
a kofák  vannak hátra!), azonban enrtyi ok után 
indulva is, kétségen kivülinek tartom állításomat. 
Tyűha! Isten ! ha ellened lehet valami panaszom, 
az abból áll: miért tölcsérezsz egy tanárjelölt ur-
nák czinegefogójába  annyi észt, oly bámulatos böl-
csességet s oly hepe hupás logikát ? 1) 

De halljuk tovább László urat, mert ez igen-
igen éi dekes : „Ne vádoljon tehát, kérem szívesen 
engem túlbuzgóságról se komolyan, se tréfából; 
mert ha ön Csik-Csatószegen az érdekelt szavak-
ról tudomást még nem szerzett, vagy tegyük fel, 
azok Csatószegen nem otthonosak : abból még nem 
következik, hogy azok egész Csíkban nem létez-
nek, miután valamint egy rakás buza nem csupán 
egy szem búzából, vagy egy erdő nem csupán egy 
szál fából  áll: ugy Csikmegyét sem teszi csupán 
Csatószeg községe." 

Dehogy vádolom, hisz ön már eléggé bevá-
dolta magát. Még csak azt sem teszem, hogy elhi-
tessem önnel, miszerint nem egy szem búzából so 
kasodik egy rakás buza s nem egyes szálfákból 
áll az erdő. Miért hánynék falra  főtelen  borsót, 
mikor ugy sem hinné el. 

Ugyebár t. olvasóim, most már tudjuk László 
urnák kétségen kivül tartott állításainak alapos 
okait. — ^ azokat alaposoknak tartja Csikmegye 
megrágalmazására. Kérdem most: van-e széles nagy 
Magyarországon egyetlen egy falusi  iskolás gyer-
mek, ki ez alapos okokra hahotára ne fakadna  ? 

Menjünk tovább a szóra sem méltatható sok-
féle  bizarr okoskodásain és lássuk, a léha elbiza-
kodottság holjüti fel  sátorfáját.  Arról van szó, hogy 
van-e a népnek szüksége kificamodott,  körülirásolt 
uj szavakra akkor, midőn a tárgyak megnevezé-
sére azokat már őseitől birja ? Én azt állítottam : 
nincs, László ur pedig azt mondja : dehogy nincs ! 
hisz a nép is csinál uj szavakat, például: „bungo-
ra" (zongora), „baggony" (waggon), „bokata" (élelmi 
szer), „dukkos" (haragos), „jemine" (Jesus mein) 
stb. Ezek tehát László ur szerint u j és nem elfer-
dített szavak ? ! Szerencsétlen lubadugós ész, meiy 
ilyeket képes^állitani! — Bungora, baggony! Ha 
már'lehet ilyesmi uj szó : azt csak a gyügyögő kis 
gyermek szájából lehet hallani s azt is ott, hol 
zongora és waggon van, Csíkban pedig az előbbi-
ből igen kevés, — a másikból semmi sincs. Aztán 
pláne az oláhos bokata! Risum teneatis ! Mondja 
meg László ur, hol hallotta ez absurd uj szavakat ? 
Csíkban ? 

Látja, ön hosszasan tartózkodott Csíkban s nem 
tett meg annyit, hogy tájékozása végett a kellő-
alkalmakat fölhasználja.  Önnek elég volt korcsmá-
ban, kocsistól s cséplőtől szedni össze e nemű ma-
gas és páratlan ismereteit s rá még invectiváit. — 
igen, ön hosszasan volt Csíkban, felhasználta  egy 
derék pap vendégszeretetét s áldozatkészségét, a 
kinek segítsége nélkül ma nem volna az, a mi ; s 
ön e foljó  vita szine alatt megenged m'gának — 
habár inplicite is — oly kifejezéseket,  melyek sér-
tik a becsületes katholikns embert, annál inkább a 
papot, kinek*véghetetlen hálával tartoznék. Ön fe-
nyegető öklét emejgeti a csik-somlyói derék szer-
zetesekre s hálája jeléül igy nyilatkozik : Ama bi-
zonyos nép (t. i. a csiki) ma több fokkal  előbb 
állana művelődésének terén, ha ama testület ne le-
gyen a múltban élén." Szemtelen dölyfös  háládat-
lanság ! 

De annyiban tökéletes igaza van, ha a mű-
veltség mérvvesszejét önre alkalmazzuk. Egyébiránt 
önnek nem lehet mindent szigorúan betudni oly 
állapotban, milyenben most van ; ön, mint hallom, 
Bécsbe megy egyes önkéntesnek s habár a botból 
ott sem lesz beretva, mégis ez eset sokat enyhít 
önnek bárdolatlanságán. Tudjuk azt hogy székely-
földön  a besorozott legények elmenetelük előtt tör-
nek, rontnak, kurjongatnak, veszekednek. Ön is 
mint tiszta vérű székely legény birja e *zép tulaj-
donokat s kellőleg fel  is használta. Ugy-e bár, még 
arra is elkészülhetünk, hogy a mit a csíkiakra rá-
kenni nem sikerült, — Bécsből valamelyik vidéki 
lapba németül rámázolja Háromszékre ? Az első 
lépést már ugy is megtette, midőn Háromszékre 
ráfogta  ezt az egész székelyföldön  ismeretes tájszó-
lást : „mind megegye". Az ilyesmi kitelik az olyan 
hóbortos alagutásztól. 

Nagyon, de nagyon sok volna még, hogy a 
logika csipő hidegével megkékitsem kakastaréját ; 
de elhagyom abban a reményben, hogy ha ioo esz 
fcendős  lesz, eszéhez tér, azon innen bajosan. Egyet 
azonban nem mellőzhetek, mnt lelkének legkivá-
lóbb tulajdonát : a denunciálást, vagy mint mi itt 
Csíkban magyarosan mondjuk: ispíoiikodást. Azt 
irja e lap 77. számában, hogy a nemzeti bünt azok 
szokták elkövetni, kik, tekintve magasztos hivatá-
sukat, kezökbe nem illő eszközökkel leskelődnek 
éjszakának idején a jámbor emberekre s ilyen tet-
teik által annyira szennyfoltot  vonnak komoly éle-
tökre, hogy a dölyföt  tovább tűrni nem tudó nép 
kész volna még fényes  nappal szobájokban agyon 
verni. (Persze ez is a „Csiki apróságok"-hoz tar-
tozik !) 

Ha én vagyok kiszemelve ez ispionkodás tár-
gyául ; ezért köszönettel tartozom László urnák s 
egyszersmd hálát rebegek, "hogy e jámbor embe-
rek közt nem forog,  — mert önnek vezetése alatt 

csakugyan rég agyonvertek volna szobámban s 
most a túlvilágról kénytelenittetném ön ostobasá-
gait cáfolgatni.  Látja t. László ur, nem kell nekem 
leskelődni. E jámbor emberek bejöttek gabonáso-
mat feltörni;  e mellett egész éjszaka közvetlen kö-
zelemben iszonyúan szakvlatiaaul kurjoa *atti k 

mint épen ön ellenem. Sín ismerni akartam e jám-
bor embereket; kimentem megnézni őket, kik az 
éji órákban hol Íróasztalomnál, hol ágyamban há-
borgattak, és a hány annyifelé  szaladott. Most kér-
dem : azoknak volt-e több erkölcsi érzetük, vagy 
önnek, ki e kicsapongásukat pártfogolja  ? Tudja, 
a német mit mond erre : „Pfuj  !" — Ha nem érti, 
megtanulja Bécsben; ott olyan kemény arcbőrüekre 
úgyis szükség van most. Vegye vigasztaló tudo-
másul, hogy jelenben egyetlen egy jámbor ember 
sem kurjongat, sem én nem leselkedem utánok, — 
csak ön az az „éjjeli bátor", ki m o p sz 1 i alakban 
csemszeg a hóbortos ész éjszakáján. 

Hogy teljes egészében átlássa botlásait, aján-
lom önnek az 1865-diki „Kolozsvári Közlöny"-nek 
61, 62, 63-ik számait, melyekben e cim alatt „Egy 
pár észrevétel a székely „Vadrózsák"-at illetőleg" 
sok olyan van mondva, miket ön még nem tudott 
és nem tud máig is. Közölném erre vonatkozólag 
a boldogult Krizának 1865. junius 15-ről kelt iro-
dalomtörténeti nagybecsű levelét is, de félek,  hogy 
ez előttem kegyeletes emlékű nagy irót az ön ke-
gyeletlen lelke ép oly durván sérti meg, mint Fo-
garassyt, a nagy nyelvtudóst, kinek szép emléke 
előtt mindenki meghódol, csak ön nem. 

Most, miután meggyőződtem, hogy ön a la-
poknál ugy szerepel, mint a házi asszonyoknál a 
pótkávé, leteszem tollamat. Ha még kedve jönne 
válaszolni, megfelel  arra önhöz illőbb vetélytársa : 
egy csiki normálista gyermek. Tőlem ezután írhat 
jót, vagy roszat — mindegy. Ha gyaláz : dicsér, 
ha dicsér : meggyaláz. 

Bálás Antal. 

A nevetésről. 
(Folyta'ás ) 

A gyermeknél a nevetés és sirás fejezi  ki kí-
vánságait, tetszését, nemtetszését. Ha az édes anya 
fejét  elrejti : a kis baba elkomolyodik és sirni kezd ; 
a mama erre elédugja fejét  s a baba el kezd ne-
vetni. Rubens képes volt a nevető gyermekarcot 
egyetlen ecsetvonással síróvá változtatni, s udva-
riatlan férfiak  állítása szerint a nők művész nél-
kül is bírnak eféle  ügyességgel. A nők könnyei 
gyakran csak azzal a jelentőséggel bírnak, hogy 

által még szebbeknek tűnnek fel. 
A kis gyermek rendesen elébb sir, mint ne-

vet s Szt. Cyprián azt állítja, hogy ez a szent 
keresztség után való vágyódásból történik A ta-
pasztalás azonban bebizonyította, hogy rendesen 
épen e szent műtét alatt fejtik  ki az apróságok tü-
dejüknek teljes erélyét. 

A kis gyermek bűvös mosolygásával sokkal 
inkább megnyeri a szivet mint sírásával s midőn 
az a n y a g y e r m e k e i r ő l b e s z é l mikor 
azok még kicsik voltak, azt jegyzi meg : „Marika 
legjobb volt ; s o h a s e m sirt 1" A régiek jó elő-
jelnek tekintették, ha a gyermek korán kezdett 
nevetni. Zoroasterről mondjak, hogy nevetve szü-
letett. A keresztényhit azt tartotta és tartja, hogy 
a csecsemő angyalkákkal álmodik, midőn álmában 
mosolyog. 

Az állatok nem képesek nevetni, de nem is 
jönnek sírva a világra, sirni azonban ők is tudnak. 
A megsebzett őz könnyezve múl ki ; siró elephant-
ról és tevéről is tesznek említést s nem egy lónak 
csordul ki könnye midőn verseny alkalmával a mé-
tához érkezett. 

Valamint a túlságos fény  ártalmas a szemnek, 
az éles hang veszélyezteti a hallást, az édesség 
kellemes volta mellett is — ha tulbőven használ 
juk — undort gerjeszt, igy a csiklándozás is — le-
gyen az szellemi vagy testi — az általa elői-
dézett nevetést rosz következményűvé  sőt épen 
halálossá is teheti. 

Hogy ez nem is valami nagyon ritkán eshe-
tett még azt bizonyítja a sokszor hallott szólás-
mód : „majd halálra kacagtam magam." Midőn 
egy cigányt akasztani vittek s a hóhér már a kö-
telet illeszté nyakába az elitéltnek, ez igy kiál-
tott fel:  „kenyergem ázstatosan, ázs Ádám csut-
kájára ne tessék csak tenni, nagyon csiklándós 
vagyok, halálra kácságnám magám. Zeuxisról a 
hires görög festőről  mondják, hogy halálra ne-
vette magát egy általa festett  öregasszony arcképe 
fölött. 

A régiek a physikai nevetés felől  sok min-
denfélét  tartottak. Igy pl. a tarantella (pók) csipése 
nevetésre és táncra ingerlő hatással volt. 

A n e v e t ő f ü  (apium risus) valamint a puk-
kantó (Atropa belladona) és más mérges növények 
görcsösen összehúzzák a nevető izmokat ugy, hogy 
az egyén nevetni látszik, mint a veszettségnél és 
nagy mérvű ittasságnál. Az iíyen keserű, kény-
szeritett nevetést s a r d o m i k u s n a k nevezték 
el, mert ama növény Sardinia szigetén tenyészik. 

Az excentrikus Bülow a nevetésből hadicselt 
fundált  ki. Az ellenség — mondja — minden bá-
torságát elveszíti, ha egyszerre hangos kacajjal fo-
gadja az ellenfél.  Egyptomban a támadó arabok 
valóban „hátra arc"-ot csináltak és tovaszaladtak 
midőn Friant divisiója hangos hahotába tört ki a 
vezér ezen parancsára ; Un quarre, les anos et 
les savants au milieu ! (Négyszögbe, szamarak és 
tudósok a középre I) 

A mosolygás többé-kevésbbé különbözik a 
nevetéstől, inkább szellemi természetű és inkább 

hatalmunkban van. Az anatomusok negyvenöt arc-
izmot ismernek s ennélfogva  nem lehet csudálkoz-
ni, hogy mindenki másképen mosolyog; hiszen 
negyvenöt izom működése között csaknem végte-
len combináció lehetséges! Egyik emberfaj  sem 
hasonló a másikhoz, egy arc sem olyan mint a 
másik s a nevetés physiognomiája épen annyira 
különböző, mint az egyének arca vagy hangja. A 
néger nevetése annyira elüt az európaiétól, mint a 
durva szakállú férfié  a tej és rózsaarcu 16 éves 
leányétól, csakhogy az utóbbiak zengzetes harmó-
niává szoktak egyesülni. 

A természetes nevetésből s a cultura fejlődé-
se létrehozta a mesterséges nevetést. A kettő any-
nyira hasonlít egymáshoz, mint a divathölgy „ra-
vissante"-ja vagy Rix Vilma asszony-féle  „Pompa-
dour pasta" ja a falusi  leány arcrózsáihoz. 

Az ilyen mesterséges nevetésnél rendesen 
épen ellenkezőleg kell felfogni  a dolgok állását, 
épen mint mikor valaki arról biztosit, hogy : „csak 
nevetek rajta", holott inkább lenne kedve sirni. 

Damasceni abbé annyira ment, hogy a neve-
tés végmagánhangzóiból akart a vérmérsékre kö-
vetkeztetni. Szerinte a cholerikus liahaha-val ne-
vet, a phlegmatikus hehehe vei; a melancholikus 
hihihi-zik s hahaha-t kiabál a sanguinikus ; a hu-
huhuzás a bagolynak marad. 

Valóban a teljes, hangos nevetés az A által 
van kifejezve  — a gúnyos inkább közeledik az 
E hez — a fiatal  leányok és asszonyok midőn fe-
jüket összedugva titkosan nevetnek ezt I hang-
ból cselekszik — s az örvendetes meglepetés ne-
vetése O hangban nyilvánul. III. Ince pápa azt 
irta: „Az újszülöttek sirnak, a fiúcska  Á-t nyöszö-
rög, a leányka É-t; mindketten Ádám és Éva fe-
lett panaszkodnak. Az egyház férfiai  és a barátok 
egész komolysággal ennél furcsábbakat  is mond-
tak és tettek. Augustinus, Salvianus és mások 
egész bizonyossággal tudták, hogy Krisztus urunk 
sohasem nevetett, hanem legfölebb  mosolygott a 
bűnbánó vétkes felett.  Nincs ugyan sehol megirva, 
hogy Krisztus nevetett volna, de ha sohasem mo-
solygott volna: nem lett volna ember. 

Alexandriai Kelemen szerint: a nevetés és 
nevettetés nem illik keresztény emberhez ; de azért 
későbbi kollegái XIV. Lajos alatt addig csiktan-
doztatták a protestánsok talpát, mig a kinzott 
vagy bele halt a nevetésbe, vagy — kathol k 1 sá 
lett, — s a carthagói második concilium anathe-
mát mondott a n e v e t é s t k e l t ő , t r é f á s 
s z a v a k (verba joculatoria risum moventia) felett. 
Ellenben egy bordeauxi dominikánus a pokolra 
kárhozott lelkeket mindig nevetni hallá, valahány-
szor pénz csendült a perselybe. 

(folytatása  következik.) 

L E G Ú J A B B . 
fiécs,  okt. 16. A „N. W. Tagblatt" budapesti 

értesülése szerint Tisza kormányelnök legutóbbi 
bécsi utja alkalmával a megszállás költségeinek 
födözése  * céljából közösen törlesztendő kölcsön 
iránt lépett egyezségre. A jelen budapesti tanács-
kozásokban a kölcsön részletes módozatait is meg-
fogják  állapitani a miniszterek. 

Uécs, okt. 16. Konstantinápolyból jelenti a 
„P. Corr." : Annak következtében, hogy a porta 
körjegyzéke kedvezőtlen hatást idézett elő a ha-
talmaknál, gyakran értekezik Szavfet  nagyvezir 
Zichy gróffal  az Ausztria-Magyarország és a porta 
közt függő  kérdések megbeszélése céljából. Ez al-
kalommal Szavfet  pasa önkényt megemlékezett a 
novibazári kerület katonai megszállásáról az osz-
trák-magyar csapatok által. A portához közel álló 
körökben ebből azt következtetik, hogy> a porta 
hajlandó katonai szerződést kötni monarchiánkkal 
a novibazári kerület megszállását illetőleg. Szavfet 
pasa fölvilágositásokat  adott Zichy grófnak  azon 
csapatok céljáról, melyeket a török kormány a 
kossovói vilajetben öszpontosit. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Trefort  miniszter nagyreményekre jogo-

sító fia,  Ervin Boszniában meghalt. Azon részvét-
nyilatkozatok közül, melyeket a mélyen megszo-
morodott apa, az ország valamennyi részéből ka-
pott, első helyen áll a királyé. Király ö felsége  e 
hó 15-én reggel táviratban fejezte  ki részvétét Tre-
fort  Ágost miniszternek. A miniszter fiár.ak  el-
hunytáról táviratilag értesítették ö felségét.  A köz-
oktatási minisztérium hivatalnokai, valamint az 
összes állami tanintézetek és egyéb testületek 
szintén tolmácsolták őszinte sajnálkozásukat a 
miniszter előtt. Trefortot  a gyászos "hir beteggé 
tette. Dr. Korányi Frigyes egyetemi tanárt az elő-
adásról hívták ágyához. 

- - lludolf  Iróuörököst és (Jlzellii főhercegnőt 
Münchengrátzben, vadászati kirándulásukba rend-
kívüli lelkesedéssel fogadta  a lakosság tegnap-
előtt. A gr. Waldsteincsalád, melyhez a fenséges 
testvérpár szállott, összes tagjaival volt képviselve 
a pályaudvaron a hatóságok és a papság mellett. 
Az 1 órakor érkezett udvari külön "vonatot a nép 
hymnussal és lelkes üdvkiáltásokkal fogadták:  A 
trónörököst és a főhercegnőt  Laroche udv. marsall 


