
-készséggel szedett elö gyönyörű könyvtárából né-
ány száz darab nevezetes régi könyvat s adta oly 

szivélyességgel, mintha gyermekét ajándékozta vol
na meg. De nemcsak ö : mindenki igy cselekedett. 
Ha meg nem sértem vele Szabó Károly búvárunkat, 
ki a székely történelem megírásával foglalkozik 
most, nem tehetem, hogy becses figyelmébe ne 
ajánljak e könyvek közül egy régi magyar nyel
ven irt müvet az Attila koráról ; oly adatok is 
találhat <k ott, melyeket — én legalább — egy tör
ténelemben sem olvastam eddig. 

E múzeum egyesek adakozása, s főleg az 
alapító urnő határt nem ismerő áldozatai folytán, 
ma oly nevezetes és nagyszámú tárgyak birtokában 
van, hogy hat közép nagyságú terem vált szüksé
gessé csak a nevezetesebbek befogadására, s ma
holnap jelen helyzetében kár nélkül nem is gon
dozható. 

Hogy ezen múzeum, még több kincs birtokába 
juthasson az egyesek adakozásaiból : arra nézve a 
közvéleménynek egy kívánságát kell teljesiteni. 
Ugyanis: 

Akár hánytól hallottam ,már ilyszerü nyilat
kozatot: Nem ismerek „Székely muzeumot", Mu
tassa ki akárki, melyik megyénél van az átvéve?" 
Az egyes tárgyak leltárilag átadattak-e? megbe
csültettek-e ? s van-e az illető megye által gondos 
kodva, habár előlegesen is egy szakértő, megbíz
ható fölügyelőről? Hát nem bekövetkezhetnék az 
a véletlen, hogy az aiapitó halálával oly örökösök 
kezébe jutna ezen laikus előtt is 3 5 — 4 0 ezer forint 
értékű kincs, kik aztán máskép gazdálkodnának 
felöle, És ki és miért vonhatná felelősségre? Meg
tudná-e Háromszékmegye mutatni, hogy mi és minő 
mennyiségben van ezen múzeumban, melyhez pe
dig ő tart legnagyobb igényt ? ! 

i ly körölmények között ki vállal felelősséget 
a cim melett : „Székely múzeum." Csak egy sze
mély özv. Cserei Jánosné ő nagysága, más senki. 

Van-e tudomása liáromszékmegye érdekeltjei
nek, hogy Sz.-Udvarhely ezen múzeum megkapha-
tásáért minden követ megmozgat s képviselője 
országgyűlési kérdést csinált ez ügyből ? — Sz.-
Udvarhely 8 termet s a múzeum őrnek évi 5 0 0 — • 
6 0 0 frt fizetést ígér, ha odaengedik a muzeumot, 
és mi S.-Szentgyőrgy, Kézdi-Vásárhely mit tettünk 
ez ügyben, Oly helyiségeket ígérünk, melyek se
il em biztosak, se nem elég nagyok annak befogadá
sára. Aztán meg 3 0 0 frt fizetésről beszélünk a muze-
umör félfogadására. Szép bizonyítvány I Szép ügyis
meret ! Ennyi fizetéssel egy értelmes tmize--iszolgát 
sem lehet kapni, ós mi egy szakértő »rrfegbizhato 
múzeum őrt óhajtanánk birni. 

Háromszék megye főhelye S.-Szentgyörgy van 
hivatva, főleg biztonság tekintetében első sorban 
helyet teremteni e múzeumnak. Mozduljon meg háti 
Ne nézzük tovább is ezen ingyen drágaságot oly 
gyáván! Vegyük át leltár szerint s ne legyünk oly 
tolakodjk, hogy annak jelenlegi kezelését tovább 
is meghagyjuk, hanem kérjük föl, ha elfogadja s 
adjunk illő fizetést a gondozásért, ha ideiglenesen 
is Vasadi Gyula tanár urnák, k i e múzeum érdeké
ben különben is páratlan buzgóságot fejtett k i . 

Tegyünk már valamit. 
Z — a. 

V i d é k i é l e t 
Az ilyefalvi „ i f js i ígi Kuképzőkür" mult 

187?. évi működése 
A mult év folytán tartott a kör 18 gyűlést. 

Gyűléseinek tárgyát képezték: 

jasan egy pár szót váltott az urfival, hogy András 
is meghallja, oda kiált a csűr felé : 

— Aztán Pista ! holnap reggel azt a tiz köb
lös földet meg kell boronálni I 

Nem volt rosz gondolat első verelatiónak. 
Volt hü-hó aztán a háznál. Az öreg ur miho-

lyest szobájába vezette, bemutatta ősi családi erek
lyéjét : a képet, az édes apját, kit hajdan is öröm
mel emlegetett. Rongyos rámája volt a képnek, 
közepén egy nagy lyukkal, melyet az egerek rág
tak ki ; hiszen akkor hozta le a hijuból, mikor meg
házasodott. Elbeszélte aztán egész biológiáját, ne
mességét, melyet Robert Károly idejéből datál
nak ; majd újra, hogy ö esténként mivel foglalko
zik: elolvasta az 1870 - iki francia-porosz háborút, a 
koronázás történetét. Mire András is a mennyi hir
detést csak tudott a lapokból, ékesen előadta. Vé
gül szemügyre vette a szobát, azt az antik bútoro
kat, piros négy nyüstös vászonnal bevont divánt 
és azt a három fióku kasztent, melynek egyik hú
zója helyett zsíros szijudarab fityegett ott. 

Mig ezek történtek volna, Klári nénénk hir
telen betekintett Andráshoz, hogy engedelmet kér
jen, mert bizon nem érkezik. De többet is beszélt 
— asszonyi szokásképen — hogy lovai megszépül
tek, meghíztak, pedig mily soványok voltak. 

— De bizony — felelt az úrfi — nem a ré
giek, mert most vettem a szomszéd vásárban. 

— Hej, csodálkoztam volna is, — mond K a 
lári nénénk — ha a régiek lettek volna. 

Szegény Ráki is be akart menni, mert beszél
gethetnék vala, de az anyja nem a legilledelme-
sebben tuszkolta a konyhába. 

A sütés, főzés folyt; a szomszédból három 
fejérnépcselédet kértek segítségre. Az udvaron 
kergetni kezdték a récéket. Pista bögette a kutyá
kat. Végre nagy sebbel-lobbal egy récét megfog -

a) Felolvasások. Felolvastatott „a babonáról", 
„a pálinkáról", „a kávéról", „a szökő évről", „a 
földről" ; felolvastatott Arany „Toldi" ja és „Toldi 
estéje", „az aradi vértanukról" stb. stb. 

b) Párbeszédek. Vörösmarty drámai színmü
veiből több párbeszédre alkalmas jelenet. . 

c) Szavalatok. Szavaltatott 5 0 drb költemény: 
Arany, Petőfi, Vörösmarty, Tompa, Garay stb stb 
szavalásra alkalmas költeményei. Ezek előadásában 
főleg a helybeli fiatalság vett nagy részt. 

d) Ének. E téren fiatalságunk még kevés ha
ladást tett. A jó remény azonban meg van, hogy 
e téren is igyekezni fognak haladni. 

Tartott a kör két szini előadást: „Szerelem 
és örökség" és „Becsületszó" Szigeti Józseftől. 

Rendezett egy bált. 
Összes mult évi jövedelme teszen 176 frtot, 

melyből 140 frt a könyvtár szaporítására a többi 
pénz színpadi készleteire fordíttatott. 

Könyvtárában díszlenek: „Mégis mozog a 
föld." „Egy az isten." „Arany ember." „Kőszívű 
ember fiai." „Uj földes ur." „Erdély aranykora." 
„Magyarhon fénykora." „Fekete gyémántok." „A 
csehek Magyarországon." „Karthausi." „Falu jegy
zője." „Nővérek." „Magyarország 1514-ben" stb. 
Dumas és Ponson több jeles müvei. Itt van Bern-
steinnak nagyhírű „Természet könyve", a Franklin-
Társulat által kiadott „Történelmi könyvtár". 

A fenn elősorolt müveken kivül még sok más 
ezekhez hasonló a müveit közönség számára. Itt 
díszlenek Arany, Petőfi, Tompa, Vörösmarty, Köl
csey stb. valamennyi költőink müvei. Olvasmányul 
Schmidt iratai, a „Vasárnapi könyvtár" több vá
logatott darabjai az ifjúság és a nép számára. A 
legfiatalabb olvasók számára Hoffmann Ferenc ked
ves olvasmányai. 

A könyvtár összes tartalma — két évi szer
zemény — annyi mint 2 3 0 kötet, valamennyi dísz-
kötéssel ellátva, hlrték- túlhaladja a 3 0 0 frtot. 

Az 1878. évben a mint a kör újra szervezke
dett, első napon 60 rendes tagja lett 5 0 kr évi 
tagdíjjal és két vidéki rendes tag 1 frt tagdíjjal. 

Az uj év jól kezdődött. Elnöki inditványra 
minden tag egy újévi ajándékot adott a körnek 
oly célból, hogy azok kisorsoltassanak és a begyü-
lendö összeg a könyvtár gyarapítására fordit-
tassék. 

Folyó év január 19-én tartotta a kör rendes 
évi táncmulatságát, hol gyönyörű ifjúság hullámzó 
serege gyönyörködtette a jelenvoltakat s vidám jó 
kedv fűszerezte az egésznek időtöltését. 

A bál jövedelme volt 120 frt 8 0 kr, kiadása 
52 frt 96 kr, tiszta jövedelme 67 frt 8 4 kr. Ezen 
összegben felülfizettek : Tekintetes B o g d á n Flo-
riánné úrasszony, mint a kör táncestélyének na
gyon tisztelt bálanyja 5 drb cs. kir. aranyat. Fo
gadja a nemes urnő kegyes adományáért legfor
róbb köszönetünket. Felülfizettek még: tek. Petke 
Lajos ur 2 frtot és tek. Nagy Adolf b. biztos ur, 
k i kegyes volt egy jegyért egy orosz rubelt adni. 
— Fogadják kegyes adományukért nagyrabecsülé
sünket. 

A táncestélyen szünet alatt lett megejtve a 
sorsolás. Elkelt 331 sorsjegy 10 kros, értéke 33 frt 
10 kr. Felülfizetett tek. Nagy János ur 6 sorsjegy 
árát 6 0 krt, tehát a sorsolás jövedelme 33 forint 
és 70 krajcár. 

Itt egy úttal van szerencsém tudatni, hogy a 
kik a 2 9 8 . , 130. , 2 3 . , 152., 2 8 4 . , 134., 154. számú 
sorsjegyeknek birtokosai, azok ezen sorsjegyek 
után járó nyereményeiket alólirtnál megtalálják. 

A báli jövedelem 67 frt 8 4 kr, a sorsolás jö
vedelme 33 frt 70 kr. Summa summarum : a folyó 

tak. ej de nagy boszuságára Kalári néninek ép a 
gffflrart találták megfogni. — Tyüh ! vesse fel a tüz 
a dolgotokat; mindjárt mást fogjatok! — És újból 
nagy nehezen lefogtak egyet. Ezalatt a béres is 
haza j ö t t a csordából a bőgő és csengettyűs ök
rökkel. 

A vacsora kezdetét vette. Az úrfi vickándo-
zott. Hogyne I mily boldog volt Ráki oldala mel
lett. Jancsi az udvaron bőven zabozta, itatta a lo 
vakat; a bivalos is segített neki. A kutgém vicsor
gott, mire kifut Kalári néni: — A tüzes menykő
be, ne vicogtassátok azt a k u t a t . Jaj te meggon
dolatlan vén gazember! megérdemelnéd, hogy 
agyon üsselek. — Bent jól ettek, ittak. András és 
Ráki nagyon elégedettek voltak ; a világon min
denfélét összebeszéltek, csak arról nem volt szó, a 
miről Kalári néni legjobban szeretet volna beszél
ni : leányáról. 

A konyhában Jancsi ez alatt nagy lármát csi
nált ; Julist, Anist egyszerre ölelte, vicogtatta. De 
jól is volt dolga a parasztnak; etették, itatták pá
linkával mint a csap a kisasszony szoros paran
csolatából. Gyakran ki is nézett Ráki, hogy Jancsi 
nem panaszkodik-e. Aztán kérdezte: 

— Hát hogy vannak magok Jancsi, Perkö-
falván ? 

— Bizony jól vagyunk, nagyságos kisasszony
ka ; eszünk, iszunk, aztán nem kell több nekünk. 
Nem igaz; de mit mondok: az úrfi nem egyszer 
gondol a kisasszonyra ! 

A cselédek megint magukra maradván, volt 
lárma. Jancsi ölelte a leányokat hosszan, melegen. 
Jancsitól kérdezték, hogy van-e az úrfinak 3 0 köb
lös földje, mert itt bizon nincs ; a végrehajtók teg"-
nap jártak foglani. 

(Vége következik.) 

évi táncestély alkalmával megejtett tiszta jöveneí-
münk 101 frt 5 4 kr. 

Ezen összeg a könyvtár gyarapítására for-
dittatik. 

László Lukács. 

A táplálék és táplálkozás. 
(Vége.) 

A szellemi haladás gyorsasága napjainkban 
első sorban a modern társadalmi berendezésnek 
tulajdonítandó, mely a tudománynak végtelenül több 
és jobb készültségü apostolt ad, mint adott ko
rábban. 

A z ember legnagyobb találmányai, a kép- és 
betűírás, az idő felosztása, sulyok és mértékek, a 
számok helyzeti értéke, mind régebbiek mint a 
narcotikus szerek ismerése s csakis a bornak tulaj
donithatunk érdemeket e tekintetben. Mózes val
lástana, Zoroaster dualismusa, a kereszténység és 
izlam, az indiai mondakörök és bölcsészeti tanok 
mind narcotikus segédszerek nélkül láttak napvi
lágot. A theát a régi chinaiak — a 3 első dynasz-
tia alatt — nem ismerték. Copernikus kigondolta 
rendszerét, Galilei megalapította és Kepler bebi
zonyította azt törvényei által, a nélkül, hogy a 
kávét csak hirből is ismerték volna. Mértéklet is 
élvezése a thea és kávénak, mint tápszereknek nem 
ítélhető el, sőt a mennyiben az anyagcse ét elő
mozdítják, ha a gondolkozó képességünk izgalomba 
hozására vonatkozó vizsgálatok sötét mezejére nem 
lépünk ingerlő szerekkel, mint ezt tapasztalhatni 
akárhány tudománynyal foglalkozó egyénnél, midőn 
sikeresebb munka reményében óránként tucatszám
ra ürítik a fekete kávés vagy theás csészéket. Egy 
nem rég elhunyt francia iró többet fogyasztott nap
jában 3 0 csésze kávénál. 

A narkotikus szereknél, vagy italoknál még 
veszélyesebbek a szeszes italok. Kiölik ezek az 
emberből a nemesebb célok iránti fogékonyságot, 
vaddá, bambává teszik s a halálozási statistíka ro
vataiban nagyban emelik a számokat. 

Finom liquerekre — takarékosan használva 
nem áll ez, aztán sokat jóvá tesz a cukor. 

A cukor a keresztes háborúk alatt került hoz
zánk, mint nádcukor, az előtt csak a mézet ismer
ték, s még ma is sokan nevezik a cukrot nádméz
nek1) noha ezen cukornak —- répacukor — semmi 
köze a cukornádhoz. A természet ezen balzsamá
nak — mely nemcsak maga édes de szelíddé édes ;é 
is teszen — csaknem valamennyi nyelvban már 
neve is kifejezi édes voltát. Az édes szó maga is 
édesen hangzik, igy süss, hédüs, dulcis, dolce, dou
ce, sweet, slodkie. 

Cukor egyik fűszere az életnek s a természet 
ezen sót csaknem valamennyi növénybe elterjesz
tette, a bor jósága is a szőlő cukortartalmától függ. 
Nem csoda, ha a cukortermö vidékeken a cukor
nád aratási szaka az év legünnepiesebb része na
gyobb mérvben, mint nálunk a borszüret, vagy sör-
termelő helyeken a komlószüret. 

A cukor tartotta fenn a szerencsétlen nége
rek erejét, kik vérükkel és könyeikkel öntözték 
azt. A hulladékkal hizlalják a sertéseket és major
ságot -— mint Angliában a szárazföldi zár alatt, 
nem kis irigységére a continens hölgyeinek; a 
gyermekek egészen el is feledték volt a bonbon 
nevét. 

Mendelsohn mindig hordott magával cukrot, 
melyről azt monda: „csak az a hibája, hogy nem 
lehet cukorral enni." A chokoláde képviseli a spa
nyolt, limonádé az olaszt, thea, punsch, bischof az 
angolt, thea magára a hollandit, sör és bor a né
metet ; sör magára a scandinavot, bor a magyart, 
kávé a franciát, pálinka és vutki a lengyelt és 
oroszt, tej a sveiezit, viz a keletieket, lótej a tatárt^ 
az ausztrálit a pálmabor, az amerikait a cassava 
gyökérből készített i ta l ; a grönlandi minden korty 
halzsir után ugy kiált fel: o mily boldog hazám, 
hogy bőségében van ez isteni italnak ! A hány ház 
annyi szokás! 

A z undor valamely eledel iránt csak szokáson, 
vagy az ismeretlentől való irtózáson alapszik. A 
mivelt európaiaknak épen nincs joguk borzadozni, 
hogy a chinaiak bizonyos fecskefészket és trepan-
got (holothuriák) a legízletesebb nyalánkságnak 
tekintenek, vagy hogy Ázsiában egy csapat sáska 
megjelenését mint istentől küldött ünnepi lakomát 
üdvözlik —; mint hogy ők maguk nem irtóznak 
sem a szalonka excrementumától, sem a tengeri és 
folyami ráktól, noha utóbbiaknak vizvidékük tisz
títása körül azon feladat jutott, hogy egyidejűleg 
sírásóul és sir gyanánt szolgáljanak. 

A legtöbb helyen a cigányok elesett állatok 
húsát, sült macskát, (ezt a franciák és olaszok is 
megeszik), baglyot, patkányt oly jó étvágygyal 
költik el, mint a gazdag inyenc a libamájpástéto
mot, fenyürigót, fácánt, szalonkát, osztrigát stb. 
Ostromok, vagy hajótörések alkalmával sokan örö
mest tettek ugy, mint a cigányok, mint Paris leg
utóbbi ostromakor is, mert nem igen lehetett pl. 
még 1 0 0 frankon is egy pulykát venni. 

Hogy természeti állapotban lévő — mivelet-
len — népek oly kevéssé válogatósok a tápszerek 
megválasztásában, azt nem lehet csodálni, midőn a 
legundoritóbbat — a tengeri pókot — a mivelt 
Európa delicattessenek tekinti. 

Surinamban a pálmák némely hernyói, Chi 
nában a cukornád férgei csemegéül szolgálnak, 

') Kill, nősen a székelyföldön. 


