
reggel és este; de mégis a létezőt — bár áldozat
tal, önmegtagadással is — fenn nem tartani, meg 
nem őrizni, nem elengedhetetlen vétek-e ? 

Árkos községében egy év óta áll fenn a nép
könyvtár és olvasó egylet. K szent ügyet megbuk
ni engedni, gyalázatára válnék egy ily népes köz
ség értelmes, felvilágosult, olvasni szerető fiatnak 
és leányainak. 

Népkönyvtárunk és olvasó-egyletünk alapitó, 
pártoló és részvényes tagjai ! Jertek, ne engedjük 
-— bár emelje fel fegyverét ellene az ármány — 
elenyészni, hanem anyagi tehetségünkhöz képest 
igyekezzünk fentartani, gyarapítani, nehogy azt 
kellessék elmondani felette : „Arkosi népkönyvtá
runk és olvasó-egyletünk alig született — már 
meghalt." 

Kólcza Lajos, 
ref. pap. 

B.-Gynlft, 1878. január 16. 
Ugy hiszem, hogy som a tekintetes szerkesztő 

ur, sem a „:\Temere" mélyen tisztelt olvasói nem 
veendik rosz néven, ha ugy némelykor s a jelen 
alkalommal is lelkem a kies Alföld délibábos ró
náiról messzi tájra száll s kedves szülötte földemen, 
bérces kis honom, a vadregényes Székelyföld ha-
tárin, melyhez ifjúkorom annyi szent emléke köt, 
megpihenni vágyik. 

Ujolag légy üdvözölve általam kedves szülő
földeit), melynek bár elmúlt, de mégis örök élő és 
fájó emlékei felett a kegyelet hálás világa ég lel
kemben. 

Ott van te bennned egy falu s e faluban egy 
hcjiík, hol az első napsugár sütött rám, hol gyer
mekkori boldog éveim leélem ; ott van egy város, 
Sepsi-Szentgyörgy, hol tanulói pályám kezdődött s 
hoi a továbbiak szilárd alapját nyerem. Ott van
nak ott, melyekre oly sokszor gondolok, melyek 
lelkemet oly kimagyarázhatlan édes érzelmekkel 
töltik el s csak az fáj nekem, hogy mentől jobban 
vágyom hozzád, annál távolabb esem tőled. 

Ha az Alföld délibábját bámulám, eszembe 
jutottak vad regényes fenyvesid, melyek közt a 
gyermekkori boldog s csaknem öntudatlan korban 
annyiszor utaztam gyalog és szekéren Udvarhely
be, -hová lelkemet a tudomány szomja vonzá. 

Ha. rágondolok, hogy az Alföldön engem, az 
igénytelen székely embert mennyi szívességgel s 
Iii nem érdemelhetett barátsággal halmoznak el, 
eszembe jut a Székelyföld, melyet művelt külföldi 
utazók oly sokszor megénekeltek s nemes vendég
szeretetét oly magasan kiemeltek. 

Ha látok egy iskolát, melyet példaszerű rend 
és pontosság jellegez, eszembe jutsz ujolag, mert 
bár sokan húzzák fent is, lent is a vészharangot, 
nálad a tanügy oly virágzó,., milyent e különben 
gazdag Alföld fel nem mutathat s melyet a főváros 
— hangsúlyozva, legyen mondva — büszkén vall
hatna magáénak. Fogadd e kifejezést hálás meg
emlékezésem jeléül, mint tárgyilagos igazságot, ha 
szükség leend rá, be is bizonyítom. S mert a dol
gok igy állnak, fogadja a székelyföld tanítói, ta
nári kara s tanfelügyelösége legforróbb üdvözle 
temet! 

IIa látok egy alföldi embert, ki kicsinyelve 
e:nliti, hogy neki „csak" 8 0 0 hold, vagyis 1 6 0 0 
köbölfélejföldje van s elszörnyed, hogy 3 0 , sőt ke-
\ esebb hold birtokból hogy élhet meg" az ember : 
újból eszembe, jutsz, mert bár milliomosokkal nem 
igen rendelkezel, nemcsak a közműveltség, de a 
közvagyonosság is magasabb lábon áll nálad mint 
itt. A mellett van t ö r t é n e t i multad, melyre 
büszkén hivatkozhatsz s melyre a fél világ bámul
va tekint s melyet meghazudtolnod, beszennyez
ned soha sem szabad. 

Van szellemi tőkéd, egy még fel nem fede
zett, kiaknázhatlan aranybánya: gyerekeid. Igen, 
mert bármit mond a kicsinyes irigység, 8 évi biz
tostapasztalataim szerint a székely fiak ugy a bel-, 
mint külföldi egyetemeken mindig az elsők valá
nak s igen bajos volna meghatározni, hogy tehet
ségük, vagy szorgalmuk volt-e nagyobb? E sorok 
irója, ki az ország több helyein megfordult, sokat 
nevelősködött, tanítóskodott s tanároskodott, né
mi' büszkeséggel vallja be, hogy inkább oktat 
io székely fiút, mint egy mást az ország bármely 
részéből. 

Ha hallom, hogy téged vaskalaposnak szid
nak, hogy elmaradsz a kortól, hogy aristokratikus 
szellemű vagy s kasztrendszerekkel bírsz, eszembe 
jut, hogy. sok helytt s épen a hol legfennebb be
szélnek, szintén van aristokracia, t. i . pénzarísto-
kracia ész nélkül. Azért megbocsát a jelen kor, 
de ha választani kell, én inkább választom az ész , 
mint pénzaristpkraciát. Ezért is légy üdvözölve te 
drága székelyföld ! 

Es a közerkölcsiség — fájdalom, e szót ma
holnap kitörlik az emberiség szótárából — oly 
magas fokon áll nálad, minőt más helytt hasztalan 
keresni. Van gazember mindenütt, az tagadhatlan, 
tie azért a szegény (?) székelyföld börtönei nem 
oly zsúfolvák, mint a gaz lag alföldéi. 

És leányaid ? Szivem elszorul, lelkem elfogul 
ha rajok gondolok. Keressen bárki egy helyet, hol 
a nők oly finom erkölcsi érzeltel bírnak, oly há-

'ziasok, oly gyöngédek, jó gazdasszonyok s oly jó, 
értelmes anyák, mint nálad — s megszégyenítés 
nélkül emelek kalapot, mert tudom, hogy oly 
hely nincs. 

Szépek az alföldi nők; szépek a dunántúliak, 
az tagadhatlan, híresek Erdélyben a küküllömen-

tiek, de oly szépek még sincsenek, mint a te leá
nyaid kiknek nincs szükségük pirositóra, fehérí
tőre, hogy homlokukon a derült értelmiség s ar
cukon az élet rózsái tündököljenek. Ep azért szé
kelyföld női közönsége, légy üdvözölve általam I 

Kedves székelyföld! Ne bánd, ha húzzák 
olykor olykor a vészharangot; az csak hamis hang. 
Hadd legyen művelve földed s nevelve gyermeked 
még jobban, mint eddig. Te élni, állni fogsz, mint 
a hullámok közül kiemelkedő, rendithetlen kőszál 
s meglásd, betelik Jókai azon jóslata, mit „a jövő 
század regényében" mond: hog)' a végső ember 
székely ember leend! 

Es . . . de már is hosszura nyúlt levelem. A 
jövő számban irni fogok még, hihetőleg a székely
földet érdeklő dolgokról. Addig is fogadja Három
székmegyeminden rendű lakossága legforróbb üd
vözletemet ! 

Finta Ignác-

A táplálók é s táplálkozás. 
(Fol; tuti,.) 

Igy Kersten Ottó leírása szerint a páviánok 
leszedik a leveleket, bimbókat, virágot és félérett 
gyümölcsöt, gyökereket és gumókat ásnak ki , de 
a könnyeben legyőzhető állatokat sem vetik meg. 
A hangyák, lepkebábok, rovarok, sima hernyók, 
legyek és pókok igen kedvelt zsákmányul szolgál
nak. Végre a legveszedelmesebb fészekrablók, a 
kisebb madarak tojásait fiait, az egereket látható 
étvágygyal költik el. 

Nem sokat különbözik ezen leírástól Lortsch 
Alfrédé, a hol az ausrtraliakról említi: mindenféle 
madarat köztük a dögkeselyűt, mindenféle halat, 
denevért, ezek közt a repülő kutyát, békát, g) ikot, 
kigyót, rovart megesznek. A bongó négerekről irja 
Schweinfurt G. hogy azok az emberen és kutyán 
kivül semmiféle állati eledelt, patkányt, kigyót, 
hyenát, kövér scorpiót, termi tát (szárnyas hangya) 
sem vetnek meg. 

A tápláléknál nem csekélyebb fontosággal bír 
annak elkészítése. 

Bármily mennyiségben nyújtsa a természet 
tápszereinket nem elégednénk meg annak nyers 
állapotban való elfogyasztásával mint a kazán a 
nyers kőszénnel, hanem a tápláláson kivül meg
kívánjuk, hogy a tápszer felvétele élvezettel is 
járjon, e mellett az élettevékenységet is fokozza 

Ezt pedig épen a tápszerek kellő elkészítése 
által érjük el a e tekintetben annyira jutottunk, 
hogy inyünk valóságos zsarnokává lett gyom
runknak. 

A természet akarta ugyan hogy napjában 3-
szor összeenyvezzük földi hüvelyünket, de a ter
mészet mégis ártatlan ha mértékletlenség és szen-
vkdély betegségeket von maga után. 

Az ember épen ugy nemesedik gazdag és jó 
tápszer által, mint az állat; a táplálék ugy hat a 
lélekre, mint a hogy a széna, vagy nyers fíl a bi-
val tejét minősiti, s ezen nemesedés ismét a táp
szer nemesítését vonja maga után. Ez által jöttek 
létre a fanyar vadoncokból a legízletesebb neme
sitett gyümölcsök. Az ős ember és a mostani kö
zött nagyobb a különbség, mint a vad mustang és 
a telivér angol futó, vagy egy „Kincsem" között. 

A húsevés megelőzte a kenyérét, mint még 
számos húsevő vad nép ma is nélkülözi az utóbbit. 
Valószínűleg az ős nomádok is megitták az elejtett 
vad erősítő meleg vérét, mint még ma is az indiá
nok, sőt még akárhány zergevadász is. A kenyér 
több előkészületet kíván mint a hus, ezért elébb 
használták a pépet (puliszkát, polentát) a kenyér
nél. A hust nyersen ették, mint még ma is számos 
népek, s nem fél nyers-e az angolok beafsteackje? 
A keleti ocean szigetein nyersen eszik ma is a 
halakat, a szamojéd szó „nyersenevöt" jelent, az 
osztjákok szeletekre vágják a hust és vérbe már
togatják. Tudva van őseinkről a hunokról, hogy a 
hust nyereg' alá téve puhára lovagolták mint m í g 
ma is a tatártörzsek. Áz eszkimó bámulatos meny-
nyiségben fogyasztja a nyers fókaszalonnát s sok 
más eltompult inyü ínyenc megirigyeli a tót nap
számos étvágyát, mellyel a nyers hájat elfogyasztja, 
B hogy mily felségesen izlik ez neki, s mily ritkán 
juthat hozzá, kitűnik azon jámbor tót zatyafi kí
vánságából, midőn mondja: „ha in királ lennim 
háj ennim. zsir innám." 

Az első kenyér, a mit az ember elfogyasztott, 
lett az emberi társulás létrehozója, de azért még 
sem áll ezen definitio : az ember kenyérevő állatt 
(noha már Homér „sótophagoi" t használ „embe
rek" helyett), mert ez csak Európára áll ; más vi
lágrészek nagy részeiben a kenyér annyira ritka
ság mint nálunk a cassava, ananas, hanana, vagy 
mint hajdan a kávé és burgonya. 

A kenyér feltalálásának köszönhetjük első 
sorban a földmivelést,*) mert mint Ausztráliában 
tettt vizsgálódások bebizonyították, ott már elébb 
volt szokásban — és van még más helyeken ma 
is — bizonyos vadon termő magvak megőrölése 
és kenyérré sütése, mint a földmivelés legkisebb 
nyoma is, és épen azon belátás, hogy mily előny 
volna az ily hasznos magvaknak nagy mennyiség
ben való birása, hozta létre azok mesterséges te
nyésztését s igy a földmivelést. A kenyér feltalá
lásának köszönhetjük tehát nemünk művelődését, 
miért is a régiek isteni származatot tulajdonítottak 
annak, noha itt is a véletlen tett lectöbbet, mint 

sok más találmánynál. — Ama vén fösvény házi
asszony, midőn a megmaradt darabka tésztát, hogy 
kárba ne vesszen eltette és más tésztához keverte, 
soha sem gondolta volna, hogy a kovászt fogja 
feltalálni) a mi által lesz csak a kenyér valóban 
ízletes és könnyen emészthető. Századok multak 
el mig az ember az igénytelen gabnafajra akadt, 
magvait megette, aztán megtörte, vagy megőrölte 
és vízzel elegyítve a pépet feltalálta. Meglehet, 
hogy amaz egyszerű korban épen annyira kikel
tek ezen fényűzés ellen, mint az ellen, ki az első 
csizmát csinálta, először ült lóra vagy kocsiba, 
vagy először viselt ernyőt az eső ellen. ) 

Amerika felfedezésével a burgonya lassanként 
majdnem kiszorította a kenyeret. A leves növény
anyagok osztályát képviseli ez a káposzta, gombák 
és zuzmókkal. ) A mérsékelt égöv alatt termő kü
lönféle fris növények közül egy sincs olyan érté
kes mint a burgonya (Solanum tuberosum); külö
nösen ha tekintetbe vesszük kellemes izét és táp
láló sajátságait, melyeknek folytán az csaknem 
minden család naponkénti eledele, és mely Íróval 
és fölözött tejjel, rövid idővel ezelőtt csaknem egye
düli fentartó tápszere volt egy egész nemzetnek 
(az irlandiaknak.) 

Angliában W . Raleigh hozta 1581-ben Chili
ből. A meleg égalj alatt a mi burgonyánkat az 
édes burgonya, articsóka és hasonló növények he 
lyettesitik, a sarkövi vidékeken pedig az olaj és 
más állati eledelek veszik fel ennek szerepét. 

Ennélfogva mondhatjuk, hogy az, e földteke 
legmelegebb és leghidegebb részeiből tényleg ki 
van zárva. Termő helyein is a talajnak, elírnának 
aránylag könnyű változásai is befolyással vannak 
rá, mivel különböző országrészekben igen külön
böző burgonya terem. 

Ezen hasznos növény, mely a belőle készített 
pálinkával együtt millióknál pótolja a kenyeret és 
hust, s mely Németországnak az 1771 és 1772. éh
ségkor kimondhatlan szolga.'atott tett, roppant el
lenszenvet keltett mindenfelé midőn elterjesztéséi-!-
törekedtek. Franciaországban törvényesen rendel
ték el mivelését, ültetni való gumókat osztották ki 
a földészek közt, a nélkül, hogy foganatja lett 
volna, végre is csak cselfogással terjedt el t. i. 
eltiltották mivelését, minek az lett következmém e. 
hogy a földészek az állami ültetvényeket éjelenktnt 
teljesei: kifosztották, s igy a burgonya mivelés 1 l 
lett terjesztve.-") Magyarországon a burgonya mint
egy 100 éve honosodott meg, legelőször a felföldi 
tótok és németek közt. A székelyföldön is csak a 
mult század végén lett ismeretessé. Sok helyű;t 
eleinte a földes urak csak fenyegetéssel bírhatták 
rá jobbágyaikat, hogy burgonyát termesszenek és 
vele éljenek.*) Hogy mily változatosság érhető el 
a burgonya ételekben megérdemli a közetkező cn-
riositás felemlitését. Egy falusi lelkész ilyen bur
gonya ebédett adott : először burgonya leves, az
tán burgonya főzelék pirított burgonya szeletekkel 
fölzet (Auflage) gyanánt, burgonyapástétom, ki 
rántott burgonya burgonyasalátával, burgonya ha-
luska ; csemegéül burgonyacukor és burgonyása; t, 
a kávé pörkölt burgonyából volt, ugy a kenyér, 
bor és liqueur, is, dohányzók számára pácolt bur
gonyalevelek álltak rendelkezésre. A rlerék ember 
azon törte fejéi, hogy miképen lehelne gyertyát 
eléállitani burgonyából és burgonya papírra irni 
prédikációit. 

A hinduk fötáplák'kát a rizs képezi, s ez b i 
zonyára régibb a mi kenyerünknél, étvágygerjesz
t ő b e és Ízletesebb a katonai és matróz kétszersült
nél, mert a szállítók gyakran romlott liszt férgek
kel telt lisztet szállítanak, annyira, hogy sokan 
végezhetnék panaszos levelüket — ha lehetne — 
mint amaz árvaházfelügyelö : „Ha méltóságod az 
árvákból csalogányokat akar neveltetni, akkor ter
mészetesen semmi kifogásom sincs a liszt ellen!" 

A hindu csak vizet iszik a rizshez, mindent 
oly kis mennyiségben, hogy a nyugatiak e mellett 
nem lennének képesek élni, de épen ezért ritkán 
beteg, csendes és szelíd, mint a természet gyerme
kei, kiket a kókusz és kenyérpálma táplál. Olaszor
szágban ezzel élnek csaknem kizárólag gesztenyével 
és vízzel. 

(Folyt. l<üv. 

É r t e s i t ó s . 
Az erdővidéki tanítótestület a roncsoló torok-

lob miatt elnapolt vándorgyűlését f. évi februárhó 
9-én reggeli 9 órától kezdve tartja meg Bölönben 
az unitárius iskola helyiségében, melyre a tagtár
sakat és tanügybarátokat tisztelettel meghívom. 

A gyűlés tárgyai: 1. Jegyzőkönyv olvasás. 2. 
Minta tanítás az irvaolvasásból Tamási István által* 
3. Mintatanitás a számtanból Vitális Domokos által. 
4. E mintatanitások bírálata. 5. Felolvasás Erdő-
vidék földrajzi fekvésének népiskolai módszeréről 
Cirmai Lajostól. 6. Felolvasás Tulogdi Páltól, ké
sőbb meghatározandó tárgyról. 7 . Kebli ügyek, 
indítványok. 

Baröth, 1 8 7 8 . január hó 2 4 . 
Redő Jfívsef, 

ein öli.. 

*) Peschel Völkerkunde, 

') Smiles önsegély. 
") Smith "1 tápszerek.« 
» ) D U Buch für Alle. 
4) Hunfalvi Magy, orsz. és népei, 


