
elleméa jeli o m bájaival, hanem a tunikok, pufferrk, 
dudorok, rii8S®k, szalagok és csokrok halmaza, még 
a stakaturáig félérő  bóbitás fejekkel,  s az üstökös csil-
lag által is megirigyelhető IIOSRZU uszályokkal ékes-
kednek . 

Ezek költészete az, hogy : 
„Nem a kecses alak, nem a külső kellem, 
Mi : nőt becs ssé tesz, hanem a szép jellem. 
Ily nő már e földön  alkot mennyországot, 
Boldogítván a- ban férjét  és családot." 

Ezek az „ultiliturismus" elvének hódolói, kik ha 
már cifra  bútor kell, vásárolnak hasznosabb cifra  bú-
tort, s a női hivatás némely teendőire helyettesitnek 
majd egy szakácsnét s igy aztán csak leőrlik az életet. 

Aznn kérdés merül fel,  hogy hát mikor nősüljön 
meg tulajdonkép az ember? vagy meddig nem nevez-
hetik rágalom nélkül agglegénynek a fiatal  embert? 
E kérdés után mindjárt gondolhatuuk Aristótelesnek 
Kthikája, vagy Luthernek házassági beszédeire. En 
egyiket sem fogadom  el. Luther tanácsát nem fogad-
hatom el azért, mert 20 éves korában még „kiskorú" 
az ember, s törvényeink szerint a kiskorúak két kraj-
cárig érő terhes szerződést sem köthetnek ; még egy 
öt krajcáros egyszerű perükben sem képviselhetik 
magukat a biróság előtt, nevünkken nem perelhetnek, 
és mikép kötelezhetnék magukat helyesen ez öt kraj-
cárnál mill oszorta fontosabb,  egész éltükre kiható oly 
ügyletre, hol komoly férfiúvá  lesz a gondtalan ifjú,  s 
családalkotővá EZ ábrándozó sziiz, mikép kötelezhet-
nék magukat anélkül, hogy a könnyelmű házasság 
vádját magukra ne vonnák ? 

De Aristotelessel sem tarthatok, mert — min*' 
mondani szokták — az ember vénül, s netáni gyer-
mekei még kiskorukban mások terhére maradhatnak 
hátra, csaknem legészszerübb középutat tart e tekin-
tetben a magyar főváros  Budapest, hol a statisztikai 
adatuk szerint a fiatalok  átlag 31 évük előtt, a haja-
donok pedig 2G é#es koruk előtt nem szoktak házasulni 
E korszak előtt nősülni, igen soknak élethivatása teszi 
csaknem lehetetlenné, főleg  tudományos pályán haladó 
ifjaknak.  Hanem már 31 —35 éves koráig megnősülni 
oly hivatása az embernek, melyet rendeltetése, társa 
dalmi állása s egész élete parancsolólag szab elő. 
Meit ugyanis az ember rajonghat, fiatalosdit  játszhat 
bár soká az u. n. hosszas Kttrmacher, de egyszerre 
lelke belefárad,  s csak egyedültalálja magát az élet 
ben, hol aenkit hozzátartozójának nem nevezhet; mii t 
magára hagyatott fa,  elcsenevész'k sz életben, s ha 
már ütni kezd a végóra, a körülte állók nem azért 
vannak, hogy visszaadják az életnek, hanem, mint 
éhes hollók, az észre nem vehető elsajátítások, s a 
mentől hamarább óhajtott hagyatéki tárgyalásokra irá-
nyozzák fötekintetiiket.  Ugy, hogy látva ezt az ember, 
önként felkiált  a költővel : 

„Áldja istenét, kit istene megáldott, 
Adván neki meleg hajlékot s csalAdot." 

Mennyire különbözik ettől azon fér*i,  ki egy csa-
ládapának nevezheti magát! egy oly családtyának, ki 
a napi küzdelmek és hánykodások után édes otthont 
talál. Azt mondja egy iró, hogy „sz emberi nem foly-
tonos tükélyesbülése csak neveléj által, ez pedig egye-
dül a családi életben, vagyis a kölcsönös hajlamok és 
b'insőképeni odaadás kötelékeivel egy máshoz fűzött 
egyéneknek szorosabb és állandó körében érhető el. 
Miért a teremtő az ember szivében a feláldozó  szere 
tet és legnemesebb érzületek azon nagy kincsét rakta 
le, mely karöltve hatalmas ösztönökkel az embert mint 
eszes lényt képessé teszi ezen állandó, tartós é3 leg-
bensőbb viszony keletkezésére és maga a családi kör-
nek megalapítására. A házasság ilyformán  alapja a 
családnak, tárháza az emberi nem erkölcsös s szellemi 
művelődésének, alapja a társadalom s államnak, a 
mennyiben az első benyomások, a törvény és jogrend 
iránti tisztelet a családi körben szereztetnek." 

„A házasság végre maguk a házas felekre  nézve 
folytonos  nemesbiilésre való ösztönzés, valamint a szám-
talan megpróbáltatások által gyakorlati iskola az ön-
zéstelen odaadás és viszonos enmegtagadásban való 
nemes versenyzésre." Mind oly tulajdonságai a házas-
ságnak, hogy méltán nevezhetem azt feunebb  „az em 
beriség legdrágább kincsének", a hogy ezen nagy kin-
csével épen az emberiség a leggyakrabban visszaélt. 

Hogy minő orvoslást kereshet a megcsalatott sze-
relmes, minő jogai és kötelességei vannak a házas 
feleknek  egymás iránt, gyermekeik és vagyonuk tekin-
tetében ; szóval: a házasság jogi oldalát s az a körül 
tett különböző törvényhozási működéseket fejtegetnem 
most nem feladatom,  (talán egy más felolvasás  alkal-
mával) de megamlitendőnck tartom, hogy igen sokan 
az állam által akarták és akarják házasságra késztetni 
az arra már megérett fiatalokat.  Feledik ezek, hogy a 
házasság lényegében véve nem jogi, hanem természeti 
éa erkölcsi viszony, hol kivéve kevés jogi oldalát — 
az állr.m vajmi keveset tehet. 

Az állam nem állithat minden csirkefogó  mellé 
e-y rendőrkapitányt, ki a kávéházi üres léhaságoktól 
visszatartóztassa; nem állithat mindenki mellé erkölcs-
tanitókat, kik unton a házasság szentségét praelegálják 
és nem állithat főleg  vadászokat, hogy ama táncestély-
ről említett nevezetes kisasszonyok fejéből  azon furcsa 
bogarakat kiűzni — haj tó vadászatot rendezzenek. 

A társadalom az, mely a sociális betegségeket 
szüli, s a társadalom az, mely azokat orvosolhatja 
is. S ha a társadalom egyénei közalébb FÍmulnak egy-
máshoz, hol egymást inkább megértik, s egymás gyar-
lóságait mérlegelve, azokból kölcsönösön engednek 
egymásnak, az orvoslás nem is lesz nehéz. Ily uton 
együtt egy nemzet — vagy jobban moudva : egy nagy 
társadalmi családot alkotnak, melynek kt.-*etében meg-
tanulják 3 szivök mélyébe oltják a szükobb családi 

kör erényeit, melyre a nagy világba bncsajtrlí ' 
. Iá jó szívvel emlékezik Petőfivel: 

„Midőn az ősi háznak kilsr.nbén 
A bucsu tördelt hangját rel.cgém; 
S a jó anyának áldó véíís/a rlt 
A szellők régen sssrtehonlorák." 

Dr. Álbu Mózes. 

A tel olvasó-egylet f.  hó 18-iki éstélye. 
A felolvasó-egylet  vasárnapi estélyen szavallta 

B s r a b á s E in i I i a k. a. T ó t h Kálmán „G y ö n g y-
v i r á g " cimü versét. A kisasszony sikerült szavalla 
táért megéIjeneztetett s virágcsokrokkal tiszteltetett 
meg. — 

Felolvasott dr. A I b u M ó z e s ur az „ü rü k-
i f j a k "  vagy „ a g g l e g é n y e k r e I". E nagy gond-
dal összeállított értekezést mai számunk hozza. Felol-
vasó ur töobször megéljeneztetelt. 

Végül C 8 i n á d i L a j o s ur szavallta Z a 1 á r 
„Z i z i m" cimü költeményét teljesen átérzetten. Kö-
zönségünk Csinádi L.ijos urat szép és sikerült szaval-
latáért megéljenezte. 

Közönség igen gyér vett ez estélyen részt, jól 
le.Het ez estély jövedelme a Sztgyörgyön felállítandó 
fonoda  javára volt szánva. Nem tudjuk, minek tulaj 
donitsuk e közönyt, annyit azonban előre is jelezhe 
tünk, ha közönségünk kellő és megérdemlett pártfogás 
ban nem részesíti ez egyletet, mely minden haszonn 
tekintet nélkül, egyedül a közjó előmozdítását tűzte 
ki célul, — aligha ez egylet ki fogja  magát tenni an-
nak, hogy előadásait csak pár egyéntől lássa látogatva 
Hisszük, - miután ez egylet élete városunk közvet-
len érdeke — méltó pártfogásban  fog  ezentúl része 
sittetni. 

Ez estély bevétele 13 frt  90 kr, melyet a kia-
dások majdnem fölemésztettek. 

N a p j a i n k r ó l . 
K.-Vásárliely, inárciushó. 

Egyhangú életünket a „közművelődési egyesület" 
előadásai fűszerezik.  Ily kedélyes este volt a T ó t h 
E d e halála emlékezetéül rendezett felolvasási  estély. 
Szép, könnyű, folyékony  irályu alkalmi felolvasást 
tartott Harmath Domokos ur, kinek fáradhatlan  buz-
galma, tevékenysége s kitartásának köszönhetjük e 
mulattató és egyaránt oktató estélyt. 

Petőfv  «A hazáról'' költeményét szavalta Milec 
Mari k. a. kellő átérzéssel, szép, helyt-s banglfjtéssel. 
„Még valami a nőkről"' felolvadta  ifj.  Kovács Dániel 
ur; érdekes, gyönyörű, kerekded, kis mű, előadása 
igen szép. Ez estély disze volt Ilurmath Domokosné 
urnő szavallata: „Az utolsó alamizsna" Petőfytől,  és a 
nagyreményű kis (hét éves) Harmath Jenő előadása: 
„Szeget szeggel". — A szavalló urnő, kit van szeren-
csénk ismerni a szini szakosztályi működéseiről, a 
Ingjobb női működő erők közé tartozik, ezzel eleget 
mondtunk ; tőle csakis jót, sikerültet várhatunk. Meg-
lepő volt s a közönség elismerését méltón kiérdemlé 
a kis Jenő szavallata ; volt is taps ! 

Ezt követé a f.  hó 11-iki felolvasási  estély. 
Szentpétery M. k. a. szavalta „A koldusasszony"-t 

Szász Károlytól. Hanglejtése szabályos, előadása meg-
nyerő. Óhajtjuk a kisasszonyt többször hallani. Kedé-
lyesen mulattató volt itj. Dobay János ur előadása : 
„A bajusz" Arany Jánostól. Oly eredetileg, mintegy 
elbeszélés alakjában költeményt előadni csak oly gya-
korlott szavaló tud, mint az előadó ur. Helyi gvakorló 
orvos doctor R=.iner Dániel ur tartott felolvasást  „Az 
egészségről általában". A tárgy, mennyire rövid időre 
szánt előadás tárgya lehet, kimeritőleg lön tárgyalva. 
Irálya könnyű, folyékony,  előadása kedves, nyájasan 
megnyerő és oktató. Utána Vasady tanár ur olvasott 
fel  a C s e r o y-félo  „Székely nemzeti muzeumrói". 
Tiszta honfiúi  érzelem, lelkesültség a sz<íut Ugy érde-
kében, mely mind csinos irálya, mind előadásán átvo-
nul. Oly lelkesülten, emeltebb haugon emlékezék meg 
a tisztelt tanár ur a helyi szabadságharcosokról, hogy 
mindenkinek feltűnt  s nvudnyájunkat meghatottak köz-
tiszteletben ál ó agg Tóth S.,mu bácsinak könyei. — 
O Bem tábornok legerélyesebb harcosa volt, térpn 
rancsnok Brassóban a parancsnoka, védője a fellegvár-
nak ugyanott. Elérzékenyülten vové kezei közé a Bem 
apó érdemjelét; igen könyezni, de szólni nem tudott 
a szabadság elaggott hőse. 

A március 15-iki emlékünnepély követé u 11-iki 
felolvasási  estélyt. 

Telt ház, szépszámú közönség. Láttuk itt pol-
gáraink előkelőbbjeit is, kiket »z ily előadásokon oly 
ritka látni, hogy már megszokták szemeink őket nem 
keresni. Ez ünnepélyt itgylátszik megérték s megmu-
tatták, hogy él köblökben a honfiúi  kegyelet. A kézdi-
vásárhelyiek jó, derék hazafiak  voltak a múltban, 
azok a jelenben is. Vasady tanár ur „Március 15 ről" 
tartott értekezést. Felemlité e nap jelentőségét, tör-
ténelmi fontosságát.  Mély csend, ilietődség, mellyel a 
közönség felolvasását  hallgatá, — mig annak végén 
„éljen 1" 8 sz'Jnni nem akaró taps valának a tanár ur 
fáradozásainak  elismerő jutalma. Ki kell emelnünk 
Székely Jánosné, szül. Ince Sarolta úrnőt, kit az iro-
dalom terén felmutatott  működéseiről ismerünk. Ez 
alkalommal „Magyar világ" cimü saját költeményét 
szavallá el. Előadása oly kedvos, meglepő, nyájai, 
természetim, hunglejtése s hangsúlyozása oly sikerült, 
mint azt egy szullemdus, müveit nőtől, ki saját művét 
adja elő, csak várnunk lehet. Virágcsokrokkal halmo-
zák el. Ohajtjnk, legyenek e virágok s élénk tapsok 
elegendők a nagyrabecsült urnöt többszörös fellépésre 

*nínditani; mi mindig legnagyobb szer< nesénknek, él 
• .ez tünknek tartaudjuk előadásain gyönyörködni. Több-
jsz'.iós kísérlet, az elfogultságot  ő nagysága majd le-
j uzi. Nem hiba ez; a legnagyobb szónokok első 
i/.ivallatni sem voltak mentek az elfogultságtól.  A 
ki.zónség némelyikének magaviselete is elegendő arra, 
hogy az előadót zavarba hoz™. Erről hallg-is* krónika! 
„Dumjaniehné arcképe előtt" Tóth Kálmántól szavall-
tatott még ifj.  Dobay Jáuos úrtól. — Az alőadások 
időközét a zeneszakosztály tölte Iti, gyönyörködtetve 
a közönséget nagy előhaiadást telt játékával. 

Igy élünk itt s töltjük kedélyesen az estéket. 
Ajánljuk közönségünk meleg pártfogásába  « ne-

mes célra törekvő egyletet, melynek legfőbb  célja: 
oktatni, műveltséget terjeszteni, népünket, nemzetün-
ket emelni. Sorakozzék tehát mindenki, saját gyönge 
erőnkhöz mérten járuljunk ez egylet anyagi, valamint 
szellemi gazdagodásához; értsük meg kínunknak intő 
szózatát: „A műveltség szabadság!" 

A p i s. 

F e l e l e t ü l 
•a „N e in e r e" 17-ik számában hozzám intézett 

interpellációra. 
Kosz indulatú lélekből kellett származni azon 

szavaknak, melyekkel „Egy tanító" engemet sz orbai 
tanitó-egylet gyűlése megtartására felszólít. 

Nekem alapos okaim voltak arra, hogy a gyűlést 
eddig nem hívtam egybe, s csak tavasszal hívtam 
volna. — 

Mintán az egyletben van, — ha cs.ik egy is — 
ki hozzám és rólam oly m-diciúzus indulattal tudott 
szólni : nem fogom  összelőni s o l i a, mert az egylet 
elnökségéről véglegesen lemondtam. 

Kik az egylet tagjai közül velük együtt munkál-
kodásomért engemet becsültek, fogadják  azért fonó 
köszönetemet s baráti szives üdvözletemet. 

Zágon, 1877. március 15. 
Demeter Sámnel. 

L e g ú j a b b . 
London, tnárc. 16. Az alsóházban Northcote elő 

adta, hogy a kormány orosz javaslatot kapott, hogy 
csatlakozzék azon jegyzőkönyvhez, mely H hatalmak 
nézeteit a kelet helyzetéről fogja  előadni. A jegyző-
könyv tervezete az orosz részről ajánlott alakban va-
sárnap adatott át Derbynek, s azóta a kabinet által 
tárgyaltatik. — A kormány a kifejezések  biaonyos 
módosítását ajánlotta, s ezen módosításokat áuvalov 
gróf  nagykövethez juttatta, ki most kormánya utasítá-
sait várja. Fawcett kijelenti, hogy l«Kközeiebb a ház 
figyelmét,  a Derby és Salisbury jegyzékeiben található 
azon bizonyítékokra fogja  irányozni, hogy a kormány 
nézete szerint a hatalmaknak van loguk »z európai béke érdekében kielégítő kezességeket követelni a 
jobb közigazgatásra. 

Szentpétervár, márc. 17. A hivatalos lap szerint 
a déli hadanreg egészségi állapota igen kielégítő. 

Konstantinápoly, márc. Ili. A montenegrói de-
legátusok választ várnak Cettinjéböl, de a török elleu-
javaslatok elfogadását  lehetetlennek tartják. 

KÖZGA2DASAG 

Az éiösövény készitésmödja. 
Hogy egy 3 — 4 soros biztosan védő élőfövéuyt 

előállíthassunk, ezt a következő módon kell vetni .is 
előkészíteni. 

Először is ősszel birtokunkat köi üiszántatjuk a 
lehető mélyen és a mennyiben ezen szántás a széle-
ken bolygatatlau földet  hagy el, azt á óval kel! fel-
ásatni. Megtrágyázni nem árt, dc nem okvetlenül szük-
séges, mert ezen föld  széle — a mcsgye melletti föld 
— különben sincs kiélve. Ijjy felszántva,  de elboroná-
latlanul marad ezen föld  a jövő tavaszig azért, hogy 
a nagy hantok közeibe a téli nedvesség és levegő 
jobban bevehetvén magát, ezen felső  földréteget 
megérlelje. 

Tavasszal, de okvetlenül március utolján, újból 
felszántatjuk  ezen földet  és ugy marad májusig, a 
vetés idejéig, hogy ki ne száradjon. Ekkor következik 
a vetés ideje, ha lehet vetőgéppel, ha pedip nem, 
akkor z'inor mellett 50 centimeter (l'/.'nál valamivel 
több) távolságú sorokban a leforrázott  ín g elvettetik. 

A leforrázás  ugy történik, hogy a magot rostára 
tévén, azt egy nagy tál vagy dézsa fölé  helyezzük és 
azután forró  vízzel leöntvén, pokróccal b-'akarjuk, 
igy azt mintegy G —12 óra hosszat pároljuk, hogy az 
a meleg gőztől megdagadjon. Hideg vizben áztatni 
nein vezet célra, mert az ákácmag kemenyebb termé 
szelü lévén, meg nem dagad. 

A vetést okvetlenül meleg időben kell touni, 
mert már magammal történt, hogy a hideg földben 
ezen feldagadt  mag mind elpukkant, megromlott. Jót 
felmelegedett  földbe  vetvén azonban a magot, az ok-
vetleuü! kikél oly sürün, hogy még meg is kell ritkí-
tani, de csak a jövő évben, mikor egyszersmind a 
megmaradottakat egy tenyérnyire a föld  felett  vissza 
kell metszeni. 

Már az első évben meg kell egyszer a teljes ki-
kelés utáu, junius elején, másodszor julius elején, de 
okvetlenül kánikula előtt kapálni, illetőleg feltölteni. 

A második évben, vagy ha ugy tetszik, a harma-
dik évben tavasszal a közök folúsatván,  vagy legalább 
mélyen felkapáltatván,  a csemeték a gyökér koronája 


