
Megértük teliét az időt, mely kiszabadítja a sze-
gény népet a lelketlen uzsoefeük"köKinei  közUl. Légy 
üdvözölve ezért uzsoratörttéóy, legyetek üdvözölve 
honatyák, kik a nép érdekélt' oly nemeBlelküen védi-
tek hivatóstokboz képest! 

Csángó állapotok. 
Hosszúfalu,  1877. febr.  6. 

Mindenfelé  nyüsgés, mozgás, élet. Haladunk. . • 
Ugy is kell! Korunk fokozott  igényei mindenkire uj 
kötelességeket róvnak, mindenkitől kettős munkássá-
got, versenyzési készséget és képességet, a kor köve-
telményeihez alkalmazkodást kivánuak. S ezt mi meg-
értettük, átéreztük 1 

Az egymás iránti benső vonzalom, az egymást 
megértés, a tömörülés nagygyá teszen — s célunk 
felé  siettet. 

Eddig is volt köztünk élet, haladás ; s felfogva 
hazafias  kötelességeinket: sok jótékony célt mozdí-
tottunk elő, — de hiányzott egy oly v a l a m i , mely 
összefűzze  az egyeseket egy kerek egésszé, hiányzott 
az az erős alap, melyre bízvást épülhetett volna a 
h a l a d á s é p ü l e t e — de most szilárd alapot rak-
tunk, s igy ama Bzent épület is megnyerendi a kí-
vánt tetőzetet. 

S midőn ily öröm száll meg a tapasztalt haladás 
felett:  szomorúan sohajtok a lefolyt  idők után,— oh, 
mert annyit mulasztottunk 1 . . . Sokszor gátolt meg 
törekvéseinkben a visszavonás és a hideg közöny, sok-
szor hintetett el a viszály magva közénk, mely vég-
bukással fenyegette  évek óta fennálló  nemes törek-
vésű d a l á r d á n k a t s ennek ikertestvérét: a mű-
k e d v e l ő s z i n t á s u l a t o t . . . . Hányszor omlott 
szét Thalia temploma, s /ipollo hűtlen fiai  hány-
szor szaggatták le gondotlan kezekkel a szépen zengő 
húrokat! . . De az accordok változatos vegyüléke, 
mint ébresztő viszszhang mindannyiszor felköltött  a 
pzendergésből : s a Phoenix feltámadt  hamvaiból 1! 

De félre  a bus képekkel 1 . . Okultunk a multa-
kon, lakoltunk ön bűneink miatt. Most megkaptuk azt 
az összekötő kapcsot, mely tartósan fűz  össze, azt az 
éltető napot, mely sugarának áldott melegével felol-
vasztotta sziveinkről a közöny és hidegség durva 
kérgét. 

. . . Újra alakultunk, uj életet kezdettünk . . a 
romokat eltakarítottuk. Hiányos alapszabályainkat át-
dolgoztuk, s most azok szigorúan ellenőrzik ugy sz 
egyesek, mint a testület működését. 

De más amaz összefűző  lánc, az a biztos alap, 
melyen rendületlen állunk I S ez az, bogy a Négyfa-
luban levő h o n l e á n y o k , kik eddig is közremű-
ködésük álta! egyletünket nemes célja felé  segítették, 
most egyletünk r e n d e s t a g j a i v á l e t t o k , kö-
zénk sorakoztak védangyalokul I S ez örvendetes kö 
rülmény folytán  a „Négyfalusi  tanitói dalegylet" egy-
szersmind „ v e g y e s k a r r á " is alakult., s több heti 
szorgalom azt eredményezte, miszerint e hó 10 én egy 
jótékonycélu d a l e s t é l y t rendez, melynek müso 
rozata e lap t. olvasói előtt már ismeretes. 

Csak most látszik a hiány, a mit egyletünkb-n 
a nők eddigi kimaradása, távolléte okozott. Most már 
egész a koszorú, mióta az „A d á m o k " mellgtt 
„ É v á k " virágoznak, munkálkodva lelkesülten, oda-
adással ; életet adva mindnyájunknak I 

Ezek a nők felfogták,  hogy ők is ugy állanak a 
társadalomban, mint a férfiak,  bogy nekik is osztozniok 
kell a h a z a s ö v é i k sorsában 1 

És bizony a nőknek ezentúl tenniök kell sokat, 
mit eddig nem tettek, megszokni, mitől eddig idegen-
kedtek, lemondani sok oly „hiúságról," [minek élve-
zését eddigelé utólérhetlen világi szerencséjöknek tar-
tották ! Képezniök kell magukat, mert hiányos kép-

— Ön látja, végtelenül el vagyok foglalva  dol-
gaimmal, ha kívánságát elmondaná — 

— Oh ez csekélység, legalább önre nézve. Elha-
tároztam, hogy jó ideig nem jövök önhöz, de mégis 
csak rágondoltam magamat, mert ez különös dolog, 
ön egy kissé meg lesz lepetve, habár oly tapasztalt 
ts , az igaz, hogy nem tartozik az ön Bzakmájába s 
iudom, hogy önnek kevés ideje van rá s látom, bogy 
ily csekélységekért — 

Most jön a posta: levelek, újságok, kéziratok 
érkeznek ; minden erem reszket a nyugtalanságtól, de 
János ur azt mondja : „Ne genirozza magát, tudom, 
hogy a poBta fontos  dolog, tudom, hogy sokszor egy 
levéltől mi függ,  oh én iól tudom —" és János ur 
díványom szögletébe veti hátát, mintha itt akarná 
egész önmegadással bevárni végső napjait. Kétségbe 
eeés fog  el ; ekkor az ég irgalmas Bzabaditóját küldé: 
nyomdászom jön a havi számadással, és összeszedvén 
a kétségbeesés minden bátorságát, igy szólok: 

— János url most számadást kell végeznem, a 
mely legalább négy óráig tart, vigasztalhatatlan va-
gyok, de egyedül — 

János ur felszökik  és azt feleli: 
— Ne genirozza magát ez alatt átmegyek a ká-

véházba, jól tudom, hogy egy számadás mennyi időt 
vesz igénybe, ismerem az ily havi számadás terhét; 
kérem, ne genirozza magát, én majd ismét eljövök 
ha megengedi, csak öt percre. 

Elment. 
De én a Damokles kardja alatt lélegzem, ha egy 

lépés hallszik az utcáról, összerázkódom és felsó-
hajtok : 

— Oh mindenható istenek, csak János úrtól őriz-
zetek meg ! 

8. M. 

zésük folytán  olyanokká váltak, mint „a diszalbumok, 
melyeknek legjava része : k ü I s e j ö k!" 

S hogy e nők tenni, haladni óhajtanak, világosan 
igazolja azt azon körülmény, miszerint ők, felfogva  a 
nők roppant feladatát,  mik reájok várnak, átlátva azt, 
miszerint e feladatoknak,  mostani képzettségi fokuk 
mellett megfelelni  semmiesetre sem tudnak — mint a 
dalegylet tagjai - - t á r s u l á s é s ö n k é p z é s 
s z e m p o n t j á b ó l : n ő i ö n k é p z ő k ö r r é ala-
kultak 1 . . . Dalegyletünk e nemes törekvésükben 
őket elősegítendő : ez önképzőkör részére megrendelte 
a „Családi kör" című szépirodalmi lapot s egyletünk 
egyik tagja felajánlotta  a „Magyar Bazár"-t — s igy 
már is e női önképzökör két lappal rendelkezik. Most 
Könyvtár alakítással foglalkozik;  néhány kötet köny-
vet ajándékképen nyert is. 

E női önképzőkör célját közelebbről bővebben 
irandjuk körül.*) 

— „Ki a nőnevelést, a nőképzést kezében tartja, 
az a jövő nemzedék érzületét tartja kezében." 

Vezéreljen titeket, egyletünk virágai, e megkez-
dett Bzép uton a tiszta honleányi tüz, haladjatok, has-
satok, alkossatok, hogy legyetek e hazának büszkesé-
gei, környezetötöKnek irányadói I 

Mi tőletek várjuk, magyar nők ! hogy a magyar 
nemzeti eszme legszívósabb ápolói lesztek, s tőletek, 
hogy a kor vezéreszméjét megértve, a családi körben 
árkászai legyetek a humanismüsnak s a nemzetiség 
ideáljának I . . . Nemetek egyenjogúságát s egyenlő 
képességét a férfiakéval,  kétségtelenné tettétek. 

Nem egy nagy eszme kivitelét köszönhetjük a 
nőknek. 

Hoszánk a keresztyénség első magvait Sarolta 
hozta be ; valamint a frankok  közé Clotild, az oroszok 
közé Olga. — A reformáció  nagy munkájában is, 
hogy mennyit tettek az eszme érdekében, mutatja 
Lorántffy  Zsuzsánna, Bethlen Kata példája. . . 

S nézzük a nők hatását a nemzetiségre. Hiven 
ecseteli e befolyást  Horváth Lázár, midőn a korabeli 
elnemzetlenedett Magyarországot szembeállítja Erdéiy-
lyel: „Ha e méltáu imádható bálványkái nemünknek, 
mint születés, vagyon, ugy nevelés, eszmék, irány ós 
tetteik által is magyarok lennének, istenem ! mi nem 
válnék Hunniából, ha gyönyörű hölgyei nemzetiesülui 
vágynának ? I Melyik magyar főnök  ne teendné min-
den egyéb fölébe  hazája nyelvét, ha ily bájos ajkak 
bűvölnék magyarrá a magyart? Vau-e nálunk Erdély-
ben (ide nem érti a szászokat) csak három térfi,  ki 
magyarul jobban ne tudna, mint németül, vagy épen 
latinul ? Sőt van-e egy, ki szívesben ne társalkodnék 
magyar, sem mint más nyelven ? A miértet könnyű 
kitalálni. Mert nöiok magyarok." 

Arany igazság tehát az, „hogy a ki a nőnevelést 
kezében tartja, az a jövő nemzedék érzületét tartja 
kezében." 

Tegyünk azért s ragadjunk meg minden alkal-
mat a nők haladása, kiképzése érdekében. Alakítsunk, 
ahol csak lehet, női egyleteket, önképzőköröket, könyv-
tárakat, mert e téren a megállapodásra vagy kételke-
désre nem érünk reá. 

Előre I I . . Deák Sándor. 

V a 1 a s z. 
A „Nemere" 12-ik számában a „Háromszéki ta-

karékpénztár" cím alatt megjelent közleményt, illető-
leg egy pénztári határozat nyilvánosság elé lett hoza-
talára voltaképen nem tartanám méltónak reá felelni, 
ha nem indítana azon önérzet, hogy ez intézet nép-
szerűsége tényeim s eljárásom által nem, hanem annak 
s szókéinak viszketegségei által lehet veszélyeztetve, a 
kik egy ily intézetnek legalább nézetem szerint titok-
ban tartani kellető határozatát a rágalmazás és kicsi-
nyíts igen merész kifejezéseivel  piacra viszik. 

Hogy Nagy Gergely könyvvezető ur minő fé-
nyemben ismerte fel  felmondhatásának  okát s az egy-
let tekintélyének biztosítása könyvvezető ur személyé-
ben állítólag szenvedett minő Bérelem vagy személyünk 
közt minő viszály kiegyenlítésével nyerhetné meg 
előbbi békés voltát, ilyenről nem tudok ; s hogy a 
könyvvezető urnák azt mondottam, „hogy ugy is elég 
lévén dolga, teljesítse csak a maga kötelességét s az 
enyémmel ne bajlódjék" azt hiszem, bogy ezt mondot-
tam a nélkül, hogy az egylet tekintélye sértve lett 
volna. — 

Ezon inkább személyes mint intézeti kérdés felett 
hozott határozat, midőn könyvvezető ur könyeit lát-
szik törölgetni; engemet e mellett hatáskörömbe esö 
ügyek gyors elintézésére utalva kiirt Ugy állásának 
valótlanságával személyem elleni tüntetéssel csak könyv-
vezető ur zokogásain látszanak szintén enyhíteni. Saj-
nálom tehát, hogy az igazgatósággal szembeu tudo-
mása szerint elintézett vagy elintézés alatt álló ügye-
ket épen ez intézet tekintélye megóvása szempontiából 
a nyilvánosság előtt kell igazolnom : 

a) Az alapszabályok hibás nyomatása kiegészí-
téséül újra nyomatás alatt pár nap múlva készen van. 

b) A cégbejegyés 1876. juniusbó 26 án 3543 p. 
BZ. alatti határozattal megtörtént, miről az igazgatóság 
tudomással bir. 

o) A jegyzőkönyv összeállitva s az igazgató ur 
által aláírva a titkárnál szokot állani s szükség ese-
tére általa mindig felhasználható  B a gyűlések minden 
határozatai teljesedésbe vétettek, kérdem az ellenkezőt. 

d~i A pénztár helyiségéről szóló bérleti szerződést 
Nagy Károly ügyvéd ur kezéhez vette az igazgató 
úrtól s nekem soha által nem adván, be sem szolgál-
tathatom. 

Már most lássa a t. olvasóközönség e fiatal  in-

•) Kérünk Sierk. 

tézet népszerűségét, tisztelet a kivételnek, oly embe-
rektől hirdetni, a kik az igazgatóságnak egy ily ha-
tározatát annak igazgatója s miután a cikk aláirái 
nélkül jelent meg, feltehető  az igazgatóság tudta nélkül, 
tehát szabály ellenesen hozatott nyilvánosságra ; minő 
ügyet vélt, vagy inkább a határozat szavai szerint 
parancsolt könyvvezető úrral kiegyenlíteni, ha az ai 
intézet tekintélye érdekébeu felmerülni  vélt baj ba-
rátságos és titokszerü elintézése a határozat egyszerű 
közlése helyett a közlemény végszavaiban személyem 
s becsületem nem érdemelt aljas kicsinyítésével óhajtja 
e fiatal  intézet népszerűségének szétmarcangolásáva az 
igazgatósági személyek között a belháborut megkezdeni. 

Ezúttal az igazgató úrhoz beadott kérésem által 
utnt és módot szerzek megtudni vagy is kiugrasztani a 
nyulat a bokorból, hogy ki merészelt az igazgatóság 
nevében megbízás és aláírás nélkül csupán személyem 
kicsinyítése céljából az illetéktelenül közlött határozat 
mellett oly kifejezést  használni, a melylyel szemben 
nem csak én, hanem más sem maradna adós. Lássuk 
az orvadászt. 

Kelemen Lajos, 
jogtanácsos. 

Egy néhány szó tájékozásul az erdő-
szabályozás ügyében Málnás község 

birtokosaihoz. 
Három év óta kínlódunk Málnás közvagyonát a 

kormányrendelet alapján elfogadott  tényleges birtoklás 
szerint szabályozni. Ézen ügy tovább folytathatása  okár 
mult év decemberhava 13-án egy birtokossági közgyű-
lés Málnás község erdejének Hatod nevü igen jelen-
tékeny részét költségek fedezésére  örök áron eladni 
meghatározta. 

Az ügy sokkal komolyabb, hogy azt behunyt 
szemmel elnézhetnök annyival is inkább, mivel e gyű-
lés határozatának még azonnal tiltakozás tétetett Sz. 
D. egyik jelenvolt birtokos által, da másfelől  nem is 
jött tisztába magával a jelenvolt birtokosság, hiszen a 
közgyűlésből több illetékes az ügyhöz kiutasittatott, 
mások u gyűlésre meg se hivattak, e szerint határo-
zata érvénytelen. 

Első teendőnk tisztába jöni az ügygyei s megér-
teni egymást; mert nn az arányosítást, illetőleg szabá-
lyozást üdvösnek csak ugy hisszük, ha a tényleges bir-
tok alapján a jogot mind a fajzás,  mind a legelésre 
nézt tisztába hozva élvezzük s ezen alapon a közter-
het is hordozzuk. Igy miuden birtokos tudná, mi a 
közvagyonból osztályrésze s azon arányhoz mérten 
legelési jogát és mennyiben köteles a közterhek hor-
dozásába befolyni. 

A fenn  érintett birtokosoknak 8—9 ezer forintra 
vau szükségük, ők nem haszonélvezeti jogot, hauem 
erdőfeldarabolást,  szabad rendelkezési joggal megállí-
tott osztályt, legelő közös használat eltörlését akarják 
léteBÍteni. 

Most az ideje meggondolnunk, melyiket válasz-
szuk, t i. egy kidolgozott és elfogadott  birtokviszony 
alapján megállítva a haszonélvezetet, meg a tér meny-
nyiségéhez és a birtokosság arányához az erdők táb-
lákra osztását, továbbá megállítva, melyik évben me-
lyik tábla vágassék le, megállítva a közös legelés 
rendszerét, épen ugy, mint a korcsmajogot, melynek 
szabályozása ezelőtt két évvel történt meg Málnáson 
s mindenki tudja, mi az illetménye, és mikor akarja, 
az évi haszonbért kész pénzzül a birtokosság eloszt-
hatja maga közt; ilyen szabályozást akar ta közbirto-
kosság ez ideig kevés költséggel, nem pedig a község 
eideit egy harmadrészben örökre eladni, hogy a meg-
maradt két részt szétdarabolva, egy pár év múlva sem 
fa,  sem legelő ne legyen, hiszen Málnást fekvésénél 
fogva  a terncészet inkább fajzás  és marhatenyésztésre 
rendelte, mint gabonatenyésztésre. Ma is nagyobbrészt 
piacon veszi kenyerét. 

En jónak látnám egy általános birtokos-nagygyü-
lést Málnás községházában rövid időn összehivatni, 
mely a vidéki lap utján is lenne közzé téve, hogy ott 
jegyzőkönyvileg az általános birtokosság által a szabá-
lyozás keresztülvitelére kinevezett bizottság eljárását 
újból tárgyalui lehessen, annyival is inkább, mivel * 
mult gyűlésen egy embernek sem engedtetett meg ez 
ügyhöz szólani. Birtokossági elnök ur elfeledte  ki ép-
pen Málnás legnagyobb birtokosának mint felhatalma-
zottja készítette úrnője részéről azon emlékezetes vá-
sárlevelet, mely szerint általánosan Máhás csaknem 
minden lakója befolyt  a földesur  erdöilletményt ela-
dott vásárjába, kik ma tényleges birtokosok s joguk 
van az ügyhöz hozzászólani. 

A leendő költségfedezésre  ott van a korcsmaha-
szonbér, a Hatod erdőrészbeli jövedelem, ott van a 
Henter mező puszta, ezek a közgazdászaira előirány-
zott költségfedezetből  kitörölve; a szabályozási költ-
ségre szánva azt fedezni  fogják. 

Cselekedjünk ugy, hogy ne tékozoljuk el azt, 
melyet ősapáink idáig számunkra megtakaríthattak. 

Málnási. 

Kilyén, 1877. február  10. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

Becses lapja szerkesztői postájában olvasott fel-
hivásának készséggel engedek s ezen lapok 10 ik szá-
mában Horváth László urnák „Tájékozásul Székely 
G. nyilt kérésére" ciui alatt ellenem irányzott szemé-
lyeskedő cikkére folyó  hó 6-án átadott feleletemnek 
azon tételeit, melyek a inai számban megjelent e tár-
gyú cikk folytán  feleslegessé  váltak kihagyva, a kor-
látolt térhez képest, csak is a szükségesekre szorítko-
zom. Teljes bizalommal kérve és elvárva, hogy a 


