
azon parancsára, hogy a malomkövet megnyuzza azt 
felelte  : felséged  előbb vegye vérét 1 

Ama másikra, hogy lukadt, korsóját megfoldja, 
azt raondá : felséges  uram előbb fordítsa  kívül belsejét 

Nem lesz nehéz a földet  kiforgatni  sarkaiból, ha 
megleltük az Archimedesi pontot. 

Hanem ez a bökkenő épen ; ez a cardó rei! 
Nem lelünk a pontra, nem akadunk nyitjára a 

dolognak 
Honnan teremtsünk kavicsot?! 
A folyók  és patakok medrei, honnan szekér-

számra lehetne merni alkalmas időben : kérges jég-
páncéllal borítvák ; a föld  csontkeményé fagyva,  hogy 
a fejsze  meg csákány szikrázva pattan vissza róla. 

Phisikni lehetetlenség tehát. 
És mégis meg kell porondozni az utat! . . Meg? 

. . . meg, mert mozgositás esetére jó útra van szük-
ségünk. 

Lám a gondos természet oly utat csinált, hogy 
azon bizony végig döcöghet akármelyik uchálius 
íígyu ő torkossága. S ám teritsék el a már kihordott 
kövecset s próbálja meg bárki is futtatni  rajta ! Foga-
dok, hogy ketté harapja a nyelvét. 

Es mégis meg kell porondozni az utat! 
Honnan ? 1 mimódon ?! . . . az már más baja. 
Nem régiben utam egy gyászos szinü udvar előtt 

vitt el. 
Megálltam kissé a helyen. Egyszer csak lassú 

szepegés ütő meg füleimet;  nagyon közel hozzám. 
Nos mi baj öregem? — Ó meghalt, a fiam,  jó 

uram, maghalt. 
— No, és mi betegsége volt ? ! 
- Meghűtötte magát a kövecshordásnál. 

Ügyetlen I miért nem vigyázott jobban egészsé-
gére ? 1 Utam folytatám.  Nem meszire tompa egy hangú 
kopogás tarta föl  utamban, mintha mélyen a föld  alól 
jött volna a hang. Ha temetőben leszek, azt hittem 
volna hogy a sir lakója erőlködik szabadulni sötét 
fogságából. 

Megállék és hallgatóztam. 
A döngetés most egészen kivehető volt. Egy kö-

zeli kut felé  irányzám lépteimet, honnan a hangot 
jőni véltem. 

Nem csalódtam. A mint belepillantok, egy embert 
látok ott csákányával keményen dolgozni. 

Mit csinál atyafi?  kiálták le a mély üregbe. 
Kövecset uram a „töltött útra" lőn a rövid fele-

let s munkáját tovább folytatá. 
Alig pár lépésre egy másik háza falát,  a harma-

dik kökeritését hányá szét épen ilyen célból. 
El el innen e helyről I Az ember ilyenek láttán 

megőrül! . . Uram ments meg a gonosztól! 
Bartha Albert. 

V i d é k i é l j > t . 
Az ilyefalvi  ifjúsági  önképző-kör táncestélye le-

zajlott. Midőn még élénk emlékezetünkben él azon 
kedves benyomás, melyet lelkünkre gyakorolt, nem 
tehetjük, hogy örömünket no fejezzük  ki azon szép, 
barátságos társaság felett,  mely községünknek — ez 
alkalommal ékesen dÍBzitett nagytermét betöltötte; nem 
tehetjük, hogy örömünket ne fejezzük  ki azon szép 
fiatalság  felett,  mely az estélyen egy gondosan össze-
rakott virágfüzérhez  hasonlított. 

De mielőtt ez estély végeredményét nyilvános-
ságra hoznok, legyen szabad felemlíteni  a közalinult 
évet, mely a kör életéuek első évét teszi, és legyen 
szabad felemlíteni  azon mozzanatokat, melyek a kör 
munkásságát képezik. 

A kör alakulása óta hetenkint rendes gyűlést 
tart. Tárgyai: szavalatok, felolvasások,  ének és barát-
ságos társalgás. Célja: bogy a fiatalság  n szavalatok 
által elsajátítsa azon szép anyanyelvet, mely a költők 
ajkiról oly zengzetesen hangzik, hogy az azokban 
rejlő szép, nemes, gyöngy gondolatokat magáévá te-
gye, s igy az ismeret szerzés mellett szívbeli nemese-
dést nyerjen, mely a fiatalság  legszebb ékessége ; 

célja a felolvasások  által felvilágosítást  adni a 
mindennapi élet egy és más jelenségeiről — főleg  a 
természeti tünemények felderítése;  egyes a szavalmá 
nyok tárgyát képező történeti események elbeszélése 
és igy a józan felfogás  terjesztése; 

célja a fiatalsággal  megkedveltetni a népdalokat 
s ennélfogva  felkölteni  benne a szép iránti érzéket ; 

célja a társas életnek az összejövetelek által 
lendületet adni. . . Vajha no az ellenkező éretnék 
el általa! 

Ilynemű tárgyak képezik a kör foglalkozását 
melyek hitünk szerint a fiatalságnak  sziv és észbeli 
képzésére egyedüliek. 

Vsjha, midőn i> népnevelés alapos fejlődése  felett 
székely földünkön  elég okunk van örvendeni : több ily 
testületet látnánk alakulni községenként, melyek a nép-
iskolát elvégzett felnőtt  növendékek számára egy mi 
gasabb iskolaként nyílnának meg, melyekben a meg-
szerzett elemi tudományokhoz még gyűjtögethetnének 
a növendékek. 

Ily célból szivünk melegével üdvözöljük a S.-
Szeutgyörgyön újonnan alakult egyletet, melynek — 
tárgyaiból ítélve — ép ily szép célja lehet. 

Ezen rendes gyűléseken kivül a kör a mult év-
ben rendezett egy táncestélyt 50 frt  tiszta jövedelem-
mel, egy szini előadást 40 frt  ÜBzta jövedelemmel, 
mely összegek a tagsíígi dijakkal együtt könyvtár ala-
pításra forditattak. 

Az újév beálltával körünk élete második évének 
örvend, melyben legfontosabb  mozzanat idáig a fenn 
jelzett táueestóly, melynek tiszta jövedelme 65 frt  2 
kr.t Ezen összegbe befolytak:  Dr, Nagy Gtisztávné 
ő nagysága 3 drb cs. kir. aranynyal és kiíyéni Donáth 

Píll ur 10 frt  felülfizetéssel,  ki ezen nemes tetto által 
!ltán megérdemelte a bálapai címet, mellyel ifjúsá-

gunk őt megtisztelte. A fennebb  tisztelettel emiitett 
bőkezű adakozók iránt körünk hálás akarván maradni, 
folyó  hó 28-án tartott gyűlésében a kör tiszteletbeli 
tagjaivá választotta. Nevezetteken kivül még felülfizet-
tek ngs Gyárfás  István, papjelölt Benkő Ferenc és 
Ehrenkranz izr. tanító. Fogadják a nemesszivü ada-
kozók hálás köszönetünket. 

Ezen tiszta jövedelem a begyülendö tagsági di-
jakkal együtt könyvtár gyarapítására fog  forditatni, 
melynek beállításánál tekintettel vagyunk arra, hogy 
a képzettség különböző stádiumában lévő egyének 
képzettségének megfelelő  könyvet találhassanak. 

Ilyefalva,  1877. január 29. 
A számadó. 

Egy rövid emlékezet 
Az emlékezet varázshatalma előtt feltárul  a mult 

gazdag kebele, honnan emlékeink hazájának ezerféle 
alakban mosolyganak elénk képei. Legyenek bár ked-
ves és szomorú emlékeink a múltból, ha jelenünk ál-
tatok el nem homályosul, s a lelkiismeret itélotc nem 
nyugtalanít: biztosítékot nyerünk a reményben egy 
szebb jövő felől.  De jaj annak, ki egy nemzetnek 
nyújtja emlékét irói viszketegének, s véle a mult termő 
kalászai közzé gazt hintve, tombol a dal ihletettek nyo-
mában, övé a felelőség  terhe, moly a jelenben feledve 
a multat — nem szentelé egy nemesebb érzés várt 
áldozatát az emlékezetnek. 

Ily gondolatokat keltett fel  egy ttján megjelent 
daloskönyv, melynek címe: „ E m l é k " a legszebb 
magyar dalok vállogatott gyűjteménye a müveit ifjú-
ság számára gyűjtötték Földes József  és Demeter Ró-
bert — 1 füzet  tartalom 150 dal, hangjegyezve ára 
fűzve  1 frt  50 kr. 

E munka kiadása elérte a célt kevés változtatás-
sal t. i. nem a mivelt ifjúságnak  tesz hasznos szolgá-
latot, hanem a gyűjtőknek. A mivelt ifjúság  ismeri e 
dtilokuak általános többségét tisztább, eredetibb alak-
ban ; különben is csak hangjegyolvasóknak Íratott s 
ez ió ha 1°|„ lehet. A hangjegy olvasó a több hangra 
irt dallamot is ugy énekli mint az egy hangra irtat; a 
hangjegy nem olvasónak pedig akárhogy kótá^hat. 
Magát a dolgot: A dallam változtatás akár az önálló-
ság, vagy teremtő lélek bizonyítéka, akár a kapósság 
hathatós előmozdítója akart lenui, nagy hátrányára 
van a munkának, mert t. tanár ur kissé elfogult  volt 
ízlése iránt, midőn újításait szigorúbb birálat alá nem 
véve a nagy közönséget hódolni kényszeríti eszme fi-
caraodásainak. Az ütenyzés beosztása sok darabnál 
szabály ollenes, s még mi a több, a hiteles kiadások-
ban megjelenteknél is találkozhatni újításokkal. Az 
egymásután sok kívánni valőt hagy fenn  egy példa: lassú 
„Ha dolmányom minden" s frisse  oDares a fii  édes 
lovam.", C^ak rokonhangok hozhatnak két darabot 
egymás mellé nehézkesség néikiil, nem pedig a szük-
ség. „Tetszés szerint" ez előjegyzéssel még nem lehet 
a zene irodalomban találkozni. Vagy u^}' ez uj ! csak 
nem minden jó a mi uj ! Az üteny ismétlések nagybbb-
szerü zenedarabokban, kíséretekben fordulnak  elő, nép-
dalokban csak most láthatók. 

A hang terjedelem magassága kitűnő tenoristának 
íratott, mert még a is szerepel a szükségesség elle-
nére; hasonlólag az alsó a gyakori s még a g is elő 
fordul,  minek nem lonne szabad, mart magyar dalaink 
nem bírnak oly nagy hangterjedelemmel, hogy a fenn 
jelzett magasság és mélység kikoiülhető ne lehetne. 
A b felemelve  kereszttel uj hang, mely bis. 

A szöveget tekintve megtalálóik a töredékek tö 
redékét. Mindenből valamit, de 'omroiből sa eleget, 
ez nem gyakorlati nézet. Aztán a melyik dalnak öt 
versszaka van s négyet leirt t. tanár ur az ötödiket 
is leírhatta volna. E feleslegesnek  mutatkozott dolog, 
még a nagy részen segíthetett volna, s ez is egy szebb 
időre, nagyobb dicsőség zálogául ^mgyatott fenn.  Sze-
gény boldogult iró ha hallaná ujan másított dalát, azt 
kérdené: ki irta? s kész lenno megtagadni, mi lial-
hstlanitá láng szellemét. Ugy látszik csak Potőfy  és 
Vörösmarty volt rendelkezésük alatt, mással is lehetett 
volna foglalkozni.  A felületesség  a kondorosi csárdába 
tért be, hol szerzője boszujára ugyan, ds a t. tanár 
ur kontójára mulat. 

No de hiszen örvendjetok szülök, gyermekek — 
mert mi eddig nem vala, mogszületett a kegyelet tol-
mácsa Kézdi-Vásárhely városában, habár drága pén-
zen veszitek, más percben tetemes leengedést nye-tek 
a várakozásból. 

E rövid emlékezetet szentelém az „Emlék" első 
füzetének,  melyet ha méltó utóda követ: jó vásárt 
lehet ütni az irodalom piacán, de c^ak oly módon, ha 
mindenkinek nyakára küldetik. A mi még nincsen 
váltva, szolgáljon e néhány sor útlevél gyanánt, mely-
lyel ki mehet a világból a nélkül, hogy valaki letar-
tóztatná. Egy falusi  tanitó. 

Nyílt felhívás  az „egy közigazgatási bizottsági 
tag" névtelen eikkezőhöz. 

Miután a „N e m e r e" t. szerkesztője idei 9-ik 
számában közre adott nyilt levelemre kijelenti azt, 
hogy csak sajtóper utján adhatná önnek nevét ki, — 
ennélfogva  felhívom  önt, tovább a szerkesztői diseretio 
alatt ne bujkálódni, hanem, mint önérzetes emberhez 
illik — önmagát nevezni meg.*) 

S.-Sztgyörgy, 1877, jan. 31. 
Horváth László. 

-•) Ha az „egy közigazgatási bizottsági ta j" önérzetében 
megtámadva érzi magát s elég bátor nyilt harcot folytatni  — ám 
nevezze meg magát. Mi sajtóperen kivfll  indiserstek nem jenztlnk. 

S i e r k . 

Budapesti karcolatok. 
A f é n y ű z é s r ő l . 

Azt mondják hogy rosz világot élünk, nincsen 
pénz, kereset s van iszonyú sok adósságunk. Nem igaz! 
Mert ha pénz nem lett volna — már olyan dúsan — 
bizony isten nem buknának nyakrafőre  első báljaink. 
Azt mondják megint, hogy a magyar nemzet, mint a-
féle  ázsiai vér szereti a pompát s a fényt,  jól teszi. 
De ha módja nincs hozzá, minek fitogtatja  a fényüzést-
Ez a hibánk. A fényűzés  teszi tönkre a társadalom 
logislegszebb vigalmait, A fényűzés  volt, lesz és saj-
nos, hogy marad is a bukások kutfurrása.  És lehetne-
e rajta segíteni ? 

Gizella szép, Ilonka még szebb, Kamilla gazdag. 
A két előbbi a természet által adott aesthetikai itőkére 
hivatkozik, a szépet szép alakban akarja adni s csak-
ugyan a gyönyörű tartalom remek alakban jelen meg 
az illatos sálon ragyogó körében. Mind a ketten fényes-
kednek. De Kamillát megint az anyagi tőke nem hagy-
ja vesztegelni; ö mindenáron ki akar tűnni, habár nem 
szép. Es a kevésbé szép tartalom, csillogó alakban 
jelen meg; ragyog, tündöklik, kápráztat. Mind a há-
rom nő feltüuik,  de mégis a természetes szépség mel-
lett szavaz a finoin  aesthetikai ízlésű Carneval herceg 
és nagyszámú cimborája. 

A túlságos fényűzés  kutforrásai  első izben is a nők. 
Inkább nélkülöznek, sokat megvonnak, csakhpgy a vi-
lág szeme előtt csillogóan jelenhessenek meg. De meg 
kell ám a kutfbrrások  forrásait  is neveznünk, mert 
ogyhangulag nem szabad nőinket elitélnünk. A mamák 
kiuságáu kezdődik ez a társadalmi bajunk. Ök többet 
akarnak, mint lehetne mutatni, leányaikban saját ma-
gok tündökölnek. Mit is tudna a fényűzésről  egy Bze-
lid, fiatal,  tapasztalatlan leányka, ki legfeljebb  néhány 
bál cbrouikából vett tudomást a ragyogó hölgyi világról. 

Hány család merül ki, megy tönkre anélkül, 
hogy tudná a világ miért. A családapa szorgalmas 
ember, nem költ sohasem pazarul, az anya derék 
házias nő, kinek életcélja a család boldogsága, a 
leánykák munkások, mindent megtesznek, jó gazdasz-
szony lesz belőlük. 

Es mégis! Jiin a bálok évadja, a leánykák men-
nek. Jön a fényes  szövet, a drága pipere s megy a 
pénz. Jön az adósság s megy a hitel. Jön a bál s 
mennek a leányok, rajtok a tőke, melynek kamatai a 
bál után kisöprött foszlányok  között találhatók meg. 

Az a baj, hogy a fényűzés  éppeu azt az osztályt 
kisérti, melytől nem telik a túlságosra. De meg kell 
lenni! Ez a családanya végső határozata. ÉJ meglesz. 

Hogy lehetne ezen a bajon segiteni ? Induljunk 
ki a fényűzés  értelméből- A fényűzés  indokolhatatlan 
és cél nélküli pazarlás. Indokolhatatlan azért, m-srt 
csak ott lehet szó a fényűzésről  a hová nem illik se-
hogysem. 

A gróf  kisasszony fényűzése  némileg inílokolt, 
mig a ranggal és vagyonnal összefér.  Egy bukott grófi 
család fényűzése  nevetséges, mert már nem indonol-
ható. Céltalannak azért mondtuk a fényűzést,  mert 
arra a célra, melyért a fényűzésnek  hódolunk, rendel-
kezésünkre állanak olyan eszközök is, melyek által 
diszesen, pompásan megjelenhetünk bárhol és nem kell 
a pazarlásra, a fényüzésra  utaltatnunk. 

Szóval: a fényűzés  minden körülmény között 
pótolható, ha egyszerűen az illető körnek vagy célnak 
megfelelőleg,  csinosan, szépen, diszesen vagy pompá-
san jolenünk meg 

A családanyák kezében van a kard, melylyel a 
fényűzés  ellen vagy mellette harcolhatnak. Da gondol-
ják meg, hogy a történelem számtalan példát idéz, 
melyek a fényűzés  okozta bukások történetét be3zélik. 
Tegyék szívökre kezöket s szóljanak őszintén: érezték-e 
a fényűzés  által okozott családi hanyatlást, kimsrü-
lést s használt-e csak valamit is a féuyiizés  által elő-
idézett kápráztatás? 

Igaz, hogy sokat mutató világban forgunk,  az á-
mitás, a szédelgés, a csalás időszakát éljük, ámde az-
ért jól meg tudjuk különböztetni a szépet a rúttól, 
az eredetit a természetlentől, az igazit az ámítástól é» 
hazugságtól ; megadjuk a szépnek, igaznak ég jónak 
örök törvényeken alapuló örök becsét; elismerjük a 
szépnek jogosult hatalmát akkor is, ha legegyszerűbb 
megjelenésében csodáljuk Es tudjuk, hogy mit takar 
és mit akar a szemfényvesztő  fényűzés. 

De elég is lesz. Beszéltünk, elmélkedjenek. A 
fényűzés  most éli aranynapjait, minek emlegessük a rosz 
időket; pazaroljatok! a francia  és német ipar egészsé-
gére szórjátok a pénzt, hadd menjen külföldre,  hisz 
elég ha nekünk aunyi hasznunk van, hogy okulhatunk 
belőle s a deficit  fekete  könyvébe uj lapokat Írhatunk 
tele. 

A főváros  nagyszerű salonjaitól a kis város tánc-
terméig mindenütt a fényűzés  rabjaival találkozunk ; 
dw a főváros  legnagyszerűbb vigalmai, s a kis városok 
legfényesebb  báljai mindinkább hanyatlanak, sőt lesz 
oly idő, hogy buknak is. 

Elmondottuk nézetünk-et, gondolatainkat a fény-
űzésről, de csak azon fattyú  hajtásáról beszéltünk, mely 
C'arueval templomaiban fitogtatja  hamis fényét,  sok 
volna a ^.öbbi ágról is beszélni, hiszen nálunk már 
terebélyes fává  uít^e'ki magát a fényűzés,  melynek 
nem sokára még az ^Irnyéka is meg lesz*" adóztatva a 
„szegény 'Magyarországon." 

A (jyétr.ánt akkor is gyémánt marad, ha acélke-
retbe foglalják,  az aranynak akkor is meg van az 
értéke, lift  nincs is ugy kifényesítve  mint a sárgaréz ; 
a rózsa, melyben harmat csillog élő dicsőitője a ter-


