnak, 
hogy ezek teljesítése mellett községfejlesztési 
ügyre nem is gondolhat. S ha eddig nincs eset 
arra, hogy a jegyzővel szemben megtorló el-
járást lettek volna folyamatban,  mert a lakos-
ság általános jólétéi előmozdító közintézmé-
nyek és közművek létesítését elmulasztotta, 
addig a fent  felsorolt  ügyek körüli írásbeli 
teendők nem, vagy késedelmes teljesítése, a 
legbarbárabb pénzbírságokat s nem ritkán fe-
gyelmi eljárást zúdítanak a fejére.  Igy aztán a 
község fejlesztési  ügyek még ha itt-ott szóba 
is kerülnek, napirendre is hozatnak, elposvá-
nyosodnak, mert nincs, aki azokat napirenden 
tartsa s azoknak megvalósítását szorgalmazza. 
A mai «községi elöljáróságából a bírák 99*/(-a 
erre nem alkalmas, a jegyzőknek pedig erre 
nincs idejűk. 

Mennyi teendő volna a községek fejlesz-
tése körűi, ott, ahol meg van adva erre a mód 
s az alkalom, mennyi üdvös dolgot lehetne 
alkotni a községekben, ha volna a községek-
nek megfelelő  hatáskörrel biró »vezelöje«, arról 
köteteket lehetne írni. Hányféle  ujitása van a 
technikának, amit a községek nagyon szépen 
ki tudnának használni? Vízvezeték, közvilágí-
tás, községi üzemek létesítése. Termelési és 
fogyasztási  szövetkezetek megteremtése, a meg-
levők fejlesztése  mind olyan kérdések, melyek 
eredményesen volnának megoldhatók. Ahol 
ilyenek nincsenek, azok megteremtése, a meg-
levőknek intenzivebbé tétele volna az a teendő, 
ami egy embert a község élén foglalkoztasson 
s a községek vezetőjének működési teret 
adjon. 

A Vármegyei Tisztviselők Egyesületének 
hivatalos orgánumában, a »Varmegyé«-ben Hu 
nyár Algernon szolgabíró ir egy tanulmányt a 
németországi vízvezetékekről. E szerint a né-
metországi városok közül még a legkisebb is 
el van látva vízvezetékkel, de el van látva a 
községeknek körül-belül 50•/,-* is, 30 száza-
lékában pedig tervezés alatt, további 10 szá-
zalékában tárgyalás alatt van a vízvezeték. Né* 
metországban tehát a községeknek csak 10 
százalékában nincs szó a vízvezetékről. Hol áll 
a magyar községek fejlesztése  még ettől? Ez 
a tanulmány még azt is megállapítja, hogy a 
németországi községekben nagy általánosság-
ban 300—400 százalékos a községi pótadó 
s a vízvezetékkel biró községek egy igen nagy 
részében, a lakósság miveltségi foka  semmivel 
sem áll magasabban a mi felvidéki  népűnk mi-
vel tségénél, s a lakósság éppen olyan konzer-
vatív, akár csak a magyar falu  lakossága. Né-
metországban tehát a községek fejlesztése,  a 
technika vívmányainak kihasználása, nem min-
dig a községek vagyonosságának, nem a la-
kosság mivellségi fokának  a következménye, 
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banem a németországi községi közigazgatási 
nívójának. 

Itt találkozik a kongresszus határozata a 
községek közigazgatásával, itt lesz a «jegyzők 
ügye« a «községek érdeke*, mert azt kívánja 
a kongresszusi határozat, hogy a jegyzők köz-
jogi helyzetét rendezzék, a jegyzőt a községek 
élére állítsák s adjanak melléje megfelelő 
munkaerőt a sablonos teendők ellátására, hogy 
ő ne legyen kénytelen ezzel foglalkozni.  Le-
gyen a jegyző a község és a lakosság veze-
tője. Legyen ideje a község és lakosság köz-
gazdasági, közjóléti kérdéseinek tanulmányo-
zására s a szükségesek megvalósítására. Ezért 
kívánja a kongresszusi határozat, hogy adas-
sék vissza a jegyző a falujának,  amely őt 
megválasztotta. Ne legyen kénytelen tevékeny-
ségét az adók és más kincstári tartozások vég-
rehajtásával s a száj- és körömfájás  bacilusai-
val megfertőzött  istálók, vagy sertésvésszel fer-
tőzött istálók kimeszeltetésével kimeríteni; ha-
nem a községek általános fejlesztése  körüli 
működésével tegye tanúbizonyságát e hatalmas 
testület annak, hogy akar és tud alkotni a fa-
lun is, ha erre ideje és hatásköre van. 

Nem szabad azonban a kérdés megoldását 
a községekre bizni. Különösen a magyar falu 
konzervatív lakossága személyi érdeket esi 
nálna ebből. A törvényhozás kell intézkedjen 
általánosan ezekben a kérdésekben és pedig 
ahol meg van arra a kellő fedezet,  a községek, 
ellenesetben az államkincstár terhére és segé-
lyével. A község e jövőbeli vezetőjének a leg 
kisebb községben is lesz megfeleld  munka-
tere, a nagyobb, vagyonosabb községekben pe-
dig bő alkalma nyílik a község képzett, akarat-
erős vezetőjének megfelelő  hatáskör mellett 
alkotni. 

A jegyzői kongresszus határozatának meg-
valósításával nem kell, nem szabad várni a 
közigazgatás általános rendezéséig. Ha a tör-
vényhozás a községeket ki akarja ragadni mai 
tespedésükből, akkor ezen határozatoknak tör-
vényhozási uton kell testet ölteni. S ha ez 
megtörtént, ha a jegyzői kongresszusnak, a 
jegyzők közjogi helyzetének szabályozására vo-
natkozó határozata, azok illeményének és fe-
gyelmi ügyeinek rendezésére vonatkozó hatá-
rozatokkal együtt megvalósulnak, ha a falu 
jegyzője a községi közigazgatás élére állíttatik 
megfelelő  hatáskörrel, ha a ma már annyira 
felszaparodolt  Írásbeli munkához megfelelő 
munkaerő adatik, akkor megvan oldva a köz-
igazgatás rendezése a községekben. Es ezzel 
meg volna vetve az alap is, amelyen az egész 
modern magyar közigazgatás felépülhet. 

K Ó Z g A Z P A S f t ő . 

Közgazdasági feladatok. 
Iitai Dr. Kovám József 

flebrecze»,  1012. december  hé. 

Minden magasabb gasdasági kultura abban 
különbözik a alacsonyabbtól, hogy többut ter-
mel és többét fogyaszt  Viszont pedig minél 
fejlettebb  valamely nép termelő ereje, annál 
számosabbak szükségletei, amit csak a fokozott 
termelés utján elégíthet ki. Termelés nélküli 
fogyasztás  azonban ba itt-ott ideiglenesen meg 
ÍM nyilvánul, nemcsak hogy a fejlődésnek  alap-
ját nem képezheti, hanem rendszerint előjele 
a társadalmi dekadenciának. A nonjunkturák 
által biztosított javak könnyű megszerzese ha 
nem nyilvánul meg ebban a céltudatos terme-
lésben, akkor ez egy bizonyos idő múlva nemcsak 
a gazdasági erők hanyatlását idézi elő, hanem 
az erkölcsi életet is aláássa, — s előidézi 
kulturális élet visszafejlődését.  Következmé-
nyei ennek a szegénység, a tudatlanság és 
bün, a melyei rendszerint együtt járnak. Az 
anyagi javak termelése azonban nemcsak az 
elsőrendű szükségletek kielégítésének banem 
a magasabb kulturális szükségletek elérésének 
képezi az alapját. Ha már most az anyagi szük-
ségletek nem rendesen nyernek kielógitest, ak-
kor a kulturéüs szükségletek elérésére még 
gondolni semlehot 

Ilyen szoros kapcsolatban vannak ezen je-
lenségek. melyeknek gyakorlati megnyilvánu-
lása mindenütt megtalálható, résziét a fejlődés, 
részint a hanyatlás állapotában. Ezek után 
önkénytelenül csak az a gondolat merülhet fel, 
hogy mi van ebből meg nálunk, a fejlődés, 
vagy a hanyatlás? 

Bizonyítás nélkül korai volna még e felett 
dönteni, de azért előre is megállapítható az, 
hogy a gazdasági és társadalmi téren bekövet 
kezett fejlődés  csak látszólagos, mig a banyat-
láa valóságos. 

A- gazdasági viszonyok kedvező bekövetke-
zése Aa a természet kedvezőtlen hatásai lehe 
tővé teltek a vármegye területén részben a 
termelés nélküli fogyasztást  az által, bogy 
ujjabb jószágforrásokat  tártak fel,  melyeknél 
nem azok megszerzése, hanem elfogyasztása 
képezte a gazdasági tevékenykedést Az erdő-
gazdaságokban eddig kihasználatlanul heverő 
javak, oly nagy mértékben nyilvánultak meg, 
hogy azok lefoglalása  ás kihasználása nem 
csak elvonta a ügyeimet a többi termelési 
ágaktól, banem sok eaetben azok mivelését 
lehetetlenné tette. 

Igy állott elő a termMa nélküli fogyasztás, 
mert a könnyű szerrel Matoeitott javak nem-
csak elvonták a figyelmet  a más termelési 

ágak fejlesztéséről,  hanem lehetővé tették a 
szükségleteknek egy bizonyos időre való kielé-
gítését. B igy állou elő a látszólagos terme-
lés, amely mellett mindinkább megnyilvánul a 
valóságos hanyatlás, mert látszólagos termelés 
nem tarthat mig a világ. Ennek lesz azután 
következménye a gazdasági és társadalmi de-
kadencia, mely maga után vonja társadalmi 
léren a köztekintély hiányát, velejár n tespe-
dés, közöny, részvétlenség a kulturális dolgok 
iránt, amit betetőz az erkölcsök megromlása, 

egyéni és hatalmi érdeken alapuló párt-
szenvedélynek a kiélesltésé, nagyzáBi hóbort, 

élvezetek hajhászata, mely vármegyénk 
társadalmi életét már aláásta, mert az ifjak 
életereje nem tud megküzdeni árok hibáival 
ÓB könnyelműségével. Ezen állapotok képesek 
megrontani társadalmi életünket, s amelyek-
nek megnyilvánulása kisebb-nagyobb mérték-
ben már is tapasztalható. 

A bajok, a szociális betegségek csak ugy 
szüntethetők meg, ha visszafojtjuk  és elhárít-
juk az okokat, amelyek azt előidézték. Jelen 
esetben a termelés nélküli fogyasztás  az oko-
zat szülője, minélfogva  annak kiterjesztéeére 
kell törekednünk, hogy első sorban anyagi 
szükségleteinket, azután pedig a szellemieket 
kielégíthessük. 

Nem szabad felednünk  azonban, hogy azt min' 
den vidék termelését és közgazdasági helyzetét 
első sorban a természeti viszonyok szabják 
meg. S igy a termelés s azzal járó kultura a 
természeti és éghajlati viszonyokhoz igazodik. 
Oktalanság volna olyan termelést meghonosí-
tani, a melynek a viszonyok nem kedveznek, 

bün elhanyagolni azt, amelynek összes fel-
tételei megvannak. 

E kedvező éghajlat nem csak változatossá, 
hanem egyúttal biztosabbá teszi a termelést, 
minek következménye, hogy kisebb a kocká-
zat és a termelési költség, s igy a jövedelem 
is sokkal állandóbb. A talajtól pedig függ, 
hogy minő növények termelhetők. A természe-
tes fekvés,  földrajzi  helyzet te tengerezln fe-
letti magasság határozzák meg, bogy valamely 
helyen mi termelhető és mi termelendő. 

A hegyvidék az iparés bányászatnak ked-
vez, a mezőgazdasági ágak közül pedig az 
allattenyesztesnek, ezen termelési irányzatokat 
pedig kiegészíti a kereskedelem. Ipar és ke-
reskedelmi életünk is azonban csak a mező-
gazdaaagival karöltve lendülhet fel  csak igazán. 

Sajnos azonban, bogy iparunk, valamint ke-
reskedelmünk meg a fejlódes  kezdeteikhez sem 
jutott el. Az erdélyi körvasút ennek az eme-
lését célozza, ami egy najty abszurdum, a 
milyent nem produkált a bürokrácia, amely 
lehet ugyan lokális jelentőségű, de világkeres-
kedelmi soha. Egy önmagában visszatérő kör 
valóságos cirkulus vitiosus. Ilyen eszközök-
kel közgazdasági feladatokkat  celszerüen szol-
gaiul nem lehet. 

Iparunkról beszélni sem lehet mindaz-
ideig, amig az utak építésé, az erdók kitér 
melese a befejezéshez  nem közeledik. A könnyű 
és a j ó k e r e B e t , a mely a lakossúgnál 
megnyilváuül, lehetetlenné teszi ez idő szerint 
minden lassú, de biztos és állandó ipari ter-
melesi ágnak a. felkarolásai.  De egyszer eljön 
a kiábrándulás, mert a rövid ideig tartó nagy 
baszon által felcsigázott  igényeket a szűkség 
es nyomor váltja fel,  hogyha annak megelőzé-
séről gongoskodás nem történik, a melynek 
egyedüli módja az ipari termelési ágak beve-
zelesenek fokozatos  előkeszitése s azok fenn-
maradásának biztosítása 

Szemelőtt tartva a vármegyénk természeti 
viszonyait, nem nagy fejtörest  okoz annak mog-
allnpitasa, hogy a mezőgazdálkodásnak és ezzel 
ösazefüggő  mellékfoglalkozásoknak  melyik ne 
meit kövessük, bogy a gazdaságos és jövedel-
mező legyen. Varmegyenk területi és talaj vi-
szonyai olyanok, bogy ott a gabona neműek 
termelése csak másodrangú lehet, mert a mező-
nzdási fejlődés  egyetlen eá legbiztosabb alapja 

az állattenyésztésre fektetett  termelés. Ez ké-
pezte a múltban, ez a jelenben, s annak kell 
képeznie a jövőben, mezőgazdálkodásunknak, 
létünknek és boldogulásunknak egyedüli és 
legfőbb  alapját. 

Vármegyénk összes területe 831,082. k. hol-
dat tesz ki, melynek 14 5"/, szántó, 0'9'/o kert, 
22*4'/( rét, 209°/, legelő, 39 2«/« erdő es l'SVo 
nádas. Ha az egyes mlvelési ágak nagyságát 
összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a szántó milyen 
kis aranyszammai szerepel, ugy hogy a szántó 
területből a vérmegye minden egyes lakOBBára 
átlagban egy k. hold terület esik. Ez azonban 
egy ember évi gabona szükségletét Csíkban 
nem fedezi  és nem is fedezheti,  mert nálunk 
meg az ugar rendszer az uralkodó, s igy csak 
a felteriilet  utáu számithatjuk a termést, ugy 
hogy egy emberre ennélfogva  csak fél  hold 
esik. E mellett pedig az átlagos termés ered-
meuyek is igen a l a c s o n y fokon  álla-
nak, ami részint a szakismeretek hiánya igy 
az okszerű talajmivelés, trágyázási rendszer 
es a vetés forgó  mellőzésében, a birtok szét-
daraboltaágában s a csiki nép indolenciájában 
keresendő. 

Mig a gabonanemüek a terület 14-5V,-án 
termelhetők, addig az állattenyésztésnek 45°/, 
rét éa legelő áll a rendelkezésre, nem is szá-
mítva a 39»/« erdőt, melynek körülbelül fele 

I legeltetésre szintén felhasználható.  A szántó-
földi  terület kisterjedelméból nem következik 
az, hogy a rétek éa kwaálák, szántóföldi  te-

rületté alakitassanak át, mert az a természeti 
viszonyoknál fogva  nem is lehet, — akik ezt 
már tették, azok keserű tapasztalatokról számol-
hatnak CBak be. 

Mezőgazdálkodásunknak főbb  ága is iránya 
CBak az állattenyésztés lehet, eltekintve Bttól, 
hogy a magas napszámbérek mellett ez a leg-
olcsóbb termelési ág, a természeti viszonyok 
csak ennek kedveznek B a melynek fejlődése 
maga után vonja a modernebb legelő és ha-
vasi gazdálkodást. 

Dacára annak, hogy a természeti viszonyok 
vármegyénket az állattenyésztésre praedesti-
nálják, mégis ez nagyon csekély fejlődést  mu-
tat fel,  e mellett pedig legelő-rét és havasi 
gazdálkodásunk nem fejlődött  oda, bogy a leg-
fontosabb  termelésűnk kívánalmait kielégít-
hesse. Állattenyésztésünkben rejlik termelé-
sünknek legnagyobb ereje, s ez az egyedüli, 
amely hivatott a fogyasztást  kielégíteni, csak 
a kövélemény előtt még sokáig kell nőnie en-
nuk, hogy hivatását gazdasági, közvetve pedig 
kulturális téren betölthesse. 

Gazdasági s ezzel együtt társadalmi baj, 
miudig volt PB lesz. De mindenik végső okát a 
gazdálkodás helytelenségében találja, melyet 
ha mindenki átlát s törekszik annak megszün-
tetésére, nincs az a baj, melyet legyőzni nem 
lehetne, csak egy kis jó akarat kell hozzá. A 
társadalmat, bogy boldogulhasson, alaposan 
szervezni, B a magasabb gazdasági feladatok 
megoldására képessé kell tenni, vetkőzze le a 
társadalom elsó Borban is ethikai külsőségét, 
egyének és testületek a becsületes munkát 
tekintsék az érvényesülés egyetlen faktorának, 
ne pedig kötelességeiktől igyekezzenek szaba-
dulni. Fejtse ki a társadalom a szabad ver-
senyt, a munka versenyét bevonva a nemesebb 
lélek erkölcsi zománcával, B az egyéui hala-
dás mellett mindig felemelve  a nagy tömeget 
is és diadalra juttatva a valódi termelést, s 
igy az egyén és a társadalom boldogulását. 

Közgazdaságunk és hitelfigyflnk. 
Irta  Bartalis  Ágost. 

Ha jól emlékszem 1890-ben irtam az első 
cikket a .Csíki Lapok.-ba, mint egyetemi hall-
gató. írogattam azután is, a mig közelebb 
voltam a tűzhöz, szítottam is, fát  is teltem rá, 
hogy melegítsen másokat is. De már régóta 
távol vagyok s én is csak a mások tüzének 
érzem néha kellemes melegét, igen sokszor 
orrfacsaró  füstjét. 

Akkor aktuális vármegyei themák voltak: 
„a faragé-  pénz felosztása  és az OU  szabályo-
zás. Ezekről irtam. Az egyik szerencsésen ki-
múlt a bíróságnál. Hosszas vergődés után le-
került a napirendről. A másik, — az OU  sza-
bályozás — akkor, még csak kis embrió volt, 
de a 20 év alatt kinőtte magát — sajnos — 
nem is folyami,  hanem valóságos tengeri  kígyóvá. 
Talán a közöny, talán a pénztelenség, talán a 
mi rendezetlen birtokviszonyaink, kézről-kézre 
vándorló apró parcelláink, avagy talán mind-
ezek együttvéve más körülményekkel okozták 
azt, hogy ez eddigelé ugyszólva egyetlen szá-
mottevő, de kiválóan fontos  közgazdasági akció 
is csak félsikerrci  járt. 

És mintha a vármegye nagy részére kiható 
eme gazdasági akció után mély álomba, lelhar-
giába merültünk volna, ugy hallgatunk. Halljuk 
a mások rohanását, de mi csak cammogunk 
lassan s nem előre haladunk, csak körforgást 
végzünk a megszokott helyen. Pedig rengeteg 
a tenni valónk, ha élni, haladni akarunk. — 
A nagy harc a kenyérírt mindegyre tökélete-
sebb fegyverekkel  folyik,  de mig mások már 
manlicherrel hadakoznak, addig mi most is ős 
apáink rozsdás fringiáját  szorongatjuk. 

Avagy talán azért nem törődünk a gazda-
sági haladás, az anyagi boldogulás feltételei-
nek megszerzésével, mert hát hiszen ott van 
az állam, ott van a miniszteri kirendeltségi 
Majd gondolkozik az a mi fejűnk  és cselek-
szik a mi kezűnk helyett I ? 

Egy rövid hírlapi cikk keretében a köz-
gazdasági élet terén szükséges összes tenni való-
kat felsorolni  lehetetlen. Azért csakis egy-két 
fontosabb  kérdésre akarok rámulatni. 

Évek során át időnkint sok rusgy és kis 
dolgot olvastam, hallottam a „székely  boldogí-
tóé"-r  ól, a milliós  pamutszövő  gyárról  le egészen 
a krajcáros  szatócs fogyasztóm  szövetkezetekig,  de 
megvallom a propagáló apostolok által hirde-
tett eredményt soha egytől sem vártam. 

Én azt hiszem, s ez a hitem a viszonyok 
mérlegelésétől, a gazdasági élet mindennapi, 
a legapróbb részletekre i> kiterjedő megfigye-
léséből alakult ki, — hogy céltévesztett  minden 
olyan törekvés, minden olyan akció, mely nem 
a valódi szükséglettel számol s nem a meg-
lévő gyökereket, csirákat törekszik fejleszteui, 
hanem, hogy röviden fejezzem  ki: „importat". 

Sokat kísérleteztünk különböző importok-
kal. Másolni akarlunk a külföldről.  De én hir-
telenében a közgazdasági, sőt az ipari élet 
terén sem tudok egyetlen importot,  beleértve 
a drága  pénzen hozatott  fenyőcsemetéket  is, — 
mely a vármegyében gyökeret vert s a gazda-
sági haladás előmozdítására befolyással  lett 
volna. 

Nekünk a gazdasági élet terén számba kelt 
vennünk  először az alapot,  amiből  «luni és 
másodszor, hogy az alap fejlesztésénél  mire 
van szükségünk. 

A csiki nép gazdasági életének, anyagi 
exislentiáiának alapja a fold  s az ezen levő 
erdő,  legelő  és szántó. Pont. Egyéb nincs. Tehát 
ezek okszerű fejlesztésével,  jövedelmezőségé-
nek fokozásával  lehet a vagyonosodást, mely 
nemcsak az egyénnek, hanem a nemzetnek fs 
létalapja, előbbre vinni. 

Hogy állunk e három gazdasági alappal? 
Az összes csiki erdőségek, erdei legelők — 
beleértve a vármegyéjét is, — a csiki szé-
kelységnek ősfoglalási  nemzeti közvagyona, 
melyet kezdetben nemzetségek szerint bírtak 
s azután osztottak el faluk,  tízesek szerint 
akkor, amikor a nemzetség helyét a falu,  mint 
vagyonközösség elfoglalta. 

Az úrbéri rendezés és az arányositási ujabb 
törvények e történelmi ténnyel nem számolva, 
a magyarországi úrbéres birtokokkal egy kalap 
alá vonták s igy ez a nemzetfenntartó  köz-
vagyon oda jutót, hogy ma már a róla intéz-
kedő 1898. évi XIX. t-c. sem beszél „köz-
vagyon"-r  ól, hanem „közösbirtok"-ról,  „kötős  bir-
tokosok"  -rőt.  Ennél szerencsétlenebb törvény 
alig van a törvénytárban. Ez a székely köz-
vagyonnak, — melynek hasznaiból szegény-
gazdag egy évezreden át élt, melynek jöve-
delmeiből virágzó községek maradtak fenn,  — 
egyenesen halálát jelenti. 

Községeinkben van közös birtokosok testü-
lete „végrehajtó  közegekkel",  kiknek azonban 
végrehajtó  hatalmúk  nincs, hanem ezért a köz-
ségi elöljárósághoz kell fordulniok;  van elöl-
járóság, van képviselőtestület — S a népnek 
nem megy a fejébe,  de még az enyémbe sem, 
hogy miért kell neki kétféle  elöljáróságot 
fizetnie  ? 

De nem erről akarok beszélni, hanem antM, 
hogy ez a vagyon a mostani rendszer mellett 
megsemmisül nem annyira az emberek, mint 
inkább a törvény hibái miatt. A részletezésre 
terem nem lévén, csak röviden arra akarok rá-
mutatni, hogy ezt a törvényt  sürgősen  revizíó 
alá kell  vennt, amig nem kélő.  Vagy megszűn-
tetni a külön birtokossági tanácsot s teendőit 
az elöljáróságra és képviselőtestületre ruházni, 
vagy kimondani, hogy a vagyonkezelés köz-
igazgatási és törvényhatósági felügyelet  alá 
helyeztetik s a kezelők nem mint most csak 
a birlokossági gyűlésnek, hanem a törvény-
hatóságnak is évenkint számadási kötelezett-
séggel tartoznak s közigazgatási uton vagyoni-
Iag és fegyelmileg  felelősségre  vonhatók. Ez 
a legkevesebb, a mit sürgősen meg kell tenni. 

A törvény hiányait érzi az állami kérdés is. 
Igyekszik a könnyű gazdálkodást korlátozni 
azzal, hogy pl. az erdő vételárakra rá teszi az 
állampénztári lakatot. És épen itt éri a leg-
nagyobb kár a közvagyont, mert a birtokosság 
heverő pénze mellett szükségletei fedezésére 
kénytelen kölcsönt venni s azt kamatozni sok-
szor évekig, mig saját pénzéből hosszas kö-
nyörgés után valamit kikaphat 

A revizio alkalmával korlátozni kellene a 
költséges és semmi haszonnal nem járó mes-
terséges ültetést (a kopárokat és vízmosásokat 
kivéve) vagyha már a szakemberek  ezt szüksé-
gesnek tartják s abból nem engednek, hát tér-
jenek el már-az ingyen közmunkával való ül-
tetéstől, hisz látnatják, hogy a drága pénzen 
importált csemeték évről-évre megsemmisülnek. 

Magának a törvénynek s általában a keze-
lésnek, ide értve az őrizetet is, — van egy 
óriási hibája: a felelőtlenség.  Ha megsemmisül 
az állomány, ha jogosultak és jogosulatlanok 
ellopkodják a hozamot, kérdem: ki felelős  és 
milyen uton, ki állal vonható felelősségre? 
Meri az nem gazdálkodás, nem vagyonkezelés, 
nem felügyelet,  hogy évenkint 10—20 ezer 
embert erdei kihágásért elzárással büntetünk. 
Ezzel a vagyon még megvédve nincs. 

És nem védelme a közvagyonnak, ba éven-
kint a birtokosságokat ezerekre rugó erdő-
rendészeti bírságokkal sujtjuk s azokat, az 
erdők állományára betáblázzuk, mert ez által 
épen a jó szándékkal védett vagyont öljük meg. 

Gondoskodni kell praeventiv rendészetről, 
felelősség  melleti  őrizetről  akár az állami erdé-
szet, akár a közigazgatás igénybevételével, akár 
mindkét tényezőnek egységesített  működésével 

Ismétlem: a részletezésre nincs terem, csak 
nagy vonásokban mutatok rá a bajokra, melyek 
gyökerét nem a személyekben, hanem a tör-
vény, a rendszer hibás voltában keresem. — 
Talán mások, talán a szakemberek tudnak más, 
célravezetőbb javaslatokat is a bajok orvos-
lására. Álljanak elő vele. Mert a baj — a nem-
zeti vagyont — a székelység megélhetési alap-
ját képező közerdők romlásának processusa, 
megvan s annak tovább folyását  meg kell gátolni. 

2. A legelők rendezése itt-ott a székely kiren-
deltség anyagi támogatásával folyamatban  van 
— hitem szerint — helyes irányban. Csak azt 
a szakértői bölcseséget nem értem, hogy 
miért kell egyik-egyik területről még a nap, 
eső és szél ellen védő utolsó bokrot is ki-
irtani s ugyanakkor a mellette lévőt beültetni? 

Az én laikus tapasztalataim szerint, azok a 
területek, melyek teljesen növényzet nélkül 
maradnak, legelőnek sem jók. Azokon sem a 
pásztor szállást, sem a legelő állat menedéket 
nem talál. És előbb-utóbb a kopárok listájába 
kerül. Nem  külön  erdőre,  külön  legelőre,  hanem 
erdős  legelőre,  vagy ha jobban tetszik legeiő 
erdőre  (?)  van szükségünk. Ez felel  meg a mi 
gazdasági viszonyainknak. Nagy kincset, nagy 
vagyont képviselnek a csiki erdei legelők. — 
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De valljuk meg, nincsenek okszerűen kezelve 
és kihasználva. Tudok községet, a melyiknek 
10—12 ezer hold havasa, 600—700 drb. legelő 
marhája, 2000 drb. jnha van és jajgat, hogy 
nincs legelője. Oka ennek a legelő rendezet-
lensége. Kényszerítse a hatóság a közbirto-
kosságokat, helyesebben a községeket, hogy 
alkossanak a viszonyoknak megtelelő legelte-
tési szabályrendeleteket, de ne olyanokai, a 
milyeneket közelebbről felsőbb  mintára alkot-
tak s a melyek a községek porosirattárán he-
veinek. Ebben a szabályrendeletben különösen 
kijelölendők lennének a csorda- és esztena-
helyek, azok legeltetési sorrendje, rendezendő 
lenne a már törhetetlenné vált pásztorkérdés 
és kötelezően előírandó lenne rendszeres Özem 
terv szerint a legelők  évenkénti  gondozása. 

És a mi fő,  gondoskodni kell szigorú vég 
rehajtásáról. 

A legeléssel függ  össze az állattenyésztés. 
Az alap itt azonban csak részben a legelő, 
nagyobb részben a takarmánytermelés. Hiába 
a dus havasi legelők, ha nincs téli takarmány, 
a marha állományt számbelileg fokozni  alig 
lehet És itt jön be a harmóniába a szántó-
föld.  Ha a meglévő szántó batáron belterjes 
gazdálkodást lehetne űzni, ha az ugaron bár 
csak takarmányt lehetne termelni, mennyivel 
más helyzete volna a csiki gazdának I Nem 
lenne jövedelmező állattenyésztése a felhők 
járásának, az Olt és Maros szeszélyeinek tel-
jesen kitéve, nem kellene árvizes nyarak után 
marhaállományát elvesztegetnie. Hanem ettől 
— sajnos — még igen messze vagyunk s 
bizony még sok árviz lefoly  az Olt és Maros 
mellett, mig a szükség meglanit arra, hogy a 
fekete  ugart eltüntessük határainkról. 

Ámde birtok, marhaállomány, ipar, keres-
kedelem mind nem ér semmit pénz nélkül.  — 
A pénz az olaj, s ha ez nincs: megáll  a géi/ezet. 
Hol veszi a mezőgazdasággal foglalkozó  csiki 
nép a pénzt, melyre a birtokforgalomnál,  a 
művelésnél, a termények értékesítésénél, az 
állami, községi, egyházi, iskolai adók, erdő-
őrzési, erdőkezelési, mezőőrzési stb. dijak fize-
tésénél, a pernél, a menyegzőnél, a tornál, a 
vásárnál, az áldomásnál, boltosnál, trafikosnál 
okvetlenül szüksége van? Székely felelet: 
veszi a hol kapja és ugy amint adják? — 
a tankból. 

A mi pénzintézeteink azonban valamennyien, 
még ha egyik-másik nép- vagy mezőgazda-
sági bank  nevet is visel, a váltójog  jegyében állanak 
s tulajdonképeni hivatásuk az ipari és keres-
kedelmi hiteligények kielégítése lenne. 

A mezőgazdasági termelés a maga nehéz-
kességével, hogy ugy mondjam consercativiz-
musával a váltó fíxterminusainak  betartartására 
képleien. Vagyis nem akkor csinálhat pénzt, 
mikor akar, de emellett a költséges termelés 
a magas kamatlábat nem is bírja meg. Ebből 
néma pénzintézetekre háramlik gáncs, hanem 
szükségszerüleg következik az, hogy gondos-
kodni  kell  a gazdasági  hiteligények  kielegitésére 
oly pénzintézetről,  mely a fold  mozdulatlanságá-
val, a termelés  lassúságával  felmondhatlan  vagy 
legalább  hosszú lejáratú  és a fold  hozamával is 
számot vető  hitelnyújtást  állíthat  szembe. Ugy de 
a magántőke odamegy, a hol gyorsabban minél 
nagyobb hozamot érhet el. — Épen ezért a 
nyugati államokban, igy Angliában, Franczia-
országban, sőt Bulgáriában is az államhata-
lom sietett a gazdasági termelés segélyére. — 
Néi.:.tországban pedig a „Beiffeissen"  szövet-
kezeteket maga az állam teremtelte meg s ve-
zeti és igazgatja. Nálunk e célra törekednek 
sok buzgalommal,  de  igen korlátolt  anyagi erővel 
az országos központi  hitelszövetkezet köteléké-
ben álló hitelszövetkezetek.  A sok felől  igénybe 
vett államnak a szükségszerinti arányos támo-
gatására hiába várunk. — Legfölebb  tanácsok 
vagy a szabad mozgást gátló paragrafusokkal 
fizet  ki. De nekünk csíkiaknak nincs is szűk-
ségünk ilyen állami támogatásra. Ott van a 
vármegyének  milliókra  menő vagyona. Alakítsuk 
meg annak segélyével  a „Csikvármegyei  szé-
kely  földhitelintézetet",  melyről ezelőtt 
tatán 16 évvel épen e lapok hasábjain írtam. 
Ezt könnyű megcsinálni, csak akarat  kell  hozzá. 
Ezzel  nemcsak a csíki  székely  mezőgazdaságot, 
a csiki  hiteliigyet  ragadjuk  ki a visszleszámitoló 
idegen  bankok  körmei  közül  és a mostani ka-
tasztróphácal  fenyegető  ingoványból,  hanem csi-
nálhatunk az egész Erdélyre  kiható,  sőt  kiterjeszt-
hető  magyar nemzeti birtokpolitikát. 

Példának itt van az Albina, mely hatalmas 
tevékenységével az erdélyi oláhság jóllétének, 
gazdagodásának kiapadhatlan forrása,  az er-
délyi magyarságnak pedig valóságos pusztító, 
lassan ölő, fojtogató  mérge lett. Polipként  ter-
jeszkedik,  telhetetlen, falánk,  mint a Moloch, 
behálózta az egész Erdélyt s már a székely-
föld  is érzi nemzetivészt  hozó áldását. 

Csak röviden említem meg, hogy ennek 
az intézetnek alaptőkéje 3 millió korona, ta-
karékbetétje 25 millió korona, tartalékalapja 
közel 1 millió korona, tiszta nyugdijalapja 758 
korona, záloglevél bizt alapja félmillió  korona, 
záloglerhek 9 s fél  millió korona. A kölcsö-
nök összege 25 millió korona. Kulturális cé-
lokra ad évenkint bevalottan 30—40 ezer ko-
ronát jíiví  tiszta jövedelme  fél  millió  korona. 

Megemlítem végül, hogy az oláh kieándor. 
lék  támogatására  Amerikában  is ügynökséget 
állított.  ^ ^ 

Kérdem mindazokat, kik Csikvármegye 
magánvagyonával csak némileg ismeretesek, 

nem lehetne-e azzal a vagyonnal még erősebb 
pénzintézetet létesíteni olyant, mely az egész 
Erdélyt dominálná s nemcsak a székely köz-
gazdasági életet állítaná talpra, hanem az Er-
délyi magyar föKlet  is megtartaná a magyar-
Ságnak. 

Mi szegény csíkiak nem tudjuk mit csinál-
junk a sok pénzzel. Állampapírokat  vásárolunk 
s igy hitelezünk  a 3 milliárdos  —*""•' 
dolgozó  magyar államnak.  Szétforgácsoljuk  terv-
szerűtlenül,  igyekezünk  holt  kőfalba,  sirvaviga-
dókba,  baUerina  kultúrpalotákba  beletemetni  a 
pénzt, nehogy hűtlen sáfárok  elrabolják. És 
mig ezt tesszük, azalatt a csiki  pénzintézetek  s 
a csiki  székelység  lába alatt  a háborús hirek  hal-
latára  inog a talaj  és a bekövetkezhető buká-
sok síri szele megremegteti a lelkeket 

Félre a szűkkel Őséggel a kicsinyeskedés-
sel I Nem kell attól félni,  hogy egy ilyen 
nagy arányú jelzálog intézet a meglévő pénz-
intézetek érdekköréi sértené. — Ellenkezőleg, 
különösen ily kritikus időben, mint a mostani, 
— hatalmas tőkéjével megmentené az inga 
dozástól. 

Ezzel lekerülne a napirendről az a jogos 
féltékenység  is, melynek a „Székelység"  idei 
45-ik számában „Oyergyóiak  érdeke"  cím alatt 
kifejezést  adott,  meri ez az intézmény az egész 
cármegye közgazdasági  és hitel  igényeit,  tehát 
minden  egyes jogosult  érdekeit  terület  és személy 
válogatás  nélkül  szolgálná. 

Annak idején a törvényhatóság ez eszmét 
egy kiküldött bizottságba temette el. 

Nem akarom én ezt a körülbelül 17 év 
óla működő bizottságot számadásra vonni. — 
De igenis akarom az eszmét feltámasztani,  mert 
erős  a hitem, hogy »a leányzó nem halt  meg, csak 
alszik." 

És akarom hinni, hogy ebben az életre 
hívási munkában a vármegye vezetői és a tör-
vényhatóság tagjai egyetértően, halogatás nél-
kül, az űgy fontosságának  megfelelő  hazafias 
buzgalommal fognak  működni és az e célból 
beadandó indítványt annak idején lelkesedéssel 
karolják fel. 

Mit várhatunk a turista-ügytől ? 
I r ta : Dr. Imeoa J á n o s üKyvéd. 

E lap mindig hűséges harcosa volt a vár-
megye érdekeinek. Nem veszett bele a napi 
politika harcaiba. A minthogy, egy vidéki lap-
nak, kivált ba csupán egy varmegye érdekelt-
sége támogatja, nem is az a főfeladata. 

Amikor a jelenlegi felelÖ3  szerkesztője meg-
tisztelt azzal a kéressel, hogy mint egykori 
munkatárs, majd szerkesztő a jubiláris szam-
ba valami cikket Írjak, csakis olyan tárgyra 
gondoltam, mely szorosan összefügg  varme-
gyénk érdekével. 

Ki ne tudná, hogy ilyen tárgy bőven akad. 
Éppen az nehezítette meg a feladatomat,  hogy 
mit válasszak. 

Kulturális, sociális, ipari, művészi, turiszti-
kai, néprajzi stb. téren bosszú listáját lehetne 
összeállítani a tennivalóknak, nem szólva a 
szorosabban vett párciália érdekekről t. i. a 
városi és községi ügyekről. 

Hát még az ipar, földmivelés  terén mennyi 
teendő I 

Vagy nem tudjuk-e mindannyian, hogy pld. 
egy bőrgyár felállítása  hónapok óta vajúdik a 
nélkül, bogy a kezdetnél egy lépéssel is előbbre 
jutottunk volna? 

Hát valaki gondolt-e arra, hoyy az Olt és 
Maros folyók  mily merbetetlen kart tettek ez 
évben gazdáinknak? Indult-e meg valamelyes 
mozgalom, hogy jövőre gátat vessünk az ele-
mek romboló erejének? 

Minden téren ezer és ezer a tennivaló. És 
én azt hiszem, akkor marad leghívebb e lap 
programinjáboz, céljahoz, ha ébren tartja a 
társadalom érdeklődését, irányt jelöl és eBZ-
met ad. 

E kérdéseknek azonban hlvatottabb isme-
rői vannak. Néhány szóban arra akarom as 
érdekelt közönségnek, közigazgatási hatóságok-
nak, a társadalom vezéreinek, fúrdőigazgató-
ságoknak és turista irányú egyesületek tagja-
inak a figyelmét  felhivni,  amiről oly kevés szó 
esik, a vármegyei turista ügyre. 

Tulajdonképpen nálunk turista Ügyről, 
mint létezőről beszélni nem lehet. Vájjon 
miért, hiányoznák a feltételei,  vagy nincs szük-
ségünk idegen forgalomra  ?-

Kevee hely vaj az országban, abol ennyi 
természeti Bzépség kínálkoznék a természet 
iránt rajongóknak, mint nálunk. 

Bőt világol járt, kelt egyénektől tudom, 
bogy a Gyilkos tónak és a hozzá kapcsolúdo 
szurdoki szorosnak sem Felsőmagyarországon 
sem Sveiczban, a hol eveute as idegenek ezre'i 
fordulnak  meg, nincsen párja. 

Es szinte magában álló természeti csoda. 
Est látni kell, leírás ara csak költők tolla, fes-
tők ecsetje képes. 

Azok aa égbe nyúló síiklák ezer változa-
taikkal, a közöttük lerohanó patak hatalmas 
eseseivel oly fenséges  látványt nyitónak, hogy 
a ki látta, sohasem felejti  el, hanem buzeó 
hirdetője lesz. 

De a keleti havasoknak nem ez as egyet-
len bámulatra méltó asépsóge; a QyilkeMótól 
alig par kilómétem, hatalmas és változatos 
erdő koszorúzta hegyhátakon pár óra alatt a 
Nagy hagy másra lehet jutni. 

Nekünk már megszokott e hatalmas, több 
mint 1600 méterre védőbástya szerűen felemel-
kedő mészhegység; de nem fog  engem senki 
elfogultsággal  vádolni, ha pld. a minden ele-
mista földrajzi  könyvben felemiitett  tordai ha-
sadéknál impozánsabbnak, nagyobbsserünek 
mondom. 

A tusnádi szorosról, a szorosban védett 
helyen fekvő  természeti szépségekkel megál-
dott fürdőről,  Jókai által megénekelt, bajos 
fekvésű  Szent Anna téról, a regényes Borszék 
fürdőről,  a marosfői  kies fensikról,  a lóvészi 
természeti szép.segekről, a gyimesl szorosról, 
a gyimesi szorosba vezető vasútvonal nagy-
szerűségéről, a hargitai fürdőről  és még szám-
talan természeti szépségéről e vármegyének 
nem kell e lap olvasói előtt hossabb leírást 
adnom. Ismerjük mindannyian. Csak használni 
nem tudjuk. 

Más országokban az ilyen természeti nép-
ségeken az odazaráadokló idegenek ezrei gyö-
nyörködnek, bogy a következő évben még több 
idegent oda csábítsanak. 

Nálunk elhagyottan hevernek. Néha-néha 
akad egy angol, vagy német, aki rászánja ma-
gát, felkeres  minket. De ezek bizony nem fog-
nak senkit Ide küldeni, mert itt ugyan senki 
sem törődik velük. Nem ad útbaigazítást, fel-
világosítást. Aki pedig gondol rá, nincs köszö-
net benne, mert aa arra törekvést, bogy minél 
jobban kizsebelje. 

Hiszen egy évtized előtt még érthető volt 
ez a közöny, akkor me^ nem volt vonat. Te-
hát nagyobb idegen forgalom  ki sem fejlődhe-
tett. De most mar hala az egnek, vasút szeli 
át a varmegyét hosszaban, sőt keresztül is. 
Legimpozánsabb termeszed csodájához műutat 
epiteuek, mely maga is egy olyan múaikotás 
lesz, melynek a híres aldunai ut csak míniatörje, 
a varmegye m»jd minden községé jo utakkal 
van összekötve. 

Ami a közlekedésben hiányzik, az már tár-
sadalmi kérdés, turisükai feladat. 

Ez és a többi feladatok  becsületes meg-
oldása intenzív munkát igenyelne, de viszont 
bÓBégeB gyümölcsöt teremne. Megteremtenek 
azt, amiben fürdőinknek  egy-egy evben mar 
volt részük: az idegen forgalmat  Keves, de 
tervszerű munkával, lelkesedéssel egy kis 
Schweiczá változtathatnék át megyénket, a 
melynek zamatos, ódondus levegőjeben gyogyu 
last, termeszeti szepsegeibi-n gyönyörűségéi es 
kellemes szórakozást találna az idegen. 

Fürdőink élete fellendülne,  a nep a maga 
iermenyeit ertekesiteui, munkaereje! buaasun 
kamatoztatni tudná. 

Ne altassuk m a g u n k a t , a mostani 
állapot cs»k ideiglenes, ahogy gyirüluek as 
erdők, ugy fog  a kenyérkereseti hlany nőni, 
szaporodni, les mind kevesebb a vagyoni pro-
dukció. Hiaba a deszkagyarak nebany ezer 
munkást foglalkoztatnak.  Az élelmiszerek árai 
lolytou emelkednek. E fakorszak  letűnik, milyen 
korszak fog  jönni akkor? 

Most igaz, hogy kevés a munkás kéz, de 
ha a gyárak megszűnnek, pedig már a meg-
szünes kezdetehez ertünk, akkor meg eppen 
igen sok lesz. 

Jó lesz tehát előre olyan erőforrásokról 
gondoskodnunk, amelyek függetlenek  legyenek 
a mezőgazdaságtól, nehogy egy az idenbez 
hasonló ev tönkre tegyen minden megelbetési 
alapot. 

Ilyen erőforrássá  lehetne tenni természeti 
kincseinket, fürdőinket,  aránylag kevés esz-
közzel és pusztán tarsadalmi teren. 

Mik volnának tennivalóink? 
Szerény nezetem szerint első feladat  egy 

ilyen célra alakuló egyesttlet, az egész várme-
gyére kiterjedő körrel, az egész varmegye tár-
sadalmának bevonasaval. 

Második a reklám. E nélkül ma nem lehet 
el senki, sem a kereskedő, sem a gyáros, Bem 
a termeszeti szépség, de meg a jo bor sem. 
Hiaba mas időket elünk, mint mikor nem volt 
ceger. Ma meg a tokajinak is el kel a reklám. 
AS nekünk olyan kónnyü volna reklámot csi-
nálni, nem kell nagyhangú frázis,  nem kivalo 
festők  öuete; papírra tájaink képét és kesz a 
reklám. 

Látok tiroli, svájezi, olasz tájképeket I vet-
keztessük le róla a bíborvöröset, a Illa ezer 
valtozataii, a sejtelmest, a rejtelmest, a mely-
lyel ügyes müvesz kese idealisaija a valót, 
olyan hegyecskek, tavak, folyok,  erdők'marad-
nak fenn,  a melyek mellett a mi Hargitánk, 
Gyilkosunk, Szent-Anna tavunk, erdőink stb. 
oriusok, titánok, mesesek, lélekemelők. 

Ezeknek is, a többi feladatoknak  megol-
dassa, mint utak jelzese, menhelyek keazitese, 
szállodák felallitasa  stb., az egyesületnek ké-
pezne feladatat. 

En célomat értem, ba ezzel a néhány , sor-
ral felebreszlenem  a vezetők figyelmét  es mun-
kára serkeaihetnem. 

Ez ami ezer éves otthonunk, a mi szűkebb 
basánk soluzor megvédte berceivel, ősrenge-
tegeivei, kies völgyeivel elődeinket a végső 
pusztulástól. 

A természet erői segítették atyáinkat a 
tatarokkal ea más ellenségeivel való adás bar* 
caikban. 

Esek a természeti erők tartanak most la 
fenn  a ntftok  elterülő hatalmas erdőkkel, buja 

legelőkkel; esek kell, begy legyenek a modern 
gazdasági harcban Is a mi eXistenclánk biztos 
alapja 

A talaj méhében rejlő kincsek, a felületű 
kőn lévő, Isten alkotta gyönyörű, néha felsé-
ges alkotások bő forrását  képezik as emberi 
tevékenységnek, csak tudjanak élni velők. 

Gazdasági életűnk fejlődése. 
Déva, 1912. november hó. 

Már 10 évval ezelőtt magam is örömmel szó-
laltam fal  e lap hasábjain a székely gazdasági élet 
fejlesztése  érdekében. Kutatgattam népűnk gazda-
sági haladásának alapjait a ngy találtam, hogy a 
gazdaság^ fejlődés  leglényegesebb alapja: a kul-
tura fejlődése. 

A kultura, a mivelődés hatalmas eszközének 
tekintettem s tekintem ma is sz olvasóköröket, a 
gazdaköröket, s népnek téli oktatását, a népiskola 
elvégzésétől a katonsköteles korig a serdülő ifjú-
ság oktatását, az intelligens társadalomnak s főleg 
s müveit gazdaközönségnek a földmivelő  néppel 
való állandó és közvetlenebb érintkezését. 

Sokau vannak, a kik a székely if  júság mni szi-
lajságán, úgynevezett elvadulásán elcsüggednek s 
s csendőrség, s biztonsági közegek fejlesztésében, 
röviden s megfélemlítésben  látják a mai indulatok 
megfékezésének  legbiztossbb eszközét. Ezekkel a 
tiszteletreméltó ellenvéleményekkel szemben is a 
jövőbe vetett erős hittel hirdetem, hogy sz elvs-
dulás megakadályozásának a legbiztosabb szere nem 
a szuronnyal való megfélemlítés,  hanem a kultura 
emelése, a nép oktatása és annak a müveit társa-
dalom által való vezetése. 

Kétségtelen, hogy ma még egyes községekben 
elszomorító jelenségeket látunk a az úgynevezett 
félműveltség  akadályozza a nép szélesebb rétegé-
vel való érintkezést. Látunk bizonyos bizalmatlan-
ságot az elöljárók s általaban az uri elemmel szem-
ben. De ez a magatartás s a többi itt tel nem so-
rolható hibák, mint az iszákosság, a vallásosság 
elhanyagolása, az erőszakosság stb. s műveltség 
hiányában rejlik. 

Ezért kell a művelődést minden eszközzel elő-
mozdítani. £ tekintetben a székelyföldi  miniszteri 
kirendeltségnek minden erőnkkel segítségére kell 
lenuüuk. A székelyföldi  miniszteri kirendeltség már 
működése megkezdésekor észrevette azt a közönyt, 
azt a bizalmatlanságot, amelylyel a Ioldmivelő nép 
szélesebb rétege általában minden uj intézményt és 
minden retormot fogad.  Ezért először ezt a közönyt 
iparkodott felszántogatni.  A dudvát igyekezett a 
termő talajról kiirtani. Felolvasások tartásával, az 
oktatás rendszeres bevezetésével iparkodott a nép 
érdeklődését felkelteni.  Megmagyarázta, hogy ma 
már az állattartásban, annak rendes nevelésiben, 
a szántásban és vetésben, a takarmány termelés-
ben bizonyos nndazert kall követnünk, hOgy mun-
kánknak kellő eredménye is legyen. 

A kirendeltség lelkes fáradozása  nem is maradt 
eredmény nélkül. Egyszerre természetesen a vilá-
got nem lehet megtorditani, de ma már a nép ér-
deklődése a gazdakörök működése és a rendezett 
gazdasági előadások iránt élénken bizonyítja a ha-
ladást és azt, hogy már fogékonysága  van a fej-
lettebb gazdasági élet kérdéseinek megismerése 
' ' i t 

Mi, amint mondani szokás, földmivelő  állsm va-
gyunk. Termelésünk iránya inkább mezőgazdssági 
s mivel ehez van' is vnlsmi tannltságunk, ezt az 
alapot kell első sorban lejlesztenünk. 

Hogy nálunk az intenzív gazdálkodás még nem 
lett általános s maga az egyszerű földmivelő  nép 
sem lelkesedik nagyon a gazdasági foglalkozásért, 
s hidegebb éghajlati, a rosszt-bb talaj viszonyokbsn 
s a gazdasági tanultság hiányában rejlik. 

E tekintetben kettős feladat  előtt állunk. Egyik 
feladat  az slsóbb fokú  gazdasági oktatás fejlesztése 
a töldmives-iskolák utján, s másik fBlsdst  a maga-
ssbb gszdssági oktatás fejlesztése  a gazdasági ska-
démia utján. Ugy értem ezt, hogy fiainkat  ezekben 
az iskolákban taníttassuk, hogy s fóldmives  isko-
lát végző ifjúság  otthon a kis gazdaságban gyakor* 
latilag értékesítse elméleti ismereteit Az akadémiát 
végzett ifjúság  pedig nagyobb gazdaságok vezeté-
sével, esetleg önálló bérletek tartásával teremtsen 
magának otthon, ha van, ha nincs pedig az ország 
különböző vidékein biztos megélhetést és előreha-
ladást 

Magyarországnak önálló, független,  jó módú, 
értelmes polgárság» van szüksége. Ezt pedig ngy 
érjük el, ha valamennyien nem a hivatalnoki p&> 
lyára tódulunk, hanem földünket  tanuruk meg ok-
szerűen művelni I 

Csikban az okszerű gazdálkodás tanítására, 
éppen Csikszereds székhelylyel vsn földmivesiskols, 
Az én észrevételem szerint ennek a legszebb hi-
vatása az volna, hogy növendékei az otthoni kis-
gazdálkodásban értékesítsék tudásukat s szoknak 
is jó példát adjanak, akiknek nem volt alkalmuk 
loldmives iskolát végezni E helyett legalább a 
kilencvenes években sst láttam, hogy nem men-
nek haza gazdálkodni, hanem vagy ispánoknak 
mennek, vagy a tanitó-képzőbe lépnek be. Sőt 
meggyőződésem szerint a mai népiskolákat is 
olyanformán  kellene reformálni,  hogy ezek a inai 
fÖldmivesiskolákat  helyettesítsék. A mai elméle-
tibb oktatás helyett a gyakorlatibbat kellene be-
vezetni. A földnépének  minden Hát már a népisko-
lában meg kellene tanítani az oksserü gazdálko-
dáshoz szükséges ismeretekre. 'Ma egy igen cse-
kély hányad küldheti gyermekét földmivesiskolábs, 
ds ha a községben megtalálja ezt, mindenki szi-

tánál s es a tanitásr lenne a gazdasági ha-
ladásnak biztos slagja. 
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U n u k h k egy iq, i r t a i m gazdaközönséggel 
találkoznánk, amelyik az intenzív gazdálkodást 
szeretettel folytatná.  Nem idegenkednék a refor-
moktól- Nem kellene fegyveres  erőt kirendelni a 
tagositási munkálatokhoz, hanem belátni ennek 
előnyeit a lassanként aa ngar rendszer csökkenté-
sével, vagy meguüntetéaével áttérne a belterjes 
gazdálkodás írtjára, melynek nyomán a több ter-
meléssel fellendülne  a gazdasági jólét 

Említettem ifjnaágnnk  egy részének a gazda-
sági akadémiákra való irányítását Ezelőtt alig té-
vedt egy-egy ezékely ifja  a magyaróvári gazda-
sági akadémiára. Most nem tudom, de a kilencve-
nes években esemény számba ment ha egy-egy 
tanulótársunk történetesen Magyaróvárra ment Em-
lékezem, hogy mikor 1896-ban Sántha András és 
azután 1897. évben Szőke Mihály barátom Magyar-
óvárra mentek, szinte csodálkozással kérdeztük 
egymástól, hogy vájjon ezek mit akarnak ott? 
Később a „Csíki Lapok" olvasói is örömmel ol-
vaahatták a Szőke Mihály lelkesítő gazdasági cik-
keit Örömmel tapasztalhatták azt a lelkes székely 
buzgalmat, amelylyel a székely gazdaaági kérdé-
seket előre vinni és fejleszteni  iparkodott Azt ia 
bizonyára azivesen láttuk volna, hogy ez a gya-
korlatilag és elméletileg egyaránt kitűnően képzett 
ifjú  ember, a vármegye területén gyakorlatilag ér-
tékesíthette volna gazdaaági ismereteit 

Személyekről csak azért emlékezem, mert az 
ilyen akadémiailag képzett szélesebb látkörrel biró 
gazda magyar nemzeti ezempoutokból ia kitűnő 
szolgálatot tehet akár mint nagyobb gazdaság ve-
zetője, akár mint önálló bérlő tőleg nemzetiségi 
vidékeken. Itt több a nagy gazdaság. Ezek inkább 
megtudják fizetni  a gazdasági tndást és a maga-
sabb képzettséget. De ezeknek módjukban is áll 
aztán, hogy a Székelyföld  kivándorlásra hajló nép-
elemét a gazdaságban alkalmazza, úgyszólván oda-
telepitse, ott magyar kolóniákat létesítsen s ezzel 
az oláhaág térfoglalását  megakadályozza. 

Nincs hatalmasabb és célszerűbb nemzeti poli-
tika, mint nemzetiségi vidékekén a létező magyar 
birtokos osztály erősítése. Láttam mar a magyar 
birtokos magyarosító erejét. Erre Szolnokdoboka 
megyéből élő példákat hozhatnék fel.  A magyar 
cselédség között alkalmazott oláh cselédség las-
sanként megtanul a mindennapi érintkezéa köze-
pette madarai. Ebben most már a népiakola ia 
aegitségére van. Igy lassanként egy-egy öntudatos 
birtokos, vagy nagybérlő irányítása mellett az oláh 
község magyar jelleget ölt 

Ebből a nemzeti szempontból és felette  kívá-
natos, hogy ifjuaágunk  szeretettel keresse fel 
gazdaaági a általában a gyakorlati pályákat De 
különösen tontos azért, mert ma a magyar elem 
gyermekei inkább a hivatalnoki pályára tódulunk. 
Itt pedig már a pálya kötött természeténél fogva 
aem a vagyonosodé* terén nem haladba tutik előre, 
aem a politikai, gazdaaági a társadalmi kénléaek 
irányításába nem folyhatnak  ugy be, a mint azt 
különben teheteégttknél és megbízhatóságuknál 
fogva  tehetnék. Bartba Balázs. 

A «Iz kár elleni védekezés is vízhasznosítás 
Csllunegytten. 

Irta: ZAYZON GÉZA m. kir. kulturmérnSk. 
Brassó, 1912. december  bó. 

A Csiki Lapok jubiláris számában, a melyben 
a csikmegyei közönségnek annyi — mindenféle 
Bzellemi és anyagi érdekeit közelről érdeklő dolog-
ról esik szó, meg kell emlékezzünk a vízről is 
s|iecialisan Caikvármegyét énleklőleg. Hogy a víz 
a leghatalmasabb elem a mivel caak földi  halandó-
nak dolga lehet, ha máshonnan nem, de a bibliá-
ból ia tudhatjuk. A teremtésről való könnyvben 
ugyanis ezt olvassuk: Azután mondá az Isten 
legyen kiterjesztett erősség a viz között mely el-
válassza a vizeket a vizektől I Tehát a biblia sze-
rint is kezdetben víz éa viz volt minenütt I 

Empedokles görög filozophus  négy alap eleme 
közt is egyik a viz. Valóban mi a viz kegyelmé-
ből élünk 1 Földünknek 72"o-a vízzel van borítva 
és csak 28°/, szárazulat A szárazulatnak is te-
kintélyes részét alkoţja a vízfolyások  tavak tükre. 

De ezen kivttl hány meg hány helyen rejtőzik 
el a viz közvetlen megfigyelésük  elől 1 Két egymást 
igazán szerető szívnek is 76*/, viz! 

Hogy hány és hányféle  vonatkozása van a viztiek 
az emberre elkezdve a reggeli előtti fél  pohár ig-
mándi keaettt víztől a durazzói kikötöig vagy a 
csendes óceán 9000 méter mélységéig, azt én itt 
fel  nem sorolom; csak arról emlékezem meg egy 
pár sorban, hogy Caikvármegyében a Csiki Lapok 
25 évi fennállásának  ideje alatt mit tettek az em-
berek a vízkártól való szabadulás és a vízhaszno-
sítás érdekében ? Előre megnyugtatom a b. olva-
sót, bogy ezeknek a munkálatoknak a felsorolása 
nem fog  ivekre terjedni éa jóval hosszabbra 
nyalna cikkem, hogyha azt sorolnám fel  ami el-
maradt e téren I 

Csikvármegye területe vízrajzi szempontból 3 
részre oszlik: 1. a Maros, 2. az Olt éa 3. a Sze-
reth vizvidékéie. 

E i utóbbi vizvidékbez a Bomániába átfolyó 
hegyi patakok tartoznak. 

A Maroa völgyén aem a víznek elborító s 
hatása ellen semmi névvel nevezendő vizi 

munkálatot aem toganaioaitottak az érdekeltek. A 
vizszaporitáe terén eines semmi előbbre haladás. 
Pedig a Marosmenti rétek lecsapolása s ezáltal 
takarmány BÍnőségének a megjavítása elsőrendű 
gazdasági kérdés, nem is szóira a rétöntözésről, 
melynek minden féle  tárgyi feltételei  megvolnának. 

Valóban nem lehetős «keserűbb befektetésre 
fordítani  az erdőségek eladásából, befolyó  pénz-

összeg feleslegét,  mint a mezőgazdaság fejleszté-
ennek keretében a rétek feljavításán.  Hi-

szen maga a természet is azt cselekszi, hogy az 
erdőségek avarjából származó trágyával nyújt táp-
lálékot a völgyek rétjeinek. De ha az erdőségek 
letaroltatnak éa a fa  ára elezivárog anélkül, hogy 
helyes befektetés  történnék a hét kövér esztendő-
ben. ugy megszűnik az avar trágyázó hatása és 
elkövetkezik a hét sovány esztendői 

SajnOB, bogy Marosmenti vízi munkalatokról 
nem számolhatok be, de reméljük, hogy ami késik, 
nem mnlik I 

Az Olt folyó  völgyén az alcsiki medencében 
nem sokkal a Caiki Lapok keletkezéae után foga-
natosított nsgyobb szabású vízi munkálat, 1889. 
évben alakult meg a Zaögöd, Caikszentkirály, 
Csikszentimre, Csikszentsimon, Csatószeg Kozmás, 
Verebes és tusnádi Oltmsnti birtokosokból az 
„Oltvölgyi vizitársulat". Az akkori intézőkörök 
odaadó buzgalmának, fáradságának  eredménye, hogy 
ez a társulat a vármegyei magánjavaktól kamat-
nélkül kölcsön kapott 80000 korona, 4000 korona 
államsegélyből és a társulati tagok által befizetett 
járulékokból létesítette Caikszentkirály— tusnádi 
szakaszon a két lecsapoló illetve árapasztó csator-
nát és két Oltártmetszést. 

Bár a legutóbbi alkalommal egy intelligens uri 
ember olyan kijelentést tett, hogy ezeknek a mun-
kálatoknak semmi baszna nem volt észlelhető, mé-
gis legyenek nyugodtak azok az érdekelt birtoko-
sok, kik a munkálatok költségeihez hozzá járultak, 
hogy befektetésük  busásan, uzsora kamattal lett 
gyümölcsöztetve 1 Képzeljük csak el, az idei rend-
kívül nedves, árvizes nyár után hogyan nézne ki 
rétjük ezen csatornák nélkül I Bizony még a jövő-
nyáron is ott poshadna a viz sást és kákát termő 
rétnek csúfolt  pocsolyájukon, sőt merem állítani, 
hogy a maláriáé megbetegedéaek is tonlulnánsk 
elő, az Oltmenti községekben. Okos gondolat és 
cselekedet volt az. Oltvölgyi vízi társulat megala-
kítása éa a vízi munkálatok létesítése. 

Akkoi 46090 korona költséggel mozgósítottak 
160000 köbmeter földet  amit ma 100,000—120,000 
kozonával lehetne végrehajtani. Megemlítem m£g, 
hogy a társulat kötelékébe 3900 kat hold terület 
tartozik. 

A természetes fejlődés  azt hozná magával, 
hogy a társulat intenzivebből működjék, a terüle-
tére tolyó mellék patakokat megszabályozza, ott 
bol szükséges lecsapoló árkokat létesítsen, sőt tér 
jen át a viz hasznosításra, hogy ha már a viznek 
kártételtől megszabadította a tagokat, részesítse a 
viznek jóttevő hatássiban is. 

Mindenesstre gazdaságilag nagyobb előny szár-
mazzék az okszerű befektetésből,  mint a társulat 
feloszlatásából,  mi által az eddigi befektetés  is 
kockáztatva lenne I 

Előre menjlink székely atyánkfiai  és ne hátra I 
Csikvármegyében még Csikcsicsón, Csiktap-

loczán és Csíkszeredában loganatositottak talajja-
vító éa vizrendező munkálatokat 

Aki nyitott szemmel járja a csíkszeredai „Vi-
zelöt" megállapíthatta, hogy az azt átszel i patak 
kizárásával milyen rendkívüli módon átalakult e 
teiülei I Más lett a növényzet, az élea levelű Báe 
helyett megjelent a vörös és fehérlejü  lóhere. 
Hogy mit tesz ez, azt a „Riaka" tehén tudná, — 
ha tndná, — élénk azinekkel ecseteim. 

Ahol aátéa, fentőfüves  a széna, oda csak me.ţ-
telelő árok kell és meg fog  jelennni a lóhere ; 
aki pedig megtelelő árkot akar léteaiteni, az ki-
elégítő ntmutatáat, azaktanácsot, tervet kap a bras-
sói m. kir. kultúrmérnöki hivataltól ha kérelmével 
oda fordnL 

A viz erejének ipari célból való kihasználása 
terén Csikvármegye felett  nyomtalanul repült el a 
tizenkilencedik azázad 1 Azt nem mondhatjuk, hogy 

vármegyében nem vagynnk bőviben a kotyogó 
malmoknak, egyvaau türészenek, mert ilyen szertt 
vízhasználat, — a miről a hatóságnak tudomása 
van, mintegy 760 drb van, — de a vizi erők gaz-
daságilag és technikailag helyeaj okszerű kihasz-
nálása még a jövő feladatja. 

Meg kell megemlékezzem egy nagyszabású ter-
vezetről, mely ugyan még kivitel alá nem került, 
de talán nem a távol jövő zenéje, ez s Kendi Fi-
nály István barátom által tervezett „Gyilkostól" 
és „Kisbékázi" vizi erőtelepek. A fejlődésnek,  mű-
velődésnek micsoda óriás perspektívája tárul sze-
meink elé, hogy ha a Gyilkostó és a Békási szo-
ndát fenséges  tájaira eleotromos telepeket, gyára-
kat képzelünk I Most már meg lesz a kitűnő mű-
út, reméljük, bogy a Caiki Lapok 60 éves fenn-
állásának jubillária számában a „Gyilkostói" és 
Kiabékiai eleotromos oentralik építésének történe-
téről. No meg az „Oltvölgyi" és Marosvölgyi vízi-
társulatok öntő vizi berendezéseiről fog  az olvasó 
közönség az enyémnél érdekesebb ismertetest ol-

TANŰ<aY. 

A tanítói tevékenység ébrentartása. 
Irta: Zaőgön  Zoliin. 

A vidéken működd és igy az ország tanitó 
Bogának legnagyobb százalékát kitevő kartár-
Bak kettős áldozattal sokkal nehezebb ntakat 
járnak meg, mint a nagyobb városi, szeren-
csésebb, de jóval kisebb százalek, mert nem-
csak az iskolával, hanem önmagukkal szem-
ben ls óriási feladatot  oldanak meg'. Először 
hiányos eszközökkel miveietlenebb talajon mun 
kálkodnak; másodszor társadalmi rugékony-
ságukat és tanitói kézségüket a vidék nyűgei-
ben ia gandosaa meg kell óriuitilLUe alapos 

készültségen és a hivatás legideálisabb éné-
Bén klvűl a tanitó  részéről  a köznapi erilyen 
jóval felülemelkedő  akaraterőre,  a hatóság 
restéről  pedig megfelelőbb  intézményekre 
van szűkség. 

At ifjabb  tanítónak  állandóan továbbkép-
zésre kell gondolnia. E célból a mostani álla-
potok szerint még esak ritkán és hiányosan 
jut kedvező módokhoz éB eszközökhöz; olyan 
forrásokhoz,  melyekből általános és szaktudá-
sát fölfrissíthetne  és táplálhatná, vagy olyan 
érintkezési alkalmakhoz, melyek révén az állá-
sához illő éB hasonló intelligenciájú átlaggal 
egy társadalmi Bzintájon megállhatna. És ha 
ezek az akadályok egyeni, vagy más körül-
ményokokból leküzdhetetlenekké válnak, bolt-
bizonyosra bekövetkezik atidősebb  tanítónál 
a törekvés lelkitusáinak elnémulása, a csön-
des megállás, a beletörődés és a kárbozatos 
pályaunottság, amidőn minden vetésünk csi-
rátlan, minden aratásunk kényszerű robot és 
minden cséplésünk — elkényszeredett szalma-
csépelés. Amidőn elrekedűnk, mert megunjuk 
egy körben mozgó eljárásunk egymalomzugá-
sát, meguojuk oktatásunk fakó  tárgyát, vézna 
alanyát és megunjuk magunkban az unalmas 
tanítót. Ilyen Bzomoru állapotban minő ter-
hünkre vagyunk önmagunknak és minő kárt 
szenved az ügyi 

Megfelelő  társadalmi rutin megóvása mel-
lett csak a tanitói készség ébrentartása biz-
tosit az elunatkozás — éa elmaradástól. E 
tulajdonok biztosítása, nevelói egyéniségünk 
teljeB kldomboritása érdekében minden jo al-
kalmat fel  kell használnunk. Amint mostani 
kulturánk fejlettségéhez  — és erkölcsi fele-
lősségünk méreteihez képeBt aránytalanul ren-
dezetlen körülmények között folytatjuk  saját 
intelligenciánk és népünk műveléséért a küz-
delmet, erősen kell bíznunk abban is, bogy 
állapo'aink a közeljövőben rendezést nyernek 
ós feltétlenül  sikerül megragadnunk azt a 
mentőkezet, amely miuketBzentügy ünkkel együtt 
kiemel a sok évtizedes kátyúból, hogy társa-
dalmi éB tanitói késségünk, éberségünk bizto-
sítására és fokozására  alkalmunk nyílik. Mert 
40 éa néhány év óta, amióta oktatásügyünk 
szervezettnek mondható, bizony még nem kelt 
olyan törvény, amely iskolai kiképzésünk után 
a helyenkénti elszigeteltségünkkel járó nehéz-
ségeket megszüntette, vagy amelynek segít-
ségével a képzőben nyert szaktudásunkat föl-
frissíthettük  és intellektuális erőinket a rohanó 
kor emelkedő színvonalán megtarthattuk volna. 
Itt nem elegendő már azzal a sovány frázis-
sal vándorolnunk, amelyet az Iskolában útra-
valóul nyertünk, bogy t. i. igyekezzünk a szer-
zett alapismereteket az életben nehéz hiva-
tásunkhoz mérten hatványozni. Mert a pőre 
kérdés szemünkbe nevet: minek a segítsé-
gével?  Ide intézmények  kellenek I Nem foly-
tonos kísérletek,  banem kiforrott  inézmények. 

A kapkodó, néhány napos és felületes  szak-
tanfolyamok  csak futólagos  hatást, vagy arány-
talanságot eredményeznek, a szórványosan ren-
dezett továbbképző  tanfolyamok  az eddigi 
gyakorlat szerint a tudás mélyítésére, vagy az 
ismeretek rendszerének felújítására  kevésbbé 
alkalmasak, a váltakozó rendszerek szeszélye 
Bzerint változó és váltakozó szaksajtó  orgá-
numok egy lépéssel sem visznek előbbre és 
talán kétkedést, bizalmatlanságot keltenek, a 
tanitóegyesületi  gyűlések  vagy barátságos, 
UreB összejövetelek, vagy a száraz, hivatalos 
pedantéria tartozékai, amelyeken csak meddő 
eszmepengetés folyik.  Ezek és a hozzájuk ha-
Bonló téuyezők ilyen ablakban csak puszta kí-
sérletek, melyek a fenti  kérdésre nem képe-
sek megfelelni.  Pedig érezzük, sőt tudjuk, hogy 
lényegükben hasznosak volnának. De épen ez 
a lényeg  hiányzik belőlük, ami próbálgatá-
sokká és célszerűtlenekké törpiti őket A lé-
eyeg pedig a rendszeresség.  Rendszeresség az 
időt,  a helyet,  a tényezőket,  az eszközöket 
módokat  és minden mozzanatokat illetőleg, 
amelyek a szándéktól a kivitelen keresztül a 
célig egységesen átgondoltak. Persze, hogv 
a legnagyobb akadályok a^pénz hiányából emel-
kednek s talán egyszerűen ebből, mint termé-
ketlen, nem boncolható alaptételből kellett 
volna az okfejtésnél  kiindulnom és a .nincs I* 
Bzigoru határán tul nem lépnem. Mert hiszen 
a mindenkori kormányok, vagy iskolai főható-
ságok erejükhöz mérten uagy áldozatokat hoz-
nak az Ugy érdekében, de ugy látszik, ujabb 
források  megnyitása nélkül áldozataik arányai 
a kérdés lényegét ezidőszerint nem biiják meg-
tartani. 

Mert — feltéve,  hogy az eddigi intézmé-
nyek rendszeres és biztos magalapozást nyer-
nének, — mikre volna még BZÜkségilk a nép 
nevelőinek — az egyéni akarattól függő,  lelki-
ismeretes törekvéB mellett — társadalmi és 
tanítói készségük fokozása  szempontjából? 

Legégetőbb szükséglet, ami tanítóság köré-
ben országszerte általánosan és nap-nap után 
megnyilvánul, a megélhetés biztosítása min-
den Jellegbeli különbség feltűntetése  nélkül oly 
űzetésmioimummal,  mely a nagyobb anyagi 
gondok terhe alól a nép tanítóját felszaba-
dítja s szétforgácsolódó  erőit' teljesen a nép 
művelésére egységesíti. Ez az óhajtás — mon-
dom — annyira általános, a legközvetlenebb 
érdekeltektől a legmagasabb hatóságokig egy-
formán  annyira kifejezett  s a megnehezült ár-
viszonyok rideg adataival annyira indokolt, hogy 
annak részletesebb fejtegetésébe  bocsátkoznom 
ezalkalommal igazán felesleges  velna. 

A tanítói javadalmazáshoz 
génységü mig a legtöbb helyen az iskolai 
felszerelés  és  berendezés  la. És ez kulturánk 
állapotában a legaajnálatosobbtény. Nemeiig 
a tanítónak, hogy anyagi gondok terhelik, ba-
nem a felszerelés  hiányai miatt állandóan is-
kolai tehervontatással kell küzdenie. Amilyen 
könnyű a tantervekben is n tasitások ban a tárgy-
körök anyagát kijelölni, olyan nehéz, sőt száz-
szorta nehezebb megfelelő  eszközök hiányá-
ban az előirt anyaghalmazt feldolgozni.  Itt az-
tán a lelkiismeretes tanitó kézügyességének 
igazán hasznát veszi is ha minden áldozattal 
próbálja elhárítani a nehézségeket, a felszerelés 
körüli munkája akár egy agyagosnak, aszta-
losnak, vagy művészi rajzolónak 1b diazére 
válik. De annál, aki efféléhez  nem irt, vagy 
erre alkalmas idővel nem redelkezik vagy 
megunja a kevésbbé tökéletea és célszerűen 
csak ritkán alkalmasható eszközök készítését, 
bizony soványodik az eredmény s lelkibe köl-
tözik a tanítás unalma is. Aztán többi nem 
lehet beszélni nála a tanitói készség fokozásá-
ról. Gondolom, nem Biüksig aa előtt biaonyi-
tanom, akinek némi tiszta fogalma  van a szem-
léltető oktatásról, hogy a népiskolában még a 
legjobb tanitó működése mellett is csak rend: 
szeres, tantervBzerinti felszereléssel  lehet nor-
mális eredményt biztosítani. 

De vizsgáljuk csak, hány elemi iskolája 
van az országnak, melyben.berendezett tanitói 
szakkönyvtárt  találnánk ? És nyugodtan mond-
hatná bárki: ez nem is volt divatban. Igen. 
Azonban tudjuk, hogy még egy jóravaló ipa-
rosnak is szüksége van szakmunkákra, ha a 
fejlődés  Irányaival lépést akar tartani. EMg 
itt hivatkoznom pl. a ruhaszabás, a bútordivat, 
az épités módjaira, stb., melyeknek gyakori 
változása ujabb és ujabb tanulmányokra ser-
kenti az iparost Csak a tanítónak nem volna 
szükség a pedagogia fejlődésivel,  a folyton 
nagyobb számban megjelenő is qjabb elméle-
teket tárgyazó szakmunkákkal megismerkednie t 
Hiszen a legeslegszükségesebbeket, mint pL 
a tantervek is ntasitások is egy pár olcsó 
vezérkönyv — saját költségén is beszerezheti. 
De azt. már nem kívánhatjuk, hogy minden 
szakkönyvet, amire egy 20-ik századbeli taní-
tónak szüksége van, silány fizetéséből  vegyen 
meg B magának egy néhány évi fizetésébe  ke-
rülő könyvtárt rendezzen be. Mert az az idiota 
syllogismus, bogy egyél kevesebbet s az igy 
megtakarított pénzből vigy könyvet, — itt nem 
alkalmas a kérdés megoldására, — Igenis, el-
odázhatatlanul szükséges az elemi iskoláknak 
tanitói könyvtárakkal való teljes felszerelése, 
hogy a tanitónemzedék könnyen belenevelőd-
jók a szakmunkák folytonos  tanulmányozásába 
és állandó önképzise folytán  elhárítsa magá-
tól az egyhangú működés nnottságát. Legyen 
a tanítónak biztos támasza egy jól felszerelt 
szakkönyvtárban, ahol hiányos ismereteit ki-
egészítheti, e tapasztalatok sorozata alatt gyak-
ran felmerülő  problémákat megfejtheti  is min-
dig friss  táplálékra vágyó lelket kielégítheti: 
Ennek hiányait elég sajnosan bizonyítják a 
Néptanítók  Lapjában a tanítók  tanacaadéjm 
cimü rovatban ezelőtt felmerült  naiv kirdisek 
és tudakozódások. Az önmUvelődis eszközei-
nek kézbeadása fogja  egyrészt kiemelni főként 
a vidéki tanítóság átlagá megszokott, sót meg-
unott, szűk látóköréből, hogy kedüye qjabb 
lendülettel fölemelkedjék,  tudása a folytonos 
forásban  levő tudományok forrásából  felfrissü-
lést nyeljen, sorvadó akaratereje is titováző 
bite megacélozódjik. Aa ilyen könyvtárak állan-
dóan ghzdagitandók volnának nemcsak nagy óbb-
szabású szak- is vezérkönyvekkel, hanem az 
általános tudomány- és szépirodalom válogatott 
termékeivel is. 

Miután a tanító a közműveltség javára dol-
gozik, az egyeseknek érdeke s a népoktatás ügy 
vezetőségének kötelessége volna, hogy a mű-
veltségnek megalapozóját zárt vidéki környe-
zetéből, Bzük világából, melynek ó a lelkesz-
szel együtt óriási lemondással és áldozattal 
apostola, — néha kiemelje, hogy szemponţjai 
magasuljanak s biztos szellemi horizontja nem-
csak vármegyéje köréig, melyet túllépni ta-
lán soha sem volt módja, de ha tovább nem, 
legalább az ország határáig táguljon ki, ami 
nélkül bizonyos korlátoltság nyilvánul az ok-
tatásban is. A mai kor tanítójának feltétlenül 
szüksége van arra, hogy Ismereteit széleskörből 
vett tapasztalatokkal gazdagítsa. Itt már nem 
lehet és vétek számba megy a tanítóval szemben 
garasoskodni. Nem könyörületből nyújtott fél-
jeggyel, hanem teljesen ingyenes utazás mel-
lett mig külön segéllyel kell a tanítóságnak 
nemcsak alkalmat adni, hanem tőlünk azt 
meg 1B kívánni, bogy idődként tanulmány-
utakat  tegyenek — legalább az országban. 
Igy közvetlen tapasztalat révén nemcsak föld-
rajzi, történelmi, természetrajzi, etnográfiai, 
stb. ismereteiket fogják  minden nyomtatásból 
való és igy sohasem elég alapos tanulmány-
nál nagyobb mértékben fejleszteni,  hanem a 
szélesebb kűrben való érintkezés következté-
ben biztosítják maguk Bzámára az intelligen-
ciának azt a külső fokmérőjét,  amelyet társa-
dalmi rutínnuk neveznek is aminek hiányát 
érzékeny embernek nagy szenvedéssel kell 
tűrnie: Hány tanító van olyan, aki mig az 
ország fő-  éB székvárosát sem láttál Pedig itt 
minden valamire való polgárnak, ha más ok-
ból nem, hazafias  kötelességből legalább egy-
szer meg kell fordulnia.  A tanitói tanulmány-
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C S I K I L A P O K 

kMj as liitáiméoy egyaurtt fudrakozásá,  vagy 
kájőtaaáaá finala»  át. mert annak mái, meg 
•na mé̂ Ja t u , hogyan leheme éa kellene az 
• te te lévén véglett tanynlmánytazámbavenni 
• i IQetöktAl. 

A régi, gyakorló rendeier Bzomoru kSvet-
kemnénye ai is, hogy u oktatói eljárás csak 
ritkán közelíti meg az Igazi didaktikai művé-
szetet, hanem mesterséggé válik, mintha min-
den emberi lélek egyazon fából  volna, melyet 
eaak faragni  kell. amíg szögié'es lesz - egv 
zsinór mentén egy bárddal. Pedig a gyermeki 
psyehe nem vonható egy kaptafára,  nem tör 
heti egy formába  és nem formálható  egyol 
dalalag. A változatosságra vágyó létek hiisonló 
eljárással fejleratendé.  És mintán a legkiválóbb 
taaltó sem lehet annyira leleményes, hogy ha-
sonló kartániának eljárásában újszerűséget ne 
venne éaazre, ami követésre méltó, sót többen 
vannak, akik eredetiség hiányában nem egy 
tantárgynál a képzőben, vagy valahol ellesett 
egy pár módszeres ügyességen kivűl kevésbé 
alkalmaz hatnak egyénibb metbódikai fogáso-
kat, ami végre Is unalmassá válik nemcsak a 
gyermekek előtt — különösen osztatlan isko-
lában, — hanem a tanítónál is. — ide is io-
tésmények kellenek e tanítói működés mtg-
könyilésére. Egy olyan tanító, aki egész mű-
ködési ideje alatt nagyritkán s ekkor is cjak 
vizsgákon fordul  meg a -eját osztályán kívül 
mái tanteremben, egymagára nehezen emel-
heti éa tarthatja meg oktatását a művészi ma 
gulaton. Ezért kellenek ide teljesen uj intéz 
mények, mégpedig sürgősen, melyek necsak 
egy iskólábMi, hanem széles körben az egyes 
taaitók eljárása és a különböző jellegű Isko-
lák között levő zártságot megszüntetik a kar-
társak előtt s igy az egyedek egyoldalúságát, 
vagy unott munkáját a könnyed és változatos 
harmónia váltja fel  az oktatásban, bogy " 

ugy érheti el azt a magaslatot, amelyről a mai 
rendszer mellett a leglmzgóbb és — önfel-
áldozóbb tanító is csak álmadozni képes, de 
teljes sikerre verdódoi nem, ha valahára az 
eddigi kísérleteket ilyszerü, alapos intézmények 
eserélik föl.  Ha a mult nem volt elég alkal-
mas annak megértésére, a közel jövőben már 
elkel ismernie, hogy a tanító nem egyszerűen 
egy hivatal pedánsa, hanem gyermekeinknek, 
akikért annyit aggódunk nevelője, műveltsé-
gűnknek,  amit oly mohon esdünk s amire 
annyira rászorulunk magalapozója és korunk-
nak  amelyre büszkék vagyunk az a fontos 
tényezőj», melynek szellemében és működési 
képességében nem kevesebb, mint a táraad^liui, 
vallási és nemzeti élet gyökerezik. 

Nemcsak a tanítónak, mint egyénnek és 
tisztvidelőuek érdeke tehát, hogy ót magán 
ne hagyjuk éa ne tekiutsük szegéuy nemzet-
napszámosnak,  banem általános, kitiltó kö<-
érdek, hogy a tanítónak megadjuk ininriuzokat 
a módokat és eüzközöket, amelyekkel » leges-
legnemesebb munka, az embernevelés  az 
emberi méltóságnak megfelelőiem  eszközölhető. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 

. . . , ,_„,- „I „DÓ- éa anvós HISnOsen kedveitik. Kivált u aoyós 
miszerint állatai megbetegedésének el- ^y o im c B I i ek tartott». 
titlolásával szabálytalanságot követett n o s t érkezeit haza vidékről a mama. Férjes lei-
el, s jövőre nézve kész veszedelmet - ^ ^ f ^ ^ , 
okozott, mégis folyton  azon töpreng es -•• -siránkozik, hogy a sertéavész és orbáno 
a megyében soha meg npm szűnik, H 
az állatorvosok sem tudnak a bajon 
segíteni. 

Révész Oyula, 
kir. f&dllatorras. 

lélekfojtó  didaktikai sablon élvezetes művé 
netté alakuljon át. Ezt pedig csak a kötelező 
és kOlesönös  iskolalátogatással  lehet elérni, 
amelyben a tanitóuak nem felügyeleti,  hanem 
tanulmányi szerepe volna. Elóre készített ter-
vek alapján minden tanító hetenként egy, vagy 
havonként két, szóval egész éveu át bjzonyos 
elegendő saámn napon Iskolalátogntni menne 
a járás más- és más iskoláiéba. Hogy ez az 
Idő semmi szin alatt sem veudégeskedessel, 
vagy alapos tanulmány nélkül teljék el, azt az 
ellenőrző közegek tervszerint beosztott felil-

Sy e l e t e é s e s e k v e z e t é s e m e l l e t t a n e g y e d -
v e n k é n t t a r t a n d ó t e s t ü l e t i g y ű l é s e k b i z t o s í t a -

n á k , m e l y e k e n a J á r á s m i n d e n t a n í t ó j a r é s z t 
v e n n e é s t a p a s z t a l a t a i r ó l r é s z l e t e s e n s z á m o l n a 
b e i I t t l e n n e a l k a l o m a n e v e t é s i e l v e k , a m ó d -
s z e r e s k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a , a h i á n y o k p ó t -
l á s á r a é s e g é s z p e d a g ó g i a i e l j á r á s u n k n a k k ö í -
c t f n ö s  m e g e g y e z e s a l a p j á n i g a z i p b i c h o l o g i a i 
a l a p o n v a l ó t ö k é l e t e s í t é s é r e . A m i f o g l a l k o z á -
s ú n n e m m é r h e t ő m á s h i v a t a l o k t e e n d ő j é h e z , 
a h o l u g y a n a z o n p a r a g r a f u s  s z e r i n t , u g y a n a z o n 
a k t á k , u g y a n a z o n k ö r b e n , u g y a n a z o u ü g y e k 
v e t ő d n e k f e l  s a t e l j e s é s é r d e m e s k ö t u l e s s é g -
teljeaité» a n a p o n k é n t f e l g y ü l e m l ő  a k t a h a l m a z 
h i v a t a l o s i d ő h ö z k ö t ö t t , p o n t o s e l i n t é z é s é b e n 
m e r ü l k i . I t t a l é l e k t i t o k z a t o s l a p j a i t k e l l 
m ü v é ü l k é z z e l f o r g a t n i  é s r á í r n i m i n d a z t , a m i t 
e m b e r i j ó t u l a j d o n s á g o k n a k n e v e z ü n k . A m i n -
d e n n a p i m á s p r j b l é m a a t a n i t ó r é s z é r ő l c s a k 
q | a b b é s q j a b b ö t l e t t e l , v a g y m ó d s z e r r e l o l d -
h a t ó m e g h e l y e s e n . E z e k s z e r i n t a t a n í t á s i 
m t t v é n e t n e k á l t a l á n o s í t á s a c s a k a k ö l c s ö n ö s 
h o e p . ú l á s I n t é a m é n y e r é v é n v a l ó s i t h a t ó m e g , 
a m i r ő l e d d i g i g y , a z á l t a l a m v á z o l t a l a k b a u 
talán s e h o l s e m e s e t t BZŐ ; d e a k í s é r l e t e z ő 
p e d a g ó g i a h a m a r o s a n r á t a l á l e n n e k a z e a z m á -
n e k h e l y e s s é g e s k e r e s z t ü l v i t e l é n e k s z ü k s é g e s -
s é g é r e , i l l e t v e m ó d j á r a . 

A fenti  cél elérését biztosítja az olyan in-
tézmény is, amilyen a szomszédos Romániában 
már életben van. Ez t. I. a taoitói gyűlések-
nek gyakorié  tanfolyamokká  való kiszélesi 
tése, amely évenkint a vármegye székhelyén 
a nyári szünet alatt egyfolytában  10 napot 
venne Igénybe. Ahól arra az időre fölemelt 
fizetéssel  és teljes ingyenes ellátással nemcsak 
ilyen egyszerű éa futólagos  eszmefuttatásokban 
volna részünk, hanem alkalmunk nyílnék arra is, 
hogy a pedagógiai kérdésekbe alaposan bele-
markoljunk és működésűnk állóvizet friss  hul-
lámzásba hozzuk. Itt kiváló pedagógusok elmé-
leteiket gyakorlati alkalmazásokban is bemu 
tatnak; tehát nemcsak egyszerűen egyetemi 
jellegű előadást tartanának. Az elméleti tauul-
mányt kisérné a gyakorlat a hallgatók részéről 
is; tehát nem puszta megfigyelés,  hanem fel-
tétlen elsajátítás volna a cél. Psziho ogiai és 
methodikal kérdések kísérletileg nyernének 
megoldást s a didektikal kísérletek az oktatás 
változatos és ujabb módjaival ismertetnének 
meg és ez tani tói tevékenységünk, kedvünk 
állandó éberségét és tevékenységét eredmé-
nyezné Erről a gyakorlati tanfolyamról  érde-
mük szerint mlaőáitést kapnának az egyesek, 
sőt minden más egyoldalú Ítélet al -pján hozott 
minősítést eltörölnének és a hivatott pedagó-
gusoknak as a válogatott testülete adna min-
denkinek Unitéi készségéről véleményt, ami a 
rendkívüli elótépteteseknek is igazságos alapja 
é« biztosítéka lenne. Igy as egyévi szorgalom 
él ügyeség megtalálná jutalmát; a kiváló tu-
lajdooság közkincsé válnék, a gyönge támo-
gatást nyerne éa es a Ma fáradtság  mérhetet-
len gyümölcsöt hozna. 

Aa elszigetelt, magára hagyott tanító keietbe 
baţpMţ hppMtakb Hjpr, i néfiwveléf  wak 

Csikvármegye állategészségügye. 
KQztudomásu dolog, bogy a gízda-

közönsóg anyagi jólétének egyik fo  kut-
forrását  a vidík állatállománya képezi. 
E? szent igaz, s noha erno körülmény 
mindenki előtt ismeretes, még is általában 
véve nagyon csekély figyelembe  része-
sül az állatok egészségi állapotának, tt 
igy azok szabiid forgalmúnak  biztosiul 
sára irányuló törvényes intézkedések 
sorozat.i. Pedig ezt figyelmen  kívül 
hagyni aonyit jelent, mint az uuysgi 
károsodásba szándékos belerohanás. 

KUlötiösképpen Csikvármegye gaz-
daközönsége részéről tapasztalható uuia 
sajáiságos gondolkodás, hogy illlaiain.ik 
egészségi állapotát vi dje meg egyudtl 
uz állatorvos, arra való. Hiszen \vdj.>, 
mert az is a köieie^i'ge. Csakhogy ám 
az állatorvos leglelkiismeretesebb mun-
kálkodása is cri'dui'-'uyteleunâ vulik 
akkor, a midőn a gazdaküzönsog a 
helyett, hogy uz állatorvosnak Baját jói 
felfogott  érdekében segítségére leuoe, 
mindeufélo  furfanggal  iparkodik kijit 
sznni a javaslata folytan  elrendelt Udvo.s 
hatósági intézkedéseket. Ily módon C:'li 
elérői nem lehet. A gazduközöuseg segiiö 
társa kell, hogy legyen az állatorvosnak 
mindaddig, mig auuak a közjóra irunjuo 
önzetlen munkálkodása a hatóság részé-
ről biztósitva éa ellenőrizve van. Ne 
lásson tehit a közönség az állatorvos 
ban ellenséget, hanem fogadja  meg tanu-
csit, s miudeukor goudoljon úrra uz 
eshetőségre, hogy ma az en megszorí-
tásommal mások haszna idéztetik elö, 
holnap pedig megfordítva  fog  történui 

A gazdaközűnség nagybau elöuioz 
ditja állategészségügyünknek a kiván 
eredm^nynyel való megoldását, ha az 
állatai között észlelt betegséget vagy 
elhullást azonnal bejelenti, s azután u-
állatorvos szakvéleménye alipjau elren-
delt hatósági intézkedéseket szigorú pon 
tossággdl betartja. Mert az állato»rn 
veszélyes ragadós betegség elterjedési 
csak oly módon akadályozható meg biz-
tosan, ha a betegség fellépése  azonmt. 
bejelentetik, a a megállapított betegség 
ragályanyagát az állatorvos tanácsa sze 
r nt egy részt megsemmisíteni, más részt 
pedig a legkörültekintőbb módon hjly-
liez kötni iparkodnak. 

A vármegye területén minden évben 
jelentkező tömeges sertés megbafegu 
dések és elhuilások is onnan szármáz 
nak, hogy a közönség, sertéseknek meg 
betegideaét oly osekely jelentőségűnek 
véil, hogy azt bejeleuteui szükségtelen-
nek tartja. Söt még akkor is titkolja 
az elhullásokat, midőn már majd nem 
az egész község sertésállománya fer 
tözve van. Ennek persze az a követ 
kezménye, hogy hatósági intézkedések 
hijjával a fertőzőit  sertések forgalma 
szabadon marad, a egyrészt a szélrózsa 
minden irányában viszik szerte-szét a 
betegséget, okoava kiszámíthatatlan ká 
roaodásokat, másrészt pedig az eltitkolt 
fertőző»  udvarok ragályanyagát senki 
meg nem semmisíti, azon helyeken a 
betegség kóBöbb, talán egy év múlva 
újból föllép.  — A legsajátaágowbb á 
dologban aa, hogy • közöoaég jól tudj*, 

Előfizetési felhivas. 
A Csiki Lapok 1913. övi január 

1-ével uj előfizetést  nyit. 
Hogy lapunk minél könnyebben 

hozzáférhető  legyen, dacára a min-
den vonalon beállolt drágaságnak, 
az anyagárak, munkabérek és elő-
állítási költségek állandó emelkedé-
sének, a „Csiki Lapok" előfizetési 
árát hosszú húszonötév után sein 
emeljük fel,  de ezzel szemben kér-
jük a nagy közönség minél nagyobb 
támogatását. 

véa veje szeretetreméltó előzékenységét 
Kovács nem zavarta as asszony szóáradatát, vé-gül azonban, mikor az a dicséretekből nem akart ki-fogyni,  még se idrtözteihette magát, hogy vejének sunyira magasztalt ligyolinosségéro nézve bizonyíté-kok után kerdezilskűdjefe. Ejtfsz  sorát vonultatta fel  az asszony az álUtóla-gos bizonyítékuknak. Ám, ugy látszott, hogy azok nem Imponálunk Ivovacs urnák, mert igy takarít kl: 
rÉs c csekélységek miatt csapsz oly uogyhQhOtí Hisz ezek iniad egyszerű udvariassági tények!*1 

Még mielőtt folytathatta  volna, kedves élote párja Jálbi'Kzukitotta beszéde folyamalát,  s njból felvette az ftvet, 
„S a legdöntőbb bizonyítékot utoljára hagytam." 
rMl sz? 
Az asszony lelkesedéssel kiáltott fol: 
„Ha meg foffod  hallani, nem fogsz  többé kételkedni 

a derék tiu rendkívüli figyelmességében!4 

„De bút, hadd halljam már, miben jeleskedett 
aunyii-a-" 

KüWtcMié arca sugárzott győzelmének biztos tu-
datúban. Maszkén Vö̂tü ki; 

„Képzeld csak, mii-e a pályaudvarra értünk, a vo-
nat épp clüttflnk  indult. És tudod mit tett erre?" 

Mély lélegzetet véve, a meggyőződés hangján 
motnlú.-

„liíilünvonatot rendelt részemre I*1 

Kovács diszkréten elfordult  — és nevetett 
— A meszelés. Egyik vármogyénkboli falában 

Célunk jövőben is olesó váltó- l é s köramfijás  vo:t. Amikor megizaut a boteg-1 ség, az állatorvos elrendelte, liogy minden istállót 
meszoljeuek ki. Meg is vizsgálták aztán a icndelet 
végrehajtását. Az egyik atyafiunk  az Istállójában a 
meszelésnek semmi uyoina scui rolt, 

— Miért nőin meszelte kl az ist41Uját atyafi  — 
kérdi tAlo sz állutorvos. 

— üátszeu nem a pajta volt beteg, hauein a te> 
hón. Éu u tehenet inoszollc:n meg, hiszen anuak (ájt 
a lába 

zatos és megbízható újságot bocsáj-
tani a közönség rendelkezésére. 

Kérjük azokat a t. c. előfizetőin-
ket, kiknek előfizetése  január 1-én 
lejár, hogy a lap megi-eudelésél mi-
nél előbb megújítani szíveskedjenek. 
Kérjiik továbbá, hogy előfizetési  díj-
hátralékaikat kiadóhivatalunknak cí-
mére mielőbb beküldeni szívesked-
jenek. 

A „Csiki Lapok" előfizetési  ára: 
Egész évre 8 korona. 
Félévre 4 komna. 
Negyedévre . 2 korona. 

— Ssókely óss. Bcállit az alispánhoz ogy szé-
kely uty .>11 valamely ü̂ yes-bajos dolgában s azzal 
kezdi lustáuciáját, hogy: 

— Azúrt küvetkeztem a méltóságos ur elébe... 
Az nllspóu közbevágott: 
— Xem vagyok éu méltóságos. Álljunk meg 

atyám Ita! 
A szt-koly vl-isziiriposzlozoU.-
— Solmse IHISU^ÜII ez -II a kis tituluson a — te-

kinti-tes ur! Akár mennyit mon-lok is, csak annyi 
- r . . . f  riî 'aúhussék meg lieléle, u ii-itnyí dukál; a többi 
í l Lsikí Lapok kiâdohivdfâlâ.  úgyis «Képen lepogyog magától Nc'koin meg nem ke-

. _ . ! rQl pínzbe... Apróságok. — A ó̂lya. A gyerekszobában a gyerekek aaon a ..*. „A L - l . . . . . . . ' taiiácskozii:tk, h(j_-v hova, mikor, milyen házukhoz - Apja na. tşy i»me,t nevű borzianer egyetlen I a Kölv« permeket éa a dolgában vaU-fia  deros, cugedelmts, szorgol.mu. hu volt, de az , ,„(.lVes renilszer. upauuk ni :g sem .eliett beuuo Ümüie. Az ana tudni. í , , , , illik elszomorodva látta, liugy a nui.ao nincs semmi I, Hosszas Uuscskoz»» «tan egyhangúlag a Mvet-suáidigság. Peulg hát az volt áluuiuas álma. hocv J állapodtak meg: a tiu lógja nia;d dzseutri-virlusaivul luegnemcsueüi — A gólya a gyerekeket rendcsen délntán vsgy azt u vagyont, amit a merkantilista apa szerzett (éjszaka viszi odu, ahova akarja és podig csuk olyau üsnzo. i házakhoz vlszen, abol van (érj és van foleség.  £gy I)c hát a fiu  sehogysein iikurt rátérni a vlrtusko-  1 ţirl i a "Sy^̂ ^K- Ezekbóllesz aztán inisii.p az »Pa dúsra. Hiaba tömte sz apu zseb pénzzel, a fiu  Cssze- i ™í 0 B t"'JiK a H r J h i l l u S ! "Pa 4 8 » í ,! lc-kuporgutta és s takaruklla rakta j s , '8bo1 l c s z a i ""V-
ilost, liogy jogásznak iratkozott be a fin,  az apja I , egyik gyerekben azonban a fentiek  szerint II-behivta a .zonáiiiün és komolyan mondta: alakult mrgallapodusok utan is maradtuk nemi ké-.--1 ,, . , , ti-lyek, inii t elgondolkozva e szavukkal fordult  az - Ltlo* tiain, u«n twbby Woriuck, huncii. ry»k kis Huh Untait-luuur es iin-y kell isaiLiacd u/,  eleUt. Ut van 4 »î Ötvcu íorlut, kt-rüsd /öl uvbáuy koilúguiiat es mu 

uhox: 

éjü/.uku kuzüjétuk tl a tunuhmuiyo/ást! 
A tiu ulineul ési csak kóso éjszaka jött lmza. Azaz aeiu jüir-, ĥAnuui hozták. Û 'y be volt rugvn, hof;y ueiu tudott a lábán álluni. Két pajtába cipelte ka-rouíogva. As apa boldogau fogadta  a fiát  ó* hálálkodva kö-szönte inog a két palásnak a ezive&Kî Qket. Aztán bdbzkón mondotta liauak; • 
— A 4 egász fa  nullában te vagy 02 elsfi  lésztígt BQ̂kd vagyok r á d e l é g  volt a pénz)* 
A tiu ffQSzotc  oaodáltttoB  móúou kiióxauodotL  én ragyogó arccal uiondtu: 

Mi-gvan uz epéit szá̂ .Öt?eu íoriuL!... Tudod, pöpa, mikor íî eteiú.src kerdlt a sor, rétszcguck tet-tein magam «s a tiuk fizettek  ki mlndont... liabuUa! • 
— Ki aharaadikPOrconvillti márkitól, akit tré-fás  ötletei iniatt nagyon szerettek Enesébet angol tLtrályutí udvaran, a királynő egykor mogkérduztc, bogy uiikéut velukvdlk n uákróiy — Num u ltígjob* ban, foleltc  a marki, — mert a fuldöu  Cáak hiirom becdülctua no van, — A» udvaxhöljjyek mioő elaá-

padtak. ICusóbct mosolyogva Kérdező: — És ezok 't Gretítiville bokolva lolcltu: Az elsó iülséged, aki tUn-dúklö orenycdségévul példaképe egész nouiéuuk, a másik az 6u uóm és a burmudik,.. ezt nem nevezem 
meg, hadd üigyju míudou böigy, üô y ó az. 

• 

— A liba. A biciklista elgázol egy kövér libát. A liba gazdája uyulo korona kártérítést követel. A biciklista csak ütkorouát hajlandó udul, do lemond eunok cllonéra a libáról. Ncut tuduuk uiűgogyeznL Ülro elé kerül az Agy, aki rövid gondoUudás ntáu kivess bárom kofonnbaftsebébúl  és igy szól a bicik-listához ; 
— Hát adja ide ast az At koronát. 
— Tusáé k t 
A biró most a liba gazdájához lordul ; 
— Fogja néném, Itt a oyolo korouája. Eemélem meg vannak elégedve mindketten 'i 
— Igtui, biró nrl 
— Bu Is megvagyok elégedve, mert soha életem-ben nem kaptam még három koronáért egy IIven ló ktrér libái 

» 
— Porosa bók. „Oh, kadvoa nagyság ha igaz, 

hogy as emberek a majomtól származnak, miuó szép lehetett as a majom, amelytől nagysád sxármazLk • 
— A Onrvlmes Kovács legGíégett» !eánva 

nem tég  í i q hos ment. J 

a.ÍePül \ , l e i f i y ^  Tette* «1, tel^ «tto l^m^eaebbon adtuTtal a saOltti 

— És mit csinálnál te, ha véhtleaül a gólya rgy délutáu uckcd vinne egy gyermeket? 
A fia  e«:y percru meghökkent a,ueiu várt kérdésre, 

de CMiik egy pillunatra. A következő pillanatban már 
íel villant a szeme e kipirult arccal igy vágta kl ma-
gák a nehéz helyzetből; 

— Hirtelen megházasodnám t 
— A táreasAg ezután tGbbé nem Is tárgyalta ezt a kérd ért, mintán Igy minden tekintetben megnyug-tató megoldáshoz jutott. 

* 

Kiváncaiság. A ngyéren BundihinaJc  kis hnga tzühteU. 
A pii}Hi  űi'rtiidezre  szól: — Baudika,  ki* teitpértA  hatott 
neked  a gólya.  Akarod  látni  f  — Bundtka  kumolgan  felel: 
«YeM.  ví  góijfát  akarom látni. 

* 

Jót akart. — Tejet  hoztam, tutgyaéga.  — Jól  van, de 

ni 11 ci* aprópénze  ni. — Uh,  holnap ie ráir. — Az dw,  4e 
htUha  megint tok  holnapig* — Az «0 6qj/ • 

— Igy 1b jó l van. Két  föiborozoit  ráUmztá  egpQU 
megy meghallgatni  a képviselőjelölt  progriimmbeszétUt. 

— Kj  komám — szól az egyik,  kinek  nuijyon káprá-
zat/  a izemé, — nem látom a jelölt  urat. 

— JVe  bitsuljon,  komám, — felet  a másik — látok  én 
keltik  is. 

* 

— Seó saerint vette. Egy szegény ördög  órahosstat 
áeeorog a nemzeti kaszinó ablakai  előtt;  tégre  feltűnik 
egy rtnd'muk  ti, ez azt kérdezi  tőle,  hogy mit rárt 

— Azt mondták  nekem, — feleli  a szegény Crdőg,  — 
hogy odafent  olyan urak  tannak,  kik  az ablakon  dobiak 
ki  a pénzt; hát arra tárok. 

• 
Ei már aa igasl babona. Egy társaságban  kévdi 

vqtaki,  tojjon tzereiwsétlcnnégrí  jelent-e,  ha az aszietnál 
tizeuhániMH  esznek-  — Minden  bizonnyal — f*Mt  egy 
feneketlen  gyomrú eeő,  — de  csakis akkor,  hă etupán 
tisenkettá  számúra tan fűzte. 

A mértani vIngán. Tanitó:  Mamdá  msg fiacskám, 
mi az a Arör. Tanuló:  A kör  a* a hely, honfion  am apa 
minden  este jókedvűen  fin  hem, « 

MegTwditva. — Ha  én esis fektUkátk  Usom,  nm 
birok  elaludni,  — Furooa  L. 1fáiam  megfordítod-  ha 
alszom, nem birokfitofr  kdéét  inni / 
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•Kfw&mfâhM' 
— Lapnak olvasóinak és 

oak boldog karácsonyi annepeket kívánunk. 
— Kinevezés. Gyalókay Sándor ffiispán  dr. 

Várton László ióazolgabírót a aiApvi-1 Bírd Ferenoz 
plébánost a madéletvi ión. kath. iskola gondnokivá 
nevezte ki. 

— Újévi üdvözletek Megváltása. Farkas 
Imre pü. számvizsgáld újévi üdvözletek meg-
váltása cimén, a csíkszeredai sclatcr alap javára 
szerkesztőségüknek 5 koronái adott át Az 
Összeget rendeltetési helyére juUattuk. 

nulfiIJbIiImIIlÓI  A m. kir.. iöldmi-
veléaügyi miniszter Zerkula János csikr.ikoai gaz-
daaági cselédet ki Hány* Kristóf  K-deoégáheo 
azolgál, és Benedek Jáaoa gyergyósz. ntni kliai gaz-
daaági caeMdet ki CsikiDénes gazüusú^'ábau azol-
gál, hüaégea éa megbízható szolgálataikért fiO-KO 
korona pénzbeli jntalomban részesítette > egyben 
nevezetteknek elismerő díszokleveleket adományo-
zot t A pénzbeli jutalom éa díszoklevelek a napok-
ban érkeztek le a vármegye íőispáujálio:'. Megjntal-
mazottaknak a jutalmakat a felosiki  és cyeriryószeotr 
mikliai tőszolgabirák ünnepélyesen fogják  átadni. 

— Hány percent haszon várható a mű-
trágyák mán? Egy rendkívül érdekes és hasz-
nos könyv keiül ki legközelebb a sajtó alól: 
Matlaszkovszky Tádé közgazdasági írótól »A 
szuperfoszlát  közgazdasági jelentősége Magyar 
országon* cim alatt Ebben a könyvben az 
országos növénytermelési kísérleti állomás kí-
sérletei, — s más jelentékenyebb kísérletek 
alapján ki van mutatva, hogy melyik növény-
nél milyen hasznot lehet elérni a szuperfoszfát 
alkalmazásával, ugy amint itt következik: bú-
zánál 122°/,, rozsnál lI3*/„ zabos bükkönynél 
és utánna vetett rozsnál 104*/«, árpánál 50°/., 
cukorrépa és utána vetett árpánál 186"/„, takar-
mányrépánál és utána vetett árpánál 2n6°/a, 
zabnál 78°/„ burgonyánál agyagtalajon 56"/,, 
burgonyánál homoktalajon 76%, cukorrépánál 
87*.,, takarmányrépánál 150»/., lucernánál 397"/, 
baltacím szénánál 554*/„ lóherénél 89—26o*/o, 
homoki dohánynál 350*/o, televény földön  ter-
melt dohánynál 327*/o, réti szénánál 118*/., 
hegyi szőlőnél 300*/„ homoki szőlőnél 385°/,. 
— Rendkívül érdekes számok ezek, a melyek 
keü, hogy minden gazdát a műtrágyák hasz-
nálatára serkentsenek. 

— Kész a választójogi Javaslat A Nép-
szava közzétette a Lukács miniszterelnök kije-
lentése szerint ellopott uj választójogi javas-
lat szószerinti szövegét, csupán a statisztikai 

aem-ad magáról a központnak. Ellenben örvende-
teaen veszi tudomásul a válaazttnány, hogy a kö-
zel 260 tagot számláló esik vármegyei Róm. Kath. 
Tanítóegyesület belépett az Erd. Róm. Kath. Ta-
nítóegyesületek Szövetségébe éa ennek egyik ki-
váló tagját Szlávik Fereno fBgimn.  h..igazgatót 
Zaögön elnök a Szövetség központi alelnökévé 
nevezte ki. 

— Községi vizsgálatok. Dr. Sándor 
Gyula felcsiki  főszolgabíró  a minden év-
ben szokásos községi vizsgálatokat járása 
községeiben megkezdette. 

— Alispánból újságíró. Lovassy An-
dor tordaaranyosmegyei alispán beadta 
nyugdíjaztatási kérését, melyet már el is 
fogadtak.  A volt alispán Kolozsvárt tele-
pedett le és lapot log indítani. Mint ki-
tűnő publicista az egész ország előtt is-
meretes. 

— Hatósági közeg elleni erőszak 
Fodor Dezső Lajosé csikvacsárcsi lakos f. 
hó 8-án Péter Lajosné korcsmájában több 
társával mulatott s midőn Szakács And-
rás községi biró zárórára figyelmeztette, 
bicskával támadt a községi bíróra, de 
megszúrni nem tudta, mert többen ideje-
korán lefogták.  Fodor ellen a bűnvádi 
eljárás folyik. 

Honatya". Mátrai Ferenc Béla Csik-
vármegye kir. segédtanfelúgyeló  .Hon-
atya* címmel — mint közöltük — egy 
felvonásos  szatirikus vígjátékot irt, mely 
kis könyvalakban is megjelent, s megren-
delhető 60 fillérért  a szerző cimén; Mátrai 
Ferenc Béla segédtanfelúgyeló,  Vármegye-
ház földszint  28 szám. 

— Nagy vadászszerencse. Nagy Sándor 
csikszentmártoni birtokos hírneves vadász a 
mult héten a csekefalvi  erdőn két darab, ha-
talmasan kifejlődött  vaddisznót ejtett zsákmá-
nyul. A remek példányok egyike kan, a má-
sik pedig koca volt s azokat igen sokan meg-
bámulták. 

— Szinháal hét A mult héten 
Budiy Ilonka váratlan betegsége foly-
tán, u repertoir nem nagy diosőségére, 
bárom zónaelóadás került színre. Ugy 

adatokat és megokolást nem sikerűit nevezett látszik, bogy ha Buday nem játszik, 
szocialista lapnak megszerezni. E javaslat hí-, zttvarbia jön az ieuzguló. mert nem tud 

•* Irn.m A .... 4.L1. . . .U - O O » telességét a kormány sem cáfolja,,  tehát való-
nak kell tartanunk. E váratlan leleplezés arra 
bírta Lukács László miniszterelnököt, hogy 
már december 31-én a javaslatokat a képviselő-
ház tárgyalása alá bocsájtja. A javaslat szerint 
vállasztó lesz minden 24 éves magyar állam-
polgár, ki érettségi vizsgával vagy ezzel egyenlő 
képesítéssel bír, minden 30 éves magyar állam-
polgár, ki hat elemi iskolát végzett, minden 
30 éves imi-olvasni nem tudó magyar állam-
polgár, ki legalább 40 korona egyenes állami 
adót fizet.  A javaslat Lukács kijelentése sze-
rint az intelligenciára és megbízhatóságra van 
alapítva. A szavazás csak a törvényhatósági 
jogjgal felruházott  városokban lesz titkos, kí-
váncsian várjuk a részleteket, melyek a tör-
vényjavaslatot statisztikai és más felvilágosító 
adatokkal kellőképpen megvilágítják, miután 
igy hozzá szólani sem lehet. 

— Pisztráng költőház a földmlveléslsko-
lánál. A földmivelésOgyí  miniszter által a csík-
szeredai balásztársaság részére engedélyezett 
államsegély felhasználásával,  a csíkszeredai m. 
kir. földmivesiskola  havasalji gazdaságában 
pisztráng köllőbázat létesített. A költőház 30,000 
szivárványos pisztrang-ikra kiköltésére elegendő. 
Ikrákat a tavasz folyamán  ugyancsak a föld-
mivelésügyi miniszter adományából a közala-
pítványi javak Znióváraljai pisztrángos gazda-
ságából fogják  szállítani. Az uj költöbáz felül-
vizsgálata f.  hó 22-én vagsámap volt meg az 
országos halászati felügyelőség,  a m. kir. föld-
mivesiskola igazgatója és a csíkszeredai ha-
lásztársaság kiküldöttjeinek közbenjöttével A 
plsztráng-ivadék egyelőre az ivadék-nevelö tóba 
jut, ahonnan a csíkszeredai halászali társaság 
által kijelölendő patakot, Olt stb. benépesité-
sért^Jog felhasználtatni.  Kívánatos lenne, bogy 
ebben az időben a kijelölendő vizeken a ha-
lászat minden eszközzel, a legszigorúbban meg-
akadályoztassák. Ez intézkedések megtételére, 
valamint a kijelölések megejtésére közgyűlés 
összehívása volna szükséges. 

— Az Erdélyi Róm. Kath. Tanltóegyesfl-
íetek Szövetségi választmánya folyó  hó 11-én 
Csíkszeredában tartotta félévi  rendes gyűlését 
Zsögön Zoltán tanítóképző tanár elnöklete alatt. A 
választmány főként  a közgyűlési határozatok vég-
rehajtásával foglalkozott  Ezek során kiemelkedett 
a felekezeti  tanítók fizetéaiendezése  érdekében a 
képviselőházhoz' benyújtott kérvény ügye, a Szö-
vetség központjának Gyulafehérvárról  Caiksomlyóra 
történt áthelyezésével kapcsolatos jelentés és az 
alapszabályzat néhány g-ának módosítása. A vá* 
lasctmány aa -elnöki jelentésekből sajnálattal veszi 
tndomáanl,. azt hogy moai, midőn a tanítóság 
anyagi éa szellemi emelkedésének biztosítása szem-
pontjából az egyesek lelkes tömörülésére volna 
a d k a é g • Swwtaég némefc  <tasa {mkt pld. a 
a Kolozí—dobokai ia a marosi r. %ath. tanitó-
egyjaület) kBnömhSam tivolmand éa arfg  életjelt 

kifogástalan  műsort ny ujtani Bizonyos 
knpkodás volt észlelhető, mely a közön 
s get még jobban távol tnriotta. Ami; 
a azioQgyi bizottság a mult beire a 
műsorba felvett,  azt a színigazgató több-
ször változtatta s végül is „közkivá 
natra* a Limonádé ezredest adta bar 
madszor igen mérsékelt számú közön-
ség elóit. Ugy látszik igen kevés a 
darabja, s azok is Budayboz vannak 
kötve. Egyébként szerdán az .Ostrom 
s ombnon ,Berkovics és társa" elég 
szép közönség elölt sikerűit előadásban 
kerültek bemutatóra. Ez uióbbi derűs 
jelenetein sokat mulatott a közönség. 
E h -ten Buday Iionka is játszik, ki 
mir egészseges lett, szerdán d. u fziure 
k r̂ül „Vasgyáros", este .Tengerész 
K uu" berletszűnetben ; Csütörtökön d. u 
Ltáii} vásár, este .Bukow"; pénteken 
„t ululoti" színmű; szombaton .Ten-
gerész Kató" bérletben. Vasárnap este 
R é t li e I y jutalomjátékául berletben 
„Lux oburg grófja". 

A tanszer kiállítás segélye-
zése. \ vallás és közoktatásügyi rni-
niszt r a vármegye törvényhatósági bi 
zotts iáinak azt a határozatai, melylyel 
a csíki róm. kath. tanitó-egyesület kez-
deményezésére Csikvármegye tanitókara 
által uz 19U évi Szeptember bavában 
rendezem tanszer kiállítás költségeire, 
300 kuruna segélyt szavazott meg, jóvá-
hagyta. 

— Az árva és szeretetház léte-
sítése. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Csikvármegye törvényhatósági 
bizottságának azt a határozatát, mely-
lyel az árva éa szere te tbáz épületének 
átalakítóira, felszerelésére,  berendezé-
sére szükséges 40,000 korona költség-
többletet engedélyezte és azt kiutalta, 
— jóváhagyta. 

— Csendőri laktanyák épitése 
A va'íái- éa közoktatásügyi miniszter 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsá-
gának a határszéli csendőri laktanyák 
felépitésót  kimondó határoiatát jóvá-
hagyta. 

— Házasság. Vindornyalakí és her-
telendi Hertelendy Dénes, özvegy. Her 

telendy Andorné, született nádaadi Sár-
közy Irma fla  eljegyezte dapeai Dapsy 
Aonyt, özvegy Dapsy Frigyeflné,  szüle-
lett osiktsplocai Lázár Juliska leányát. 

— Áthelyezés. Török Kálmán 
szabadkai máv. mérnököt saját kérésére 
a gyergyószentmiklósi máv. oaatálymér-
nökséghez helyezték át. 

— Bicskázás. Kajtár József  csikdán-
falvi  lakos folyó  hó 11 -én János Józseffel 
összeszólalkozott, miközben bicskáját elő-
rántva, János Józsefet  súlyosan megse-
bezte. Kajtár ellen súlyos testisértés vét-
sége miatt a bűnvádi eljárás folyik. 

— Folyó hó 25-én délután fél  2 órá-
tól este 9 óráig az Orbán-féle  gyógyszer-
tár, 26-án délután fél  2 órától este 9 
óráig Gözsy Árpád, 29-én délután fél  2 
órától este 9 óráig pedig az Orbán-féle 
gyógyszertár lesz nyitva. 

— Tüzesetek. Kászonimpér községben de-
cember 13-án este fél  9 órakor Balázs Antal 
(Zadi) földmives  egyén lakallan belsőségén 
levő csűre kigyulladt és teljesen leégett. A kö-
zel levő sűrű épületcsoportokat csakis a hely-
beli tűzoltóság s a lakósság ébersége mentette 
meg. Amint a csendőri nyomozás kiderítette, 
a tűzet Mihálcz Mózes kászonujfalvi  lakós za-
varodott elméjű koldus gondatlansága folytán 
kele'kezelt oly módon, hogy az éjjeli szállásra 
a kérdéses csűr istállójába húzódott volt meg, 
amely alkalommal gyufái  gyújtott amitől az 
istállóban levő széna tűzet fogott.  Kászonim-
pér községben újólag, december 14-én este 
fél  9 órakor Balázs Bene Dénes földmives  la 
katlan telkén levő csűre kigyuladl s leégeit 
Ezen épület tüzétől a Markai András és Cazda 
Albert kászonimpéri lakósok tulajdonát képező 
s a kigyulad csűrtől 10 méter lávolságra fekvő 
csűr istálló szintén megyult és egészen leégett 
Az épületek biztosítva voltak. A hír Mihálcz 
Mózes kászonujfalvi  lakós zavarodott elméjű 
koldus, hogy az a lakatlan telken levő istállóba 
bement s ott amint gyufát  gyújtott, attól az ott 
levő széna megyult. Nevezett Mihálcz Mózes 
koldust «Bolond Mózi« néven ismerjük. Ezen 
tüzesetbői kifolyólag  a községi elöljáróságok-
nak szigorú kötelességévé kellene tenni, hogy 
a községekben járkáló koldusokat figyelemmel 
kisérjék s azokat ellenőriztessék. 

— Többszörös késelés. Szép Ignác csik-
szentsimoni 20 éves legény Hermán György 
kereskedő, csikszentsimoni üzlete előtt Szőke 
János csikszentsimoni lakóst egy zsebkéssel 
minden oknélkul 10-12 napi gyógyulást igénylő 
sebet ejtet. Ugyanezen az este szintén Szép 
Ignác a Sós János korcsmájában Virág Mihály 
és Fazakas József  csikszentsimoni lakósokat 
zsebkésével súlyosan megszúrta. 

— Tauazik  B. Hugó  elhunyta.  A szé-
kelyföld  és különösen Ma-osvásárhely közéletének 
kiváló alakja huuyt eL Tauszik B. Hugó, a maros-
vásárhelyi Kereskedelmi és ipsrkamara elnöke, 
Székely Társaaágok Szövetségének alelnöke, 
Agrár Takarékpénztár r. t vezérigazgatója elhunyt 
73 évee korában Abbáziában. Halála hírére az Agrár 
Takarékpénztár helybeli flókintézetéra  gyászlobogót 
tűztek, a flókintézeti  választmány pedig Pásztorhy 
Tibor elnöklete alatt rendkivü'i ülésében fejezte 
ki részvétét 

Az nzvölgyl ut kiépítése. A m. kir. kei. 
kedelemügyi miniszter az urvölgyi törvényliatós 
közút kiépítésén» a törvényhatóaág által kérelmez*' 
államsegély tárgyában keletkezett ügyiratokat kiegé-
szítés végett azon kedvező kijelentéssel adta visz-
aza, hogy az államsegély engedélyezése ez idő sze-
rint nem áll módjában, eUenben az esetre, ha a 
törvényhozás a törvéoyhozásí közutak folytatólagoa 

kiépítésére és fejlesztésére  ujabb beruháaáa Utalt 
fog  rendelkezésére boezájtani, a szóhanlevő aty»- . 
ntlnsk ezen hitel terhére leendő kjépftékét  jÜUM- ' ' 
latu megfontolás  alá veszi. Az utfeonaláafc  : Bortá-'). 
oia területére eső folytatását  illetőleg e l ter jesztek , 
kérelem — a leirat szerint — ez idő szerint tárgy-
talan. 

— A kopár terűlet befázltáta.  Hagyann-
szágon körülbelel 300.000 katasztrá<:s hold terület 
vált kopárrá az oktalan erdőgazdálkodás' következ-
tében. Ezen aegitendő a földmüvelézűgyi  kemmány ' 
nagy erővel fog  hozzá a kopár terület erdősítésé-
hez. A hol knpir terület van, állami csemetekertet 
létesítenek, hogy az erdősítés munkája gyonakb 
lendülettel végeztessék. Az eddng Mteaitett e t e s M r -
tekertek azonban nem elegendők arra, hogy e gyor-
sabb munkához szükséges anyagokat kitermel)». ' 
Ezért az idén két éa háromnegyed millió kú t t á t l -
val több áll a földművelésügyi  kormány rendelke. 
zésére, hogy erdősítési programját mielőbb meg-
valósíthassa. 

— As altisztek  zsoldjának  emelése. 
Az uj véderő törvény idevonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtáaa gyanánt 1913. január 1. napjától 
kezdve a hadsereg kötelékéből önként víeazam»-
radt szakaszvezetők és káplárok napi azoldja 70 
fliérrfll  80 lUlérre, illetőleg (káplároknál) 40 fillér-
ről 60 fillérre  fog  emelkedni. 

— Baleset.  A székelypataki Erdőiper rész-
vénytarssság gyergyóvárhegyi erdejében Baneza 
István gyergyószárhegyi illetőségű erdő munkás tebb 
társával gömbtacsnsztatáasal volt elfoglalva-  F. hó 
9-én délntán a munkások fölött  egy fa  megindult 
éa Benoxe Istvánt oly szerenlséüenttl ütötte el, 
hogy bal lábán csonttörést szenvedett, a szintén 
jelen volt Bartis István könnyebb természetű sérü-
lés áráa szabadult. Miután a balesetet a munkások 
saját vigyázatlansága okozta, felelősség  senkit sem 
terheL 

— A gazda Joga. Furcsa pört tárgyalt 
nemrégiben a nagykanizsai törvényszék. Dr. 
Dőri József  ügyvéd és kisrécsei földbirtokos 
azzal vádolta egy napszámosát, Molnár János 
kisrécsei 30 éves földmivest,  bogy az egyik, 
zsák búzáját ellopta. Természetesen a nyo-' 
mozó csendőrök elé került az ügy és á valla-
tás hevében, szembesítéskor dr. Dőri szembe-
köpte Molnárt Később kiderült, hogy Molnár 
ártatlan, mire a megsértett ember a köpésért, 
elégtételt akart venni. Több ügyvédhez elment, 
de egyik se vállalta az esetet, mig végre dr. 
Hajdú Gyula nagykanizsai ügyvéd védelmébe 
fogadta  a szegény ember ügyét Rágalmazás 
és becsületsértés vádjáért panaszt emelt .dr. 
Dőri ellen. A járásbíróság azonban felmentő 
ítéletet hozott azzal az indolással, hogy »nem 
vélelmezhető az, hogy a gazda cselédjét be-
csülelében sérteni akarná*. A felebbezés  tár-
gyalásán a nagykanizsai törvényszék helyben 
hagyta a járásbíróság Ítéleté^ azzal az- indok 
lássál, hogy a gazdát a cseléd felett  bázi fê  
gyelmi jog illeti meg és ez magában fogfiija 
a feddést  és dorgálást De nem tette hozzá a 
kir. törvényszék, hogy: A feddés  és dorgálás 
pedig köpéssel eszközöltetik. 

— Uj olgarettak. A dohányjőwlékl 
igazgatósag december 14-étól kezdve háram 
uj belföldi  különlegességi dohánygyártmányt 
hoz forgalomba.  Aa „Amneris", „ThebaT éa 
„Moeris* cigarettát. As aranyvégű .Amneris' 
darabja 9 fillér,  a parafa  végű .Theba' 7. fillér 
éa a szopókás „Moeria" 6 fillér.  Az nj1-ciga-
rettákat 20 éa 100 darabonkint fogják  árulai 
az összes különlegességi trafikokban. 

— Brdelyi Naplap címen vasárnapon-
ként megjelenő hírlap iadult meg nov. 24-én 
Marosvásárhelyen Dr. Ousáth György szerkesz-
tése alatt. Az Erdélyi Hírlap első számának 
gazdag tartalma arra enged következtetni, hogy 
az erdélyi kisemberek, kiknek érdekeit aa uj 
lap szolgálni kívánja, hathatós támaszt nyer-
tek az iţj lapban. A lap előfizetési  ára egy 
évre 6 K. 

U J S Ö R N A G Y K A K T Á R A . 
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában a kir. Törvényszék közelében (Szász 
Gergely-féle  ház.) B t t r g e r A l b e r t j ó h i r n e v t t 
marosvásárhelyi s ö r é n e k na^rmctArAt 
megnyitottam, hol szakszeríl berendezés és kezelés mellétt 
módomban van a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő  kiszolgálás mellett a n. é. fogyasztó  közönség 
kivánalmaiuak megfelelni.  Naponta friss  töltésll palack és 
hordó sörök állandóan kaphatók. Raktáron tartok továbbá 
borszéki, répáti, kászoni, és Székely Selters vizeket, melye-
ket kívánatra készségg 1 házhoz szállitok a legjutányosabb 
árak mellett. A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve vagyok 

T e l j e s t i s z t e l e t t e l : p E | I Y t f E S A U B l f c 
marosvásárhelyi sörnagyraktár. Telefon  68. 
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— OCCASIO. Gyermekjátékok és 
ajándéktárgyak nagy választékban és 
olcsó áron kaphatók Merza Rezső di-
vatfizletében,  Csíkszeredában. 

NYILTTÉR.*) 
A csíkszeredai takarékpénz 

tárnál betétre elhelyezett 43000 
korona erdó vételárnak (áaoár» 
a snlyos pénzviszonyoknak) a ha-
táridő lejárata elótt történt kifl 
xe teáéért köszönetet mond a csik-
pálfálvi  közbirtokosság nevében 

Az elnökség. 
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele-

Haaéget a Szetk. 

111 M03T JELENT MBQ 111 

Szabad órák alatt 
--(EUcnélktt ti tutonivn wrtóíoö — 

IRTA: 
K É M E N E S A N T A L 

főgimnáziumi  tanár. 
Ára 2 korona, 

megrendelhető: V á k á r L, 
könyvkereskedőnél és a 
szerzőnél, Csíkszeredában. 

Szám 1019-1912. vgrb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1861. évi 
LX tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 1296. é3 1354. számú végzése 
következtében dr. Zakariás Manó Ügyvéd által 
képviselt Becze Ferenc és Dobál Gergely javam 
45 K 40 f,  27 K 40 f,  s jár.erejeig 1912. évi 
november hó 22-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le és fellilfoglalt  és 1990 
koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m.: 
házi bátorok stb nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  V. számú végzése folytán  43 K 
40 f,  27 K 40 f,  tőkekövetelés és biróihig már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedő lakásán Szépvizen leendő megtartá-
sára 1018. Január 9-ik napjának délutáni 3 
órája határidőül kitüzetik éa abboz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX tc. 107. és 108. §-: i értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul ÍB el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi december 
hó 18. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és v i a szkos v á s z n a k b a n 

Szolid kiszolgálás! Legolcsóbb árak I 
35—50 

S Z É K E L Y Ö. 
UJJONAN BERENDEZETT FÉRFI DIVAT 
ÉS KÉSZRUHA ÁRUHÁZA MEGNYÍLT. 

A bol a legjobb és legizlésesebb 
uri divat dolgok állanak a L vevő 
közönség rendelkezésére, u mint 

kalapok, sapkák, Ízléses nyakkendők 
a legjobb Otobur) gyártmányú cipő 
különlegességek es fehérnemOek 

l e g n a g y o b b vá lasz tékban . 
O a 11 é r o k minden f aBonban 
£ :: (E. Péter Gyártmány). :: :: 

És harisnya különlegességek. Kérem a 
t. közönséget szíveskedjék meggyőződni 
újdonságaimról é s a z o k olcsóságairól 
minden vétel kötelezettség nélkül. 

Sz. 7979—1912. tlkvi. ,_3 

Hirdetmény. 
Csikszentimre község tulajdonát ké-

pező, a csikszentimrei 15. szlljkv arányo-
sítás következtében az 1869. évi 2579. 
sz. szabályrendelethez képest átalakittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hi-
telesítése és a helyszíni eljárás a nevezeti 
községben 1913. évi február  hó 1-én 
fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak:  1. az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson 
személyesen, vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az uj tlkvi tervezet ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosab-
ban adják elő, mert a régi tlkv végleges 
átalakítása után a téves átvezetésből ered-
hető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesít-
hetik. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszentmárton, 1912. dec. hó 20. 

FInta József  s. k , 
kir. albirő. 

A kiadmány hiteléül: 
Kovács Antal, 
kir. tlkwezetö. 

•XXXXXXXX)OCXXKXX$ 

FEKETE VILMOS 
illatszer- és pipere-
üzletében kaphatók 

a legszebb karácsonyi 
és újévi ajándékok. 

Szám 1154—1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnak 1912. evi V. 1405. BZ. végzése foly-
tán dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár végre-
hajó részérej végrehajtást szenvedő ellen 5500 
korona 40 lillér követelés s jár. erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 2520 koronára becsült ingóságokra 
a c s í k s z e r e d a i kir. járásbíróság 1912. V. 
1405. számú végzésével u további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap és felülfu^lalttók 
követelése erejéig is, amenuyiben azok kielé-
gítési jogot nyertek volna, végrehajtási szenve-
dők lakásán Ca i k d e I n é n leendő megtartá-
sára határidőül 1813. évi januar ho 7 nap-
ján d. e. 10 órája kitüzetik, amikor a bíróilag 
leloglalt ingók és pedig ifj.  Kánya Józ*efnei 
lovak, tebeuek, széna, tűzifa,  faragottfa,  juhok 
stb., stb. a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fog 
nak adatui. 

Felhívatnak miudozok, kik az elárverezendő 
ingósúgok vételárából a végrehajtató követe 
lését megelózó kielégítéshez jogot tartanak, n 
mennyiben részükre a foglalna  korában eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tUnik, bogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdéseig alulirf 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fele-legére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1912. évi december hó 
16. napján. 

Molnár Sándor 
bir. végrehajtó. 

T T T \ * « f i  Ha ö n súlyt helyez egészségére, 
11 K A M I H a a z t akaija, hogy jó kinézése legyen, 
I I n H m J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK P R É N E R - S Ő R T I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ö r a J c t á x O a l l E v á i n i e e y e r & s s f e r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c s a p o l á s — 

csakis őzv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 49 - 52 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhivni, 
miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levS 

NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség* 
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak meílctc pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfeleI6,  mindenféle  nagysága 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, bogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
á rban , miut bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom móg 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. köz-ínség szíves ügyeimét felhí-
vom azon körűim-nvre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakli;> vágö munkák javítását el-
vállalom. Msgsmot a mélyen tisztelt közön-
ség jóinilululati pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

Tn T A T I r S I Egy épületes 
i ^ A U \ J I belsőség, szép belsőség, szép 

— gyümölcsössel 
melynek utcai frontja  30 méter. C i m 
e l a p k i a d ó h i v a t a l á b a n . 

FEJŐS BIVAL ELADÓI 
öt éves. Naponta 5—6 liter 
tejről f e l e l ő s s é g  adatik. 

U t b a i g a z i t t a k i a d ó h i v a t a l . 

H1EDETÉSEK 
olosó árszámitáa mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

le^Jo'b'bB.ajE e l i s m e r t 
Emke l ino leum 
padló fénymáz.  — Egyedüli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedése, Csíkszereda. 

10-30 

Elveszett 
a csíkszeredai állomáson egy inga óra 
belsőszerkezete, valaki mindenesetre té-
vedésből többi csomagjaival vitte el, szíves-
kedjék akár a csikzzeredai állomás főnök-1 
séghez, akár e lap kiadóhivatalába beadni. | 

Szám 10—902. 
Árverési hirdetmény. 

Csikdelne község közbirtokosság tu-
lajdonát képező I. II. határrész erdő- és 
legelő területén a vadászati jog 1913. év 
január hó 10 napjának délután 2 óra-
kor Csikdelne község hivatalos házánál 
(6.) egymás utáni évekre nyilvános árve-
rezésen haszonbérbe fog  adatni évi 42 ko-
rona 20 fillér  kikiáltási árban azzal, hogy 
a bérbeadása a kikiáltási áron alul is meg 
fog  tartatni. 

Az árverezési feltételek  a községházá-
nál megtekinthetők. 

Csikdelne, 1912. december hó 23-án. 
Zöld Antal, Birta Károly, 

b. jegyző. b. elnök. 

ED 

o 

<3 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát I 

Felhívom a ügyeimét a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b t l t o x o l s a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramufonok  éa  lemezek,  melyek 
igen jutányos arban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Miuden tőlem vásárolt varrógépért 6 ss 10 évi Jótállást vallalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gratnafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  áruBitom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAtyAFONOK-
hoz mindenféle  alkati-énnek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
nyosabb árért  eaxkiixlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L-utca 9. sz. (Lukács luliska-féle bérpalota). 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltőmunkákat elvállalok. 
IIILtiWIiLIIIBIftWWTBTWfWBBHBffPflBflIWWI 
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Takarékos háziasszony, 
otthon készili likörjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap minlha készen venné. 
KSvetkemö likőr euan tük kaphatók 
Allaaob, Kárpáti kmern. 
Barack, *ávé. 
Cacao, Kömény, 
CaáaaárkSrte, Haraaohinó, 
Chartreuae, Heggy, 
Curakao, Bum, 
Dió, Vadasa likőr, 

Vanillia. 
Á l t egy üvegnek használati ntaai-

táeaal 00 ilUór. 11—50 

AaiL'riiftti  logcscppek a fogfájást  azou-
ual mcgszUiHctik. — Saját készítésű 
Mculboloa sósborszesz a legjobb házi-
szer. — ijilíomtej creme, szappan és 
jmiier a legjobb és legártaluiatluuabb 

kéz. és arcápoló szerek. 
Valódi aii£ol, fraucia  és hazai illat-
szerek, óriási választékbán kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Poslui rendelések azonnal iniéatetnek. 
10 koronáu íc'Qli rendelésűéi Iraoco. 

Mk̂ U* >1)' Ml' >1K yj' MU MÍ< MlolK^AlkWi' >U' MJ'>U' 

Szám 1 0 4 6 2 — 9 1 2 . ai. 2 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Cs íksze reda r e n d e z e t t t a n á c s ú vá rosná l 

ha l a lo?as folytán  m e g ü r e s e d e t t é s az 
1912. év i LVIII. t. c. 14. §. D) me l l ék -
let szer int i i l l e t m é n y e k k e l járó vá ros i 
főjegyzői  tiszti á l l á s n a k vá l a sz t á s uijáu 
l e e n d ő b e t ö l t é s e cé l j ábó l e z e n n e l pályá-
za to t h i r d e t e k é s felhívom  mindazoka t , 
kik ezen á l las t e lnye rn i ó h a j t j á k , hogy-
an 1912. év i LVIII. t. c. 22 §-a állal 
e lő i r t e lméle t i k é p e s í t é s ü k e t é s eddigi 
s zo lgá l a tuku l igazoló o k m á n y o k k a l , szü-
le tés i u u y u k ü a y v i k ivona t t a l felszerelt 
pá lyáza t i k é r é s ü k é t 19L3. január 14 ik 
napjáig hozzám anny iva l i nkább ad juk 
be , mive l a k é s ő b b e n b e ó : k e z ó k leUin 
t e i b e vé t e tn i n e m fognak. 

Cs íksze reda , 1912 . d e c e m b e r ho 
10 én. Fejér Sándor, 

alispán. 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann & Speil 
— Brassó, Búzasör H. — 
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ZSOGON ZOLTÁN 

| Régi versek: 
cimii könyve, melyet 

MÁRTON FERENC 
ILÚVC.-ZÍ rajzai díszítenek 

a legkedvesebb karácsonyi 
és újévi ajándék. 
Á i a 3 k o r o n a . 

Megrendelhető Vákár L„ könyv-
kereskedésében, Csíkszereda 

A n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g be -
c s e s t u d o m á s á r a h o z o m , hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
6yergyószentmiklŐ8on a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, v e z e t é s e m 
a la t t a l e g j o b b készü l t ségge l 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G " 
c é g nyílik meg, mely abban a 
he lyze tben lesz, hogy a l egma-
g a s a b b igénye inek megfe le l jen . 
A uagyérderot l közönség sz íves 
pá r to l á sá t k é r v e v a g y o k . Kitt lnó 
t i sz tHot to l JJg[ţ JJjf^  férfi  szabó. 

iBlicntanai EiT^ríllBiWj?! HETtD 

valódi 
KAVICSUK-CIPOSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐBE BERENDEZETT HANGSZEBGYAB. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és kir, udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, llH LÁncbid-u. 5. Gyár: Öntöbáz-a. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vouós, fuvó  és Üt6 
hangszereit ós %zok alkatrészeit, Quinttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. b, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpofából,  ujezüst billentyűvel és is-
kólával 30 fonottól  feljebb.  — Harmonikák legjobb elpusz-
tít hatat lau haugokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
gesség acélhangu hangverseny harmonikák, saját minták. 
8TOWASSB& a hangfokoao  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erósebb ós lá-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 írt. 
Harmónium világhírű legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes feljte-
relése előnyös fel  tetei ek mellett, jutányos árban, elismert 
kitUnó miuóség. — A legtöbb katonai zenekar azáüitój^ 

Magyarorsaág legnagyobb vonós ós favós  hangaserek gyára általánosan a legszolidabb kiazol-
16— gAlásról elismerve. — Árj egysek kívánatra ingyen és bórmentve. —20 

Újonnan érkezett! Újonnan érkezett 1 

Karácsonyi ajándékok 
B é , m . - a l a t o e o l c s ó é t r e ü s b a n . : 
300 drb milieu futó,  elÖuyomtatva —.HO 
200 . B készen liiraczve 4*50 
100 „ divniiy-[itunia készen 5'— 
100 n nagyon linóm 12*— 

Továbbá nagy választékban vannak még: gallér-
kézelődobozok, nyakkendő-dobozok, dlvatlD€l lé-
nyek, njság- éa ke fű  tartók. — Kötött nöikabá-
tok, lélek melegítők, keztyiik, g&masoik, gyermek* 
ruhák, harisnyák, zoknik és sportcikkek, kaphatók 

Bolesch Frigyesnél, Brassó, Kolostor-u. 29 sz. 
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• 

• 

• 

• 
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NAGY KARÁCSONYI 0CCASI0 MÁR MEGKEZDŐDÖTT. 
R a k t á r o n lévő d i s z k a l a p o k j a n u á r hó 10-ig 
karácsonyi és újévi occassio áron árusittatnak. 

Kezdett kézimunkák kiárusittatnak. 
Alakitások, díszítések,  javítások a legolcsóbb árban számittatnak, ízléses kivitelben. 

PUHA NEMEZ KALAPOK. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

R nagyérdemű közönség minden vételkényszer nélkül 
szíveskedjék üzletemben m e g g y ő z ő d é s t szerezni. 

Kiváló tisztelettel MÁTHÉ JÓZSEF női divatkalap üzlete. 
Két koronán felüli vásárlásnál egy díszes falinaptárt ajándékozok. 
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26. oldal. C S I K I L A P O K 52. siám. 

REISZ MIKSA bútorgyára 
P ^ » Kolostor-utca 32. SB&OI- Telefon  513. szám. 

Saját készitményü, kiváló minőségű modern asztalos ás ^kárpitozott bútorok jutányos árban. Műipar teivezési rajziroda. 

co 

« o 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napjan foganatosítom. Q 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

h E G Ü U A B B D I V A T 5 Z E R 1 N T 1 

:: :: N Ű 1 D 1 5 Z K A L A P 0 K A T : : 
mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

ATALAK1TÁ5T EhVAhhAhOK 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tokben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 
SIN6ER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben ,SINGEK* 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, bogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmeitek*. Az összes 
más üzletek által „SINGER-
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezeinek Qtán készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban Is 
messze elmaradnak. 18—52 

Szabó Lajosné 
C S Í K S Z E R E D A , 

K O S S U T H 

hölgyfodrász  és hajmunka ter-
mében mindennap délután 
hygienikus fejmosás  villany-
szárítással (meleglevegó'vel). 
L A J O S - U T C A . 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
minden betét után jövő hó l-töl • 
kezdődöleg további intézkedésig 

5°jo KAMATOT ÉS AZ APÓT IS FIZETI. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczl-körtit 53 sz. 
===== Alapítási év 1884. — 

Szabadalmazott Ventzki 
Qoztakarmány fiillesztö 

05,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
FHIIeszt 40—60 perc alatt 

100-400 liter űrtartalom. — Az uj 
aaeuadótArvény előirasai saerunt. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Bet&blásásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

Oim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

15— 

Első helyre küzdötte fel magát 
A PiCHER-FELE GYORSMELEGITO 

caeréjikálylM,  külonönen hiilonsiibnk  és ebcdlűk  részére 
ajánlom gyorsmalegltA agyag-kalyhaímat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal birnak. hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vat-
kályhak, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserépkály-
hak, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
llliókepessi g és jeentikeny tüzelőanyag megtakaríts* kezes-
sége mellett készttetnek. Ezen gyorsmelegitó kályháim a vau-
es c.iercpkal) lm összes előnyeinek szerencsés egyesítése éa tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCHER-FÉLE 6Y0RSME-
L E 6 I T Ö C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaka- és szénflitésre  gyors-
melegitó Dauerbrand-betéttel látom el. — Takarék tűzhelyek 
megrendelesénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivantatnak-e. Takarék-
tllzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék kéazlllnek. Azoknak ára 
nagyság és kiviteltik szerint állaplttatik meg. Felvilágosltás-
pal igeo szivesen czolgál az érdeklődő közönségnek, valn-
= mint a kályha és csempe mintákkal is — 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Portlaod-wiNOtgyár Kögfcr Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: A L B E R T BALÁZS ÉS FIA V A S K E R E S K E D É S É B E N és N A G Y M I H Á L Y S Á N D O R C E M E N T Á R U - R A K T Á R Á B A N . 

Nyomatott Vákár U könyvnyomdájában, Cgibawradiban-




