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abban a hirben áll, hogy szabadságot, világosságot 
és jólétet ad a legtávolabb eső — európaiak által 
ritkán látogatott országoknak, de itt, Európa tu-
lajdonképeni szivében, mind ennek az ellenkezőjét 
cselekszi. — A Beaconsfield-miniszterium  eljárása 
egyenesen ellenkezik a bolgár nép szabadságával, 
gyarapodásával és jólétével. De tudja meg az an-
gol kormány, hogy mi nem adjuk meg magunkat 
a törökök pokoli kormányának. Mi szabadok aka-
runk lenni és szabadok is leszünk !" 

Az Afganiütán  ellen megindult angol hadi 
mozgalmakra vonatkozólag távirják a „Standardé-
nak e hó g-éről, hogy Ross tábornok hadoszlopa 
az Ali Musjid erőd mellett elvonult, s Dakkát azon-
nal megrohanják az angol csapatok. Ugyancsak 
az emiitett lapnak távirják, hogy az angol csapa-
toknak Dumroodon át való előre nyomulása pár 
nap alalt nem fog  megtörténni ; igy a komoly had-
miiködésekről csak napok múlva érkezhetnek je-
lentések. Az ali musjidi afgán  helyőrség 8 rendes 
zászlóaljból és 18 ágyúból áll. A Kurram hadosz-
lop csapatai gyorsan gyülekeznek Kohatban, hova 
Roberts tábornok, mint a „D. T."-nak távirják, e 
hó 9-én érkezett meg. Ugyanaz nap 2 ezred Ko-
hatból Thullba ment. 

Román lapszemle. 
JJrassó, 1878. okt. 14-én. 

A brassói ultra nemzetiségi lap a Gazet'a 
Transilvaniei szép csendesen markába nevet a mi-
niszteri válságon s csinálja a complimentet a cseh 
ultráknak. ^ 

Sorai közül kiri az a fojtott  vágy, hogy mi-
lyen jó lenne, ha még egyszer visszajőne az az 
áldott beamter világ. Idei okt. 10-iki számának ve-
zércikkében ezeket irja ; „A szabad és egyenjogú 
szlávok a monarchia minden népei szabadságának 
hatalmas védpaizsai lehetnek." „Csak az elnyomott 
s jogaikban megrövidített szlávok lehetnek félel-
mesek azon elemeknek, melyek azt hiszik, hogy a 
gondviselés által felettük  uralkodni hivatva van-
nak." A déli valamint az északi szlávok ma olyan 
tényezők, melyeket a monarchia bármelyik állam-
férfiának  tekintetbe kell venni, ha azt akarja, hogy 
össze ne dűljön ma az a kőfal,  a melyet tegnap 
épitett Ha a trón magaslatáról 1860 óta ismételt 
izben kihirdetett egyenjogúság üdvös elvei meg-
gyökeresedtek volna monarchiánkban, ugy ma 
nem lehetne attól félni,  hogy ez a birodalom még 
szláv is lehetne. Csak a mostani nemzeti elnyomó 
rendszer idézhet elő hasonló félelmet." 

íme t. olvasó kimutattam e sorokban azon 
állitásom igazságát, hogy a brassói „Gazet'a" bó-
kol a- cseh atyafiaknak.  Ha még azt is megmon-
danám, hogy egy hosszú vezércikk után, mely 
mind ebből a d u r-ból van tartva, következik Rie-
ger hirhedt beszéde, melyben az osztrák németeket 
a magyarok ellen szövetségre hivta fel:  akkor tisz-
tába lehetünk a „Gazet'a" édeskés vágyai iránt. 
Mondanom sem kell, hogy ettől a szövetségtől 
várja a „Gazet'a" a beamtervilág feltámadását,  me-
lyet ő igy nevez: „Egyenjog a birodalom minden 
népeinek." 

A „Gazet'a" híveinek még most sem viradott 
meg. Az orosz cár kivágott Romania testéből egy 
gyönyörű darabot, ott ül egy hatalmas oroszsereg 
ma is Romania nyakán. Ha az onnan jövő utasok-
ól azt kérdezzük, hogy voltaképen mikor akar-
tnak a muszkák Románia nyakáról hazatakarodni: 

az utas azt feleli:  „Valószínű, hogy soha, de 
soha . . . És a „Gazet'a" mégis nálunk beszél su-
premitiaról, itt dicsőíti a déli és északi szlávok szö-
vetségét s ezekből vár a románokra szebb jöven-
dőt . . . Szegény „Gazet'a" enynyire megvert téged 
az úristen vaksággal! 

Nem folytatom  tovább, csak azt mondom a 
magyar „ellenzéknek", hogy nyissa fel  szemeit és 
lássa meg, kogy túlzásaival egyenesen a reactió 
malmára hajtja a vizet. . . . 

Czenki Pál. 

Tanköteleseink két nembeli száma 140—150 
között váltakozik. 

Van e községnek célnak megfelelő  minden 
féle  középülete, de disze lenne a községnek és ko-
ronája minden épületeknek : i s k o 1 á j a. 

Nincs iskolája, mert azon épületet, mely annak 
lesz vala átalakítandó, össze rombolta egy rosz 
épités és az iskolaszék számtalan kérelmezése után 
ott áll már az ötödik évre is haszontalan rom-
jaiban. 

Eljött az idő, a tanitás már rég kezdetét kel-
lett volna, hogy vegye, mind a törvények értelme 
szerint, mind időszerüleg. 

Az iskolaszék a községi elöljárósággal már 
több izben értekezett az iskolák elhelyezése és 
berendezése felett,  de ninc* arra alkalmas hely 
egy is, mert azon magán épületek, melyeket 1874 
óta haszonbéreltek, azok most részint a hivatal 
részére, részint az ahoz tartozó hivatalnokok  által 
mind haszonbérelve és el vannak foglalva. 

Végre kénytelenek  valának az iskolahelyisé-
gen egy fedél  alá három kis szobába meghatározni 
f.  hó ó.án tartott gyűlésükben az iskoláik elhelye-
zését és berendezését két tanitó vezetése alá, mely 
nem kis gondot ad most nekem, ugy beosztani há-
rom szobába 100—120 tanulót, hogy ott két tanitó 
sikerrel taníthasson. 

Ez az iskola ily elhelyezésénél fogva  megér-
demlené és óhajtaná is mentől elébb a megyei kir. 
tanfelügyelő  ur személyes látogatását. 

Szinte ilyen körülmények  közt tartja fenn  N.-
Ajta sok áldozattal négy év óta községi népisko-
láját — egyik évben itt — másik évben ott helyez-
ve el ideiglenesen, de a törvényele — és a kor kí-
vánalmainak soha sem megfelelő  helyen, mert ar-
ra nincs alkalmas haszonbérelhető hely a köz-
ségben. 

Ennek az iskolának jellege : „községi népis-
kola," de rá illőbb és jobb elnevezése lenne: „köz-
cégi vándor népiskola," melynek párját — vala-
mint iskolája építkezésének, egész bizonnyal a ma-
gyar koronaország területén senki sem találná. 

Négy éve már, most az ötödik, hogy évről év-
re reményli Nagy-Ajta iskolaszéke és elöljárósága 
hogy ha ez évben ez alig alkalmas haszonbérelt épü-
letben kínlódnak gyermekeink  és tanítóink, a jö-
vőre tán iskolaügyünkben  tett sokszori méltányos 
kérésünk meg lesz hallgatva felsőbb  helyen és is-
kolánk építkezése eszközölve lesz s azt foglalhat-
ják el. 

De ez a remény évről évre csalta és ma is 
csak a reményyel vagyunk  a népnevelés nagy ká-
ráig és hátrányára. 

Legilletékesebbek ez ügyben segédkezet nyúj-
tani az iskolaszéknek,  mint felebbező  hatóságok a 
megyei kir. tanfelügyelőség  és a megyei közigaz-
gatási bizottság. 

Vajha iskolánk építkezésére vonatkozó remé-
nyünk ezen felebbező  hatóságok ügybuzgó tevé-
kenysége által kieszközölve  felsőbb  helyen isko-
lánk építkezését, bár jövőre valósulhatna. 

Iloda Samu. 
vezértanitó. 

VIDÉKI ÉLET 
Nasy-Ajta, 1878. okt. n-én. 

Nagy-Ajta a miklósvárszéki járás központja 
s magában véve jóratörekvő, élénk, munkás föld-
mives és iparos székelyek lakhelye. 

Régebben a székely huszárok kapitányi hi-
vatala — s ez időszerint pedig felsőbb  rendelet 
következtében a kir. járásbirói hivatal székhelye. 

Tehát valamint régebben, ugy most is a köz-
ség értelmiségén kivül inteligens hivatalos sze-
mélyek és azokhoz tartozó családok lakják e köz-
séget, kik a község értelmessógóvel és jóra törek-
vő polgáraival kezet fo^va  nemcsak az anyagi, — 
hanem a szellemi előhaladást is célul tűzték csa-
ládjuk körében. 

A község lakosainak száma 1500. 

Végszó a . toportyánfórges' ,  „nyngalomtökós*, 
„kecskeböka-fülemüés",  „keccegö fenyés", 

.tánc zökkentős* stb tanárjelölt úrhoz.*) 
Mottó: .Milyen a mosdó, olyan a kendi > 

Csatoszesr, 1878. október 9. 

A hosszú lére bocsátott toportyánférges  cikk-
nek valahára végét értük.**) ^ 

Egyelőre a volt szándékom, hogy hallgatásom-
mal ez elvemnek: „a piszkolódás és rágalmazás 
valamennyi vitatkozást nélkülőzhetővé tesz" érvényt 
szerezzek oly eszelős betüvetővel szemben, mi-
lyen t. László Dávid ur. Nehogy pedig az érdekelt 
ur hamis győzelme mámorában elhigyje magát: 
jnak láttam saját munkájából egy tükröt tartani 
elé, hadd lássa magát abban, mily csúf  a hánya-
veti vresfejüség  a léha elbizakodottság, a dölyfös 
hálátlanság s mint a székely mondja: a rut ispion-
kodás. 

Hogy t. László Dávid urnák üresfejüségét 
megismerjük, nézzük elébb azon egyetlen önálló 
cikkét, mely alá nevét egészen kiirta. E nélkül a 
„Csiki apróságok" Írójának megismerése egészen 
félszeg  lenne. Ez önálló munkának cime „Az osdo-
lai alagút." Megjelent a „Nemerének" idei 66, 67, 
68-ik számaiban. E „leírás", eltekintve attól, hogy 
a barlang és alagút között sem tud különböztetést 
tenni, valóságos szörnyszülötte a képzelemnek és 
kótyonfittye  a logikának. 

Lássunk röviden egy pár szemelvényt. 
„Cseresznye még a fűzfákon  is (t. i. Osdoián) 

megfoghatlan  módon tenyészik". 
Persze, a fűzfa  aztán az iró fejéből  nő ki, Os-

dola leírása pedig egy dióhéjba csomagolva. Hát 
a „tenyész" ige mit keres itt ? 

A Kisrétről ily phantasztikus képet mázol: 
„Lelked visszaszáll képzeleted röppenő szárnyán 
Ádám és Éva paradicsomi édenébe (Hát ez megint 
mi ? paradicsom nr éden) s a mit csak elképzelhetsz 
ez édeni világ bűbájos kertjében, mindazt a maga 
valódiságában látod ragyogni amoct". 

Tehát Ádám és Eva Osdola Kisrétjén laktak, 

«) Az osztó-igazság elvénél fogva  közre adjuk ezen válasxt 
irAja és a megbántott testület irduti tekintetből, azon megjegyzi-
síink mellett, hogy ezzel a t. vábbi vitatkozás e l i l t lapunkat be. 
zárjuk. Szerk. 

**) - Az utolsóhoz (84. szám) harái kezek utján épen most 
iutt.atta.ra. B 

mert ott „a paradicsomi éden a maga valódiságá-
ban" van meg. Ez újság a világ előtt ! Oh ragyo-
gó toportyánférges,  lóbadubós phantasia !! 

Tovább: „Emitt egy sétány 'alakú gyönyörű 
fasor  húzódik gyürü alakban végig". 

Húzódik gyűrű alakban ? Vagyis ez a falu 
olyan kerek, mint a nyárs. 

„Halvány (vagy a mi egy: sáppadt) gyenge 
moraj" 

Miért nem rózsáskeblü szarkaláb ? 
„A pásztorgyermek-csoport „hajrá" kiáltásai-

nak viszhangja — harmonikus módon párosulva a 
messze távolban levő rengeteg őserdők égig maga-
suló fáinak  megtört ágyomorajnak tetsző suhogá 
sával" 

Tehát van ágyumoraj-suhogás is ? Nem egyre 
megy-e ki : A hajnali szellő pelyhés szárnyain jött 
rengeteg őserdők százados tölgyfáit  bömbölve tör-
delő lágy zepnir-szellet suhatag ? 

„Egy kissé félrébb  eső ĥelyen megtört lelkű 
juhászbojtár (az Osdoián is pakulár) furulyázik  ke-
servesen ; sípjának szomorú hangjai remegve jut-
nak el szived templomáig". 

Tehét ön szerint sipon furulyázni,  vagy furu-
lyán sípolni is lehet ? Látott már fából  vaskarikát? 
Na, ez épen az I 

Tovább : „ . . . mikor szerelmednek első böl-
csőjénél reszkető kezekkel,  imádó lélekkel emeltél 
oltárt egy szelid lányka emlékének, kinek ajkáról 
először haliád elömleni a szerelem mindenható ha-
talmának üd/öt adó igéit, ki szerelemittas kebellel 
öntötte (Na, még a ŝzerelemittas keblet beállítja 
vizhordó kannának) első édes csókját ajkadra". 

Minő bombasztikus iiályu ődöngés ez? Sze-
relmednek „első bölcsőjénél" oltárt emelni s aztán 
zuhatagként önteni egész „kebellel" az első csókot. 

Valóban nagy megtiszteltetése a „bimbóból 
kifejtett  szűz tiszta rózsának". — Csoda, hogy ide 
nem fáslizta  egy bizonyos vad poétának ezen kur-
jongató szivömledezését: „Tuba, tuba I Te harizs 
alakú aranycsőrü veréb, ki a szerelem-pányvázott 
sziveken kopácsolsz vén asszony alakjában, mintegy 
vedlett varjú." 

E „leírás" végedes végig mind igy megy. Az 
érthetetlen bombaszt, a vadhevü phantasia, a ra-
koncátlan ész csömörletes módon hurcol meg eget, 
poklot, szerelmet, félig  sült emberi vázakat s aköz-
ben t. Lász ló ur szenvelgő fájdalmában  akkorákat 
vonít, hogy szamártól is sok volna. 

Azt hiszem, ,az osdolai alaguti szemelvények-
ből elég ennyi arra nézve, hogy t. László urnák, 
mint egyetemet végzett tanárjelöltnek nagyszerű 
hányaveti üresfejüsegéről  bár ki is kellő fogalmat 
szerezzen ; — de arra is elég, hogy a ki nyugodt 
szemlőlédésében ilyen vadakat tudott összeírni: mi-
lyeneket irhát az, mikor sértett büszkesége védel 
mére tomboló szenvedélyétől kér tanácsot ? 

Lássuk tehát nyomban a „Csiki apróságok" 
. . . . ó . . . . d lóbadugó Íróját, ki az elmondot-
tak után más nem lehet, mint ifj.  László Dávid 
tanárjelölt ur. 

László ur neki ront Csiknak s vádolja a világ 
•lőtt olyan ostobaságokkal, melyek holmi koptatott 
eszű suhancoknak még kopottabb viccei. László ur 
a helyett, hogy az igaz való után tapogatóznék : 
békamódra fölfuja  magát s midőn már bőre a léha 
elbizakodottság feszes  fokát  elérte, kezd ujságilag 
fülemilézni  (szerinte a kecskebéka  fülemile)  s ilyen 
ömlengő tanácsokat trillázni: „Csiki atyafiak,  az 
istenért I az ilyenekkel  hagyjunk fel,  avagy ha hasz -
náljuk, ne zugolódjunk azért, hogy minket góbék-
nak hinak." S legvégül aztán egész mutuj szakkép-
zettséggel odaveci: „A csíkiak csakugyan góbék, 
mi szerény Ítéletem szerint a felhozott  példákból 
Ítélve egészen találó elnevezés, mert csak góbé-
észszel lehet a medvét „toportyánféregnek",  hámot 
„lóbadugónak", nyerget „nyugalomtőkének",  kecs-
kebékát „fülemilének",  órát „keccego fenyének", 
táncot „zökkentőnek",  stb. stb. nevezni s mi több: 
ezen elnevezéseket uton-utfélen  használni." 

Ez első eset mióta Csik áll, hogy valaki e 
hitványságokat  mint uton-utfélen  használt hazugsá-
gokat igazságkép újságba írja. Első eset, hogy va-
laki minden szemérem nélkül elméjének hitvány 
cula-buláját*; Csíkra meri aggatni. Ne csodálkoz 
zék aztán László ur, ha e léhaságok egyes egye-
düli cultiválóját mint joggal megillető címekkel, v. 
jobban mondva: tászlis előnevekkel  önt s ha öntől 
külön állana becses uri személye, azt is ünnepé-
lyesen földíszítjük. 

Mint a t. olvasóközönség tudja, a fölvett  vita 
tárgya « volt: László ur a már ismert elnevezé-
seket váltig erősiti, hogy azok Csíkban uton-utfélen 
használtatnak. Én szigorúan s egészen tárgyilago-
san szóltam a „Nemere" idei 64. 65-ik számában a 
kérdéseit tárgyhoz, azokat mint képtelenségeket, 
erős, sőt merem állítani, dönthetlen okok alapján 
megcáfoltam.  Ez erős okok hozták aztán fejemre 
a bajt. László urnák kemény volt a barackmag. 
(Lásd a „Nemere" idíi 77, 80, 81-ik számait.) — S 
minthogy a higeszuek édes atyafiságban  vannak 
minden kornak azon specialitásaival, kik félik  az 
igazat : ugy László ur is kicsinyelve a földet,  fel-
hágott hóbortos szenvedélye contijjnaciójára s on-
nét vadgesztenye-burokként  megrepedt cinegefogó-
jából szélnek eresztette léhás logikájának fonnyadt 
magvait. 

Lássuk miként ? 
lililás Antul. 

(Vége következik  ) 

• Csiki lájszó — ringy-ronjy. B. 


