
kott történni, még pedig nagy számú tömegekben. Aki 
ilyenkor látja egymást érő csoportokban a székelyeket 
Csíkból Moldvába, Háromszékből Romániába, Udvar-
hely- és Marosszékből pedig inkább Erdély belsejébe 
százanként vonulni s nem tudja ezen vándorlásnak 
okát: természetesen jöhet arra a gondolatra, hogy a 
székelység pusztulása bizonyos, ily tömeges kivándor-
lás mellett rövid időn el fog  zülleni. 

Pedig a vándorlás e nemében nincs nagy veszély, 
mert ezen tömegek kevés idő múlva, vagy legkésőbb 
ősszel mind visszakerülnek tűzhelyeikhez, haza hozván 
szerzeményeiket télire. Ebben tehát a székely nép 
életrevalósága látszik. A népesség arányához képest 
különösen némely vidékeken kevés lévén a roivelhető 
föld  s az is a havasok és zord égalj miatt sovány s 
bizonytalan termésű : elmegy a nép egyrésze a szom-
széd áldottabb tartományokba s ott szerzi meg szor-
galmas munkájával a maga s családja fentartására 
szükséges gabonát s pénzt. 

„Igaz — mondja Mikó Mihály, Csikszék főispánja, 
igen helyesen — hogy nemzetgazdasági tekintetben éz 
is káros; mert egyfelől  azon óriási tőke, melyet a 
székelynép munkás karjai képviselnek, nem a magyar 
hazának kamatozik, — másfelöl  a munkának Moldva-
oláhországban keresése alatt itthon sok munka marad 
el napszámos hiányában ; de már e bajon nein az ál-
tal vélem segíthetni, hogy a székelykivándorlás meg-
akadályoztatására rendszabályokat alkossunk, vagy a 
munkakeresés végetti kimenetelt nehezítsük ; mert a 
külföldön  való keresetmódtól a népet eltartóztatni »d-
dig, mig itthon munkát adni nem tudunk, annyi volna, 
mint a megélhetés elé gátat vetni, - - sem az által 
nem vélem az irt bajon segíthetni, hogy a túlnépese-
dett székelység egy része a magyar alföldre  kitelepít 
tessék. Ezen törekvést, — mely 1848-ban és a köze-
lebbi évtized alatt a legjobb hazafi  kebleket foglalkoz-
tatta, — egyátalában kivihetetlennek tartom; mert a 
székelynép nem települő természetű, szük völgyeihez, 
erdeihez és folyóihoz  előítéletesen ragaszkodik s azon 
földet,  melyet egykor ősei szántottak, többre becsüli 
s jobban szereti, mint a világon bármely mást. Aztán 
a túlnépesedés is nagyon relatív ; a honi gazdaság és 
ipar jelen állásában s különösen addig, mig a székely-
nép munkaereje minden egyébtől elzártan egyedül 
a földmivelésre  fordittatik,  megengedom, hogy a szé-
kelyföld  némely völgyei túlnépesedettnek tekinthetők; 
de ha a magyar törvényhozás és kormány pártfogása 
alatt a székelyföldnek  aranynyal, rézzel, vassal, (hoz 
zátehetjük sóval és kőszénnel) tele hegyei megnyittat-
nak, ha havasai kebelében gyárak emelkednek, me-
lyekben Erdély gyapja, marhabőro, kendere, lene s a 
székely erdők fája  feldolgoztassák,  akkor bátran me-
rem állítani, a székelyföld  túlnépesedettnek tekinthető 
nem IBBZ, s a székelyföld  fiai  és leányai karjaik mun-
kaerejét sem Moldva-oláhországba vinni nem fogják, 
sem a tulnépesség miatti kitelepítés gondjaival foglal-
kozni nem kell." 

A ki- és bejárók ezen osztályához sorozhatjuk 
azokat is, a kik különösen Háromszékből kereskedési 
céllal rövidebb időre mennek Moldva Oláhország felé, 
faedényeket,  székelyszöttest, savanyuvizet s egyéb ipar-
cikkeket vivőn magukkal eladás végett, mi után meg-
unt visszatérnek. 

A cselédkivándorlás részint Oláhországban, ré-
szint az erdélyi s különösen a közel fekvő  szászváro-
sokba, Brassóba, Szászvárosra, Medgyesre, s Szebenbe 
történik. Leginkább szegény sorsú leányok mennek 
elég nagy számmal szolgálni; ezek közül kevesen, leg-

kit Zara téréin tekintettel, szóval és színeidnek átadá-
sával jutalmazál, most mint leendő férjed,  jogot infor-
málok érted ha kell meghalni ; de hogy bántódásod 
legyen, az eBak éltemen át lehet ! 

— Nern meghalnod, de élned kell, érettem I Nem 
azt suttogád-e, midőn a babérfüzért  te néked kelle 
nyújtanom, mint a torna leghősiesebb lovagjának ; 
„Erted meghalni üdv, élni a túlvilági boldogsággal 
fölér  Bianka 1" és e vallomás kezes nekem egy bol-
dogságról, melynek valósulását megérni nélküled soha, 
de veled hiszem Giacomo I 

E suttogva kiejtett szavak után karöltve, a fő-
terembe visszatértek. 

Carneval I a szivek harcának, a boldogság és 
kétségbeesésnek, a tzilajság és Bzellemszikráknak, a 
szerelem és gyűlöletnek játszi, de egyszermind nagy-
hatalmú fejedelme  ! 

* 
* * 

Ünnepiesen és hosszasan konganak St. Mark) 
valamint Velence összes templomainak nagy és messze 
elhangzó, a tengeren végig zugó harangjai. A város 
minden palotája, középülete még » „sóhajok hidja" fölött 
is lengenek aszebbnél szebb lobogók; zene hangzik a fé-
nyes gondolákról, melyek egymást űzik fényben  és 
terhelve vaunak szép nőkkel, lovagokkal, kik mind 
nyájan sietnek a dogé palota felé,  honnan egy fényes 
menet indul a St. Mark egyházába kettős menyegzőre, 
melyen őszentsége a római pápa, ki a koronázásrajövén, 
Dandallo Stefano  dogénak fejére  sajátkezüleg tenni a 
köztársaság koronáját. Mielőtt ezt tenné, a fiatal  Ste-
fano  dogét a büszke, bájos Cornaro Katharinával, ós 
Strenka Giacomo pápai lovagot Velence legifjabb  no-
bilijét Velence legszebb leánya, Alferini  Biankával 
egyesiti. 

Ugy volt megirva a csillagokban, hogy „Adria 
leánya, a szép, szent Bianka", miként a nép őt ne 
vezé, föltalálja,  mit óhajtott : szivének álmait valósulva 
látni Giacomoja által, és hogy a költő merész ábrándjai 
beteljesüljenek. 

inkább a Kolozsvárit s más magyar városokban szol-
gálók, megügyesedve s jól kiöltözve térnek egy vagy 
több év után vissza s megint hasznos tagjaivá válnak 
a székelységnek ; nagyobbrészük azonban — mint 
Dániel Gábor udvarhelyszéki főispán  is irja — fájda-
lom, elaljasodik, „kicsapangó életet folytatva,  nem csak 
rokonaikat, hanem a községeket is kórházi költségek 
fedezésével  terhelik és ha visszatérnek is, nem vál 
nak azokból oly jó falusi  gazdasszonyok, mintha falu-
kon szolgáltak volna, s fiatal  éveiket mezei munkával 
töltötték volna el." Sokan kivált az Oláhországba ki-
mentek közül, nem is térnek vissza, elpusztulnak a 
távolban, vagy jobb esetben idegenekhez mennek férj-
hez 8 gyermekeikkel együtt idegenek közé olvadnak. 

Elég szomorú, hogy sokszor magok a szegény-
séggel küzdő szülők küldik leányaikat, mihelyt annyira 
nőttek, szolgálatra, csakhogy ne kelljen tartásukról 
gondoskodniok, — és szolgálnak legtöbb esetben csak-
nem ingyen az eltartásért, vagy ezen feljül  oly potom-
bérért, melynél 10—15-ször többet kereshetne gyáros 
vidéken. 

E nagyobbára szerencsétlen nők kivándorlását, a 
székelységre nézve az erkölcstelenségnek e forrását, 
egyfelől  a gyári s háziipar fejlesztésével  lehetne las-
sanként elfojtani,  mi által nyereséges foglalkozáshoz 
jutnának a munka nélküli kezek 8 szükségeik fede-
zésére otthon nyittatnék számunkra tisztességes kere-
set mód, — másfelől  azzal, ha nagyobb magyar váro-
sokban, magában a fővárosban  is lelkiismeretes ügy-
nökségek szerveztetnének a szolgálatra rászorult szé-
kely leányok elhelyezése végett. Ez eszmét a székely 
egyesület bizonyosan figyelembe  fogja  venni. Egyelőre 
2—3 helyen lehetne ily ügynökséget szervezni, melyek 
a vidéki választmányokkal a szükség szerint a ható-
ságokkal is érintkezve, nagyobb nehézség nélkül esz-
közölhetnék a szolgálatra jelentkező székely leányok 
kiszállítását s elhelyezését. 

(Vége következ ik.) 

O r v o s a i n k . 
Egy gondolat és — egy kérd és. 

K.-Vásárhely, márciushó. 
Azt kérdi Horác Maecen^stól : miképen van az, 

hogy senkisem elégedett sorsával ? Mindenki maga 
pályájánál szebbnek látja másét ; a mellett csak igaz 
marad az: mindennek megvan a maga árny — s meg-
van a maga fényes  oldala is. Mindenki legjobban ön-
maga érzi, hol szorítja a cipő lábát. 

Minden ember azt vélné, a legszebb állások 
egyike az orvosé. — Hogy szép, azt nem tagadhatni. 
Nemes hivatás az emberiség szolgája, a szenve-
dők vigasztalója, ápolója lenni, s ez az orvos fő  kö-
telmei közé tartozik- »Sir a sírókkal, nevet a nevetők-
kel az ember". Igy betegével együtt szenved, velők 
együtt örül az orvos. Igy érez, vélekedik a pályáját 
végzett, romlatlan lelkületű ifjú,  midőn a kitűzött célt 
elérve, szabadon lélekzel a nagykorúság, az önállóság 
elérésének öntudata mellett. Lelkülete telve embersze-
rető eszmékkel, hisz megtanulta felebarátjában  az em-
bert szeretni, a kartársban az őszinte, jóakaratú bará-
tot látni. A legmagasztosabb eszme lelkesíti ténykedé-
sének kezdetén. Szemei előtt látja a szenvedőket, kik 
tudománya, művészete jótékony befolyását  áldják, ma-
gasztalják. 

Az ifjú  képzelme merészebb, mint a sasé, mi-
dőn az fiát  fészkéből  kicsalván, repülni tanítja és a 
magasból a mélységben heverő zsákmányra lecsapni 
kényteti. 

Az erkölcsi romlottság, melyet az ifjú  orvos az 
életbe, a küzdés terére lépve tapasztal, vajh 1 mi ko-
rán átváltoztatja őt. Pár év, s alig ismerjük fel  bará-
tunkban a régi egyéniséget, ki a közjóért oly lelke-
sült, emelkedett hangon szóla. 

Keressük eme jellem-átidomulás lélektani rugóit. 
A kenyéririgység egyetlenegy pályán sem oly 

nagy, mint ép az orvosin. Ennek következménye az, 
hogy a legrutabb é? legjeilcmtelenebb fegyverekkel 
kezdődik, folytatódik  a harc. E pálya egyike azoknak, 
melyet a legkevesebb tud megítélni, mégis mindenki 
megítélni törekszik. A „post ergo propter" téves okos-
kodás mindenütt alkalmaztatik az orvosra. 

A küzdelmet a nagy közönséggel, azt fölveszi  az 
ifjú  erő; balvélemények, babonák, kuruzslások, stb. 
ezek mind legyőzhető akadályok; — tauitás, oktatás, 
őszinteség mindmegannyi hatalmas fegyver  a tudat-
lanság ellen. Azonban a küzdelem saját vére, kaján 
irigy kartársak ellenében, ez a legfájdalmasabb.  Taní-
tói a tanítás ideje alatt törekedtek bizalmát megnyerni. 
A bizalommal nőtt a nagyrabecsülés, tisztelet is, mely-
lyel e jótevőinek adózék. E jeles, nagytehetségű s 
tudományos férfiakban  önzetlen barátokat látott, kik 
segélyök, tanácsokkal örömest sietének gyámolni öt, 

Az életbe kilépve, e barátokat az ügytársak he-
lyettesik — gondolá. 

Az élet a csalódások tere, s vajh ! mi nagy volt 
ifjúnk  csalódása is I Az ügytársban nem barátot lel-
hetni, de igen ellent, ki kaján irigységgel vájná ki 
szádból a falatot,  melyet önfentartásodra  saját fárad-
ságod szerzett. Vipera nyelve nem lehetett mérgesebb, 
mint az ügytárs, a vélt jó barát nyelve. Attól — is-
merve azt — őrizkedhetsz, de ettől nem védheted 
magad. A nyilt ellen nyilt sisakkal hiv ki kUzdésre ; 
de itt a barát álarca alatt simulékony mosolygó arc, 
baráti kézszorítás az, mellyel ellened vív. — Ez az, a 
min csodálkozni lehet a laikusnak, s méltó csodálko-
zással kérdezik többen már : mi oka, hogy két orvos 
nem tud jól lenni egymással ? 

Megmondom én nyi\tan e lap hasábjain : Rejlik 
az maga a tudományban. A gyógyászat az idővel ha-
ladott. Az ifjú  e haladások elsajátításával az ujabb 
kori vivmáuyokkal telten kezd működni. Az öreg or-
vos, ki bárminő módon (inert a receptirozás a legke-
vesebbeket tett birtokossá) meggazdagodott, teleszívta 
magát mint a nadály, életének egyetlen föladata  aj 
üzérkedés lévén, a tudománnyal nem igen foglalatos 
kodott. Erzi a jámbor öreg az ifjú  erő túlnyomó nagy-
ságát, fél  az ifjú  orvostól, ki körében föltűnik,  várat-
lan megjelenik, mint az üstökös. Sándor kicainylette, 
mi az ég alatt van, az öreg orvos meg kicsiuyli hosz-
szu évek során át tett működésének ily kevés jutal-
mát ; neki több, neki minden kell, másnak usm kell, 
nem szabad semtui ! 

E kenyéririgység nem hagyja őt nyugton, pihenni 
vánkosán De hogy is lehet e fiatal  ember, ki neki 
fia  lehetne, az összes gyógyászat tudora, mig ő maga 
jámborsága alig tuda egy kicsinyke belgyógyásztudori 
oklevél birtokába jutni. Hogy is mondhatja valaki, 
hogy e vagy amaz ifjú  többet tud, mint ő ? l „Meg-
adom neki a kegyelemdöfést!"  — gondolja magában 
a jámbor öreg, kitátja száját teljes lepcnességében, 
kezd utnn-utfélen  rágódni, piszkolódni. Miért is nem 
hajtja meg fejét  az ifjú  az ő méltósága előtt ? miért 
nem aljasodik uszályhordozóvá, kegylesővé ? hogy oly 
vakmerő, önállóságra törekedni ? I De lássuk, miként 
áll nemesen boszut boszuért lihegő keble 

Az ifjú  orvos gyógykezelésében áll p. o. valaki. 
A kóros állapot terjed, veszélyessé válik a betegség, 
közéig a yeg. Az iQu kíván tanácskozást; hívják uz 
öreget. „Ó nem megy, ily ifjú  emberrel" — szól meg-
vetöleg — „méltóságával ellenes a tanácskozás " El 
megy, mint tolvaj, belopódzva, az ifjú  háta mögött. 
Itt van az alkalom, boszujának idejo megérkezett ! 
Az első szava: „Aha! amaz ifjú  bölca elrontá ; most 
én tegyem jóvá annak hibáját." Vág egy kouioly, ag 
gasztó, tudományos arcot. „ Mit rendelt ?" A körülál-
lók mutat ják: labdacsot. „Labdacsot!" (anélkül, hogy 
a rendelvényt látná, tudná, mit tartalmaz miut gyógy-
szert) felkiált:  „Szamárság! nevetség I" stb. Ily kolle 
giális szelíd megjegyzések ! Leül tehát s rendel orvos-
ságot quantura Batis; mert hisz a gyóggyszerész alli-
cusnak is kell a jóból egy falat.  Az ifjú  kis labdacsa 
elrontja a gyomrot, de az öreg bebombardirozása a 
gyomorba, a főzetek,  porok, Btb. ez mind jó, mert ő 
igy tanulta,, igy észlelte hosszú évek során. S jó is, 
különösen kis városkában, hol az orvosok rendesen a 
gyógyszerészekkel i g e n s z é p harmóniában élnek. 
E törvényellenes együttműködésekről hallgass krónika! 
Jobb ez igy. Eljő az idő, szólunk még erről is. Csak 
röviden jó azt tudni: az egyik gyógyszerész isteni 
munkát művel, jól, pontoean, ha drága is, de csino-
san adagol, mig a másik csak tisztán pusztítja az em-
beriséget, rendetlenül, helytelenül, mérgesen kever. 

Térjünk vissza e kis epizód után előbbi tár-
gyunkra. 

Igy civódva élnek ifjak  öregekkel. S most kér-
dem én : ki adja meg az árát? Rendesen a közön-
ség ; mert ncui tudja, hányadán van, két szék közt 
marad — a földön.  Ha azt hiszi : kót fő  többet gon-
dol, mint egy, s kettőt hivat, ugy meg vau csalva ; 
mert a két „nagyságos ur" szépen összevesz, egyobet 
nem hall az ember, mint az egyik hideget tanácsol, 
a másik — csak hogy igazat ne adjon az elsőnek — 
meleget indítványoz, s ha még egy harmadik jő hoz-
zá, a chaos még nagyobb, s complett. 

, En az orvos urakhoz fordulok  s kérdem : fejtsék 
meg nekem e talányt! 

Azt hiszem, orvosi kamarák, vagy mint Ameri-
kában és már honunk több nagyobb sőt kisebb váro-
sában is léteznek orvosi egyletek létesítése által erköl-
csi nyomást lehetne az ily sok nemtelenségek elhárí-
tására életbeléptetni. Kívánatos lenne. Mi szivünkből 
ohajtanók az egyetértést egy részről az orvosok kö-
zött, másrészt megszűnését halta ui orvosainktól : „En 
ide írok, oda vigyék, kölöaben nem gyógykezelek !" 
Mi azt hisszük, az ilyes együttfőzések  törvényellene-
sek, korellenesek. Vagy nem áll egy városuak minden 
gyógyszerésze egyaránt hatósági felügyelet  alatt ? — 
Akkor eléggé szomorú! 

Közelebb tovább gondolkodom. 
Apis, ha nem is ép Lapis. 

Egy pár őszinte szó K.-Vásárhely t. 
tanácsához. 

Szomorúan tudjuk, hogy a közelmúltban városunk 
utcáinak kövezésére s jó karbantartására kevés összeg 
fordíttathatott  a város pénztárából. Tudjuk, hogy meg-
levő pénzforrásai  mennyire igénybe vétettek a város 
egyéb féle  kiadására ; azt is tudjuk, hogy a jövedelmi 
forrás  nyithatásra mennyi és milyen akadályok gördit-
tettek ugy a volt, mint a jelenben fennálló  t. tanács 
elé Epen azért sem a volt, sem a jeleni tanácsot nem 
kárhoztatjuk B e tekintetben hanyagsággal ez idő sze-
rint nem is vádoljuk. 

Mindamellett is a legjobb indulattal ajánljuk fi-
gyelmébe városunk egy olyan utcáját, melyen arány-
lag legtöbben járnak naponta, s mely elfogultság  nél-
kül szólva — a legelhagyotabb. Ez azon utca, mely a 
kir. törvényszék, adóhivatal, távírda, közBÓgi- és felső 
népiskolához vezet, hol különösen a tél folyama  alatt 
nem bokáig, hanem csaknem térdig slilyed a járó-kelő 
gyermek, hivatalnok és vidéki utazó, ki peresügye 
elintézéseért kénytelen ezen utcán végig gázolni. 

Szívesen kérjük különösen nagy reményű tíataí 
polgármesterünket: találjon már valami módot jelzett 
nyomorúságos utca jókarba hozatalára, hogy gyerme-


