
(Irta és felolvasta  SZKKKLV  JÁKOSMÉ Incze Sarolta a kézdi-
vásárhelyi jótékony nőegylet által a Boszniában megsebesült har-

cosok segélyezésére októbei 6-án rendezett hangversenyen.) 

Nem kérdezzük azt, hogy miért és miképen 
intézkedtek államférfiaink  nemzetünk sorsa felett; 
a csatákat intéző végzetet se vonjuk kérdőre : mi 
csak arra vagyunk hivatva, hogy enyhítsük ha-
zánknak vérző sebeit. Minő titkos céloknak eszkö-
zei valának ama martyrok Boszniában (azon ide-
gen földön,  hol a nyílt csata dicső halála is két-
séges volt és hol feltételezhetjük  s csaknem bizo-
nyosak vagyunk a felől,  hogy nemzetünk és ha-
zánk fiainak  nagy része orozva gyilkoltatott, pusz-
títtatott), eme kérdéseknek megfejtése  a világtörté-
nelem feladata  leend a távol jövőben, midőn mi 
már nem leszünk. De ama vértanuknak nyilt sebei, 
az özvegyek és árvák könyei, zokogása, a meg-
csonkított élők egy lelketrázó jajjal kiáltanak se-
gélyért, enyhületért. 

Királyasszonyunk,  századunknak egyik fen-
költ lelki uralkodónője, a nőiség és lángész által, 
ki mióta nemzetünknek királynője, már sokszor 
adá jelét a magyar nép iránti élénk rokonszenvének, 
jelenleg is ő maga jelölte ki követendő irányun-
kat. Nem idézem szavait, melyeket a sajtó és la-
pok utján ugy is tudunk már ; de honunk hölgyei 
már ez irányt hazaszerte követik és nincs hazánk-
ban valamirevaló város, hol női egyletek ne szer-
veztettek volna ez irányban ; mert a bajor Erzsé-
bet, ki szivében magyar nemzetünknek védangyala, 
nem hiába számított reánk. Hisz elomlott vérünk 
Bosznia hegyei kőzött, tán nem hiában öntözé az 
idegen föld  hantjait és testvéreink martyr halála, 
a sebesültek nyilt sebe és jajai könyörületre indít-
va a magyarok istenét : e könyörület sziveitekre, 
sziveinkbe szállt és ott megtermé a részvét virá-
gát, a tettek és nemes küzdelmek gyümölcsét. 

Félre tehát kislelkűség, rágalom, irigység, és 
félre  szájhősiesség, mely belekapaszkodva az ese-
mények gépezetébe, intézni véli a világ sorsát és 
a légberepülö gépeket képzelve, egyszersmind a 
csillagok hónába képzeli magát. Nekünk tenni kell 
és mi tenni fogunk. 

Ne gondoljátok azonban, hogy Pompadour és 
Dubarrik szellemében kívánunk működni és Ver-
saillesi jeleneteket idézünk elé a Lajosok korából, 
melyek megalapiták a nagy francia  forradalmat  és 
a nyaktiló által pusztulást terjesztének Franciaor-
szágban, megharagítván a korszellemet kicsapon-
gások által. 

Mi magyar nők vagyunk I Hazánk és nemze • 
tünk virága, ereje idegen honban a magas politi-
ka és a végzet eszközeként hullt és hull ez ideig. 
A megtépett nemzet erejét megmenteni, növelni, 
annak sebeit enyhíteni szívvel, lélekkel és tettek-
kel a mi hivatásunk. 

És ti férfiak,  — kik sokszor tömjéneztetek és 
tömjénezni fogtok  a női hiúságnak, — vájjon haboz-
tok-e, midőn nem a hiúság, de a hon oltárán áldo-
zunk ? Ha néha roszak vagyunk, ha hibázunk, ha 
rágalmaztatunk, akkor is minket védeni szent és 
lovagi kötelességetek; hát midőn közös anyánk, 
hazánk kebelén vert sebet a világszellem, a magas 
politika: akkor ne segitnétek nekünk szent mun-
kánkban e sebet kötözni, gyógyítani ? 

Bizonyára a magyar nemzet férfiai,  kik a nőt 
feleségnek  nevezték, fele  segítséggel, egy szivvel 
lélekkel orvosolják, enyhítik a hon sebét és nem 
fürkészve  az állam gépezetének úgyis kifürkészhetet-
len titkait, egy jövő korra bizva akrepülőgépek^hasz-
nálatát, ném ítélnek élet és világ felett  ezúttal és 
megszűnvén a szájhősöknek lármája, a csendben, a 
nyugalomban megértik korunknak e tettekre hivó 
hatalmas szózatát: „enyhítsétek szenvedő testvé-
reiteknek égő, vérző sebeit!" 

És az isten, a nemzetek istene, ki megvilágitá 
a mi helyzetünket, — azt felfogni  erőt,' tehetséget 
adott, nekünk asszonyoknak és tinektek hazám 
ifjú,  szép leányai, adjon továbbra még a hazasze-
retet lángja mellé ékesenszóllás hatalmát, hogy szi-
vetek ifjait  ösztönözzétek, bátorítsátok ugy a szel-
lemi, mint a véres harctér romboló viharjai között 
szilárdul állani és küzderii; mondjátok nekik, hogy 
•a magyarok istene választott népét el nem hagyja 
soha I \ 

És ti asszonytársaim, családi szentélyetek ol-
tárán áldozva, ne feledjétek,  hogy a h a o l t á r á -
rának lángja merre világit és hogy a házi tűzhely, 
melegítő lángja megtűri maga mellett a hazaSzere^ 
tetnek Vesta-lángját is. 'Férjeitek szivébe oltsátok 
be a lovagias érzelmeket és győzzétek meg őket; 
arról, hogy midőn olvasó termeikben, avagy bízal-1 
mas baráti körben az eszmecsere áttal megvitatják 
a magas politika titkos mozzanatait : olyankor is 
a ti Ariadne-fonalatok  által jutnak ki a tömkeleg-
ből, hová őket herculesi bátorságuk, vakmerősé-
gük juttatja itélni nemzetek és nemzetünk sorsa fe-
lett. ók a küzdök, mi legyünk a jótékonyság, eny-
hület, béke és nyugalom terjesztő erői; 

Mert még sötét századok jöhetnek, 
Bár előttünk szent homály lebeg, 
Az elvérzett hősök sírja felett 
Egy nemzet, mely dics-éneket zeng. 

Székely .Jánosné. 

A nevetésről. 
(Felolvastatott tepsi Szentgyörgyön 1S7J. október 12-én tartott 

fillérestélyen.) 

Tisztelt közönség ! 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

tárgyválasztásomat kellőképen indokolhatom. — A 
„sokadalom" elmúlt, beállott az ő s z Mind a két 
körülmény igen lényeges befolyással  van tárgyamra. 
A férjek  most rendszerint zsörtölődnek, mert a vá-
sárban sok pénzt kellett kiadni a konyhára s egyéb 
beruházásokra, vagy különféle  prémes és „betétes" 
felsökabátokra,  melyeknek divatos hosszúsága az 
árjegyzéket is tetemesen megnyújtotta, a mi min-
denesetre a házi békességnek rovására történt. — 
Megereszt tehát a férj  egy csendes észrevételt; az 
asszony visszafelel  ; a férj  még egyszer megkoc-
káztat valamit a nemzetgazdaságból, a mire az asz-
szony a szokottnál élénkebb érvekkel áll elő s kész 
egy csendes házi vita, a mi ugyan a dolgon nem vál-
toztat semreit^hanem azért az utóize,megmarad ennek. 
Nem csudálkozhatunk tehát, ha az általános hangu-
lat nem elégíti ki várakozásunkat. Aztán az ősz is 
beköszöntött komor, méltóságteljes napjaival. A 
mint a falevelek  lebukfenceznek  az ágakról s be-
lepik az utakat, olyan furcsa  kedve lesz egyszerre 
az embernek, elkívánkozik a sötétség országába : 
kedve jön meghalni s eszébe jut minden adóssága. 
Ilyen unalmas öszi estén nem lesz felesleges  egy 
kis unaloműző, annyival is inkább, mert talán si-
kerülni fog  a férjek  összeráncolt szemöldöke alól 
a teméntelen kiadások feletti  boszuságot. elkergetni. 
Hogyan is lehetne tehát egyibröl beszélgetni, mint 
olyan tárgyról, melynek már csupán címe is nevet-
séges. Önként kínálkozik tehát felolvasásom  tár-
gyául a n e v e t é s . 

* 

* * 

Ha előre megkérdeznék, bizony sok ember 
akadna, ki e siralomvölgyébe be sem jönne. De 
ha már benne van akarata ellen, igyekszik legalább 
enyhíteni a sanyaruságokat s erre is adott eszkö-
zöket szigorú édes anyánk, a természet a nevetés, 
álom és remény adományaiban. — A remény egy 
percre sem hagy el életünkben; ha csalódtunk: uj 
reményünk keletkezik s meglehet, hogy a sok szép 
remény közt a legryomoruitabban futjuk  — helye-
sebben másszuk át a kinteljes életet. Midőn a végső 
reménynél vagyunk, akkor már az „örök világos-
ság fényessége"  elé készülünk járulni. 

A reménynél kevésbé sanguinikus az álom és 
nevetés ; ezek rendesen akkor hagynak cserben, 
midőn legnagyobb szükségünk van rájuk : midőn 
t. i. a szenvedélyek loirongnak, az idegek szen-
vednek s egész gépezetünk meg van lazulva, XLS 
ez azért van igy, mert csak az erő képes azokat 
létesíteni. A betegségben és kedélyfelindulásban 
•eltűnnek ; hogyan is nevethetnénk akkor, nvdőn 
az elszorult kebel elzárja az utat a rekesz hártyá-
hoz, melynek rázkódtatása idézi elö a nevetést ? 

Az állatok királya, a világ ura, az ég trón-
örököse s Börne szerint: a föld  gondolati — az 
ember egyedül nevet. Sőt még olyan emberek is 
vannak, kik ezzel a kitüntető tulajdonsággal sem 
bírnak az állatok felett.  Nem világgyülölö,^ megha-
sonlott kedélyekről, vagy szerencsétlen hülyékről 
van szó, hanem egy egész embertörzsröl. Ezelőtt 
néhány évvel akadtak rá India 'északi hegységei 
között. Ugy látszik, mintha ezek képeznék a?t a 
hiányzó láncszemet az ember és majom között, me-
lyet még Darwin is a léiérti küzdelemben kiireszeit-
n . e k t a r t o t t - S ha vanrak is ál'í tok, melyek neve-
tésszerü hangjok után neveztettek el, mint pl. az 
afrikai  kacagó galamb (Columba risoria), ezek ne-
vetése és az emberi jókedv hangja között akkora 
a különbség, mint a Patti Adelina trillái és Faber 
beszél^gépjének tompa nyöszörgése között. 

Igen ! az iingyilkosság siralmas előjoga mel-
lett egyedül a büszke, egyenes tartású s többnyire 
józan eszű, beszélő, kétkezü és tollatlan kétlábú 
állatnak adatott a nevetés privilégiuma. S mi len-
ne belőlünk e nélkül, ha balgaságaink felett  nem 
nevethetnénk ? Hát nem jobb volna-e egy örökös 
farsang,  mint a nevetéssel váltakozó sok köny, só-
haj és káromkodás ? ^Xenophon azt mondja, hogy 
kisebb érdeme van annak, ki a társaságot megne-
vetteti, mint annak, ki könyekre indítja; ellenben 
a komikus Philippos midőn Sokratea egy lakoma 
alkalmával azt kérdezé, hogy : ki mire büszke ? — 
igy felelt:  „Ugy hiszem, inkább lehetek büszke 
arra, hogy képes vagyok nevetést idézni elő, mint 
KaUipides színészi művészetére, melylyel hallgatóit 
megríkatja." — S utóbbi részen van az igazság. 
Avagy nem tapasztaljuk-e manapság is, hogy a 
tragikus ozinész sohasem örvendhet oly közkedves-
ségnek, mint a genre-alakitó és komikus. Ha már 
egy Ernesto Rossi magas polcára emelkedik is, 
inkább a bámulás tölti el a közönséget, mint a köz-

vetlen gye iyör élvezete. 

' A z egyenes, két lábon járás még nem szol-
gálhat alapul arra, hogy állatvoltunkat megtagad-
va, tökéletesebb lényeknek tartsuk magunkat, sót 
egyjpaviai Moscati nevü doktor egyenesen ennek 
tulajdonit mindennemű szívdobogást, hypochon 
driát, szédülést, daganatot, sérvet stb., hangza-
tos szavakkal dicsőítve a négylábúak járását. — 
Noha igaz, hogy négy lábon biztosabb az állás ; 

az a páviai doktor még sem kisértette soha 
négykézláb látogatni el p a t i e n s e i h e z , vala-
mint R o u s s e a u sem rándult soha" n gyesen 
botanizálni, bár egy alk- 'omi._al annyit n_ag..sztalta 
Voltaire előtt ezen járási medot, hogy ez — saját 
vallomása szerint — kedvet kapott volt ahoz. Az 
ember definitiójához  tel" át még okvetlen azt is hoz-
zá kell tenni, hogy 1 -vető állat. 

A nevetés a lét zőszerveknek többnyire kel-
lemes, görcsös mozgása, a rekesz-izom és arcizmok 
rángatása s természetes kifejezése  a kényelem ér-
zetének, vagy az örömnek. 

A nevetés és sirás, az eirbeii cselekedetek-
nek e két szélsősége és princípiuma, bármely el-
lentétek is — közeli rokonok. Ezt bizonyitj i már 
azon körülmény is, hogy midőn egész lelkéből ne-
vet valaki, könyei is kicsordulnak bele s ez nem-
csak a civilizált világ embereinél történik igy, ha-
nem, mint Da.vin részletesen leírja, még a legfej-
letlenebb népeknél is. Ha a könyeket „megsebzett 
szív vércseppjeinek" nevezték el, a nevetésre illik, 
ha a „vidámság májusának" keresztelték. 

(Folytatása következik ) 

L E G U J A E B . 
London, okt. íS-án A „Times" jelenti : Né-

metország támogatni fogja  Aus/.tria-Magyarorszá-
got a boszniai conflictusban. 

A Reuter ügynökség jelenti Konstantinápoly-
ból : Anglia és Franciaország nagykövetjei taná-
csolják a portának, hogy katonai konventiót kös-
sön Ausztria-Magyarországgal, a politikait pedig 
napolja el. 

Ilécs, okt. 13. A törők körjegyzők tartalmit 
és hangját itt annyira elitélik, hogy azt aligha 
fogják  beható válaszra érdemesíteni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A szép időnek — legalább egy időre — 

ismét vége. van. Ma reggel Vaborult s azóta a hű-
vös őszi eső lassanként esik is. 

— A sepsi-szentzyöreyi nőegylet megalakítása 
céljából mult szombaton tartatott egy szükebbkörü 
értekezlet. A tanácskozás eredménye az lett, hogy 
a közönséghez intéz-'tt felhívások  után bevárandók 
lesznek a tagok aláírásai s a beiratkozott tagok f. 
hó 16-án este a városház nagytermében megtartják 
az alakuló gyűlést, melynek egyelőre a választ-
mányt kell megválasztania. 

— A kózdi-vásárhelyi „közművelődési egyesü-
let" a miskolci és egri árvízkárosultak javára okt. 
19-én műkedvelői előadást rendez; előadatik két 
uj vígjáték: „Egy kis szeszély", ezt követi : „A 
közügyek". A két vígjáték közt Fejér János ur fog 
szavalni. A szüneteket a zeneszakosztály által elő-
adandó zenedarabok fogják  betölteni. 

— A k.-T Is vi tárlat, a mint olvasóink 
előtt több értesítés után tudva van, f.  hó 20-án 
nyilik meg. A kiállításon képviselve lesznek honi 
ipar- é; terménycikkeink előreláthatóan szép szám-
mal. Nem szükség ez úttal célját is falemlegetnünk 
ismeretes az már mindnyájunk előtt. Csupán a t. 
közönség szíves figyelmét  hívjuk fel  e helyen mé^ 
egyszer a valóban" pártolásra és támDgitásra méltó 
kiállításra. Lapunk a tárlatról annak idejében rész-
letes tudósítást hoz. 

— Tűz volt a mult ójjil Szentivány község-
ben. A tűi Saethal Ferenc ur birtokán ismeretlen 
okokból támadt s elhamvasztotta csűrét, mellék-
épületeit telve csépeletlen gabonával. 

— Ciik-Csalósze^en, a mint lapunkat értisitik, 
a diphteritis oly nagy mértékben szedi áldozatait 
a gyermekek közül/hogy az iskolák e hó lo-ike 
óta felsőbb  meghagyás folytán  zárva vannak. 

— Bécíi levelezőnk a sebesült migyar kato-
nákról irja, hogy azok a bécsi irgalmas rendű szer-
zetesek kóródájában ápoltatnik. Ezen ifjak  igy szol 
levelezőnk a magyar alföld  édes gyermekei. Hazá-
joktól egy kissé távol, harci dicsőséggel pillantnak 
ama tájfelé,  mely ép testtel, ép lélekkel bocsátá 
a golyók öldöklő zápora közé. S miután megmu-
tatták a világnak, hogy a harctéren is őseisk hő3 
szelleme buzogtatta véröket, miután rendületlenül 
néztek szembe ezer meg ezerféle  iszonyú halállal : 
ma testükben szörnyüképen megcsonkítva feküsz-
nek említett szerzetesek koródájában. Egyiknek lá-
bai vannak összezúzva, misiknak a szeme van ki-
szúrva, harmadiknak a feje  összevagdalva st. stb. 
A szerzetes rend, elmondhatom: egész önoda-
adással, önfeláloozással  gyógyítja, ápolja őket a 
sajátjából. Meg is érdemlik ők a gondos ápolást, 
szelid bánásmódot, teljes ellátást. Hisz bámulandó 
hogy ne mondjam : szörnyű hallani, a minő dolgo-
kon, elbeszélésök szerint átestek. „Volt eset rá — 
mondja egy közharcos — hogy hat, sőt nyolc na-
pon keresztül semmi élelmi szert nem kaptak és a 
mit menetközben gyümölcsöt a fákról  leszakíthat-
tak, azzal tengették az é l e t e t : csatázni pedig több-
ször msntek tetőtől talpig átázva s mi több: éhes 
gyomorral. 

— Felhívás. A háromszéki „Erzsébet" árvale-
ány nevelő intézet „Stephánie" menház és köz-
kórház javára K.-Vásárhelyit  okt. 20-án megnyi-
tandó tárlat ideje közeledvén tisztelettel kérem 

fel  a kiállitni szándékozó tisztelt közönséget szi-


