
midőn Andrássy erre rá nem ált, azt kívánta a 
porta, hogy az okkupáció 6 hóra, majd ismét, hogy 
egy esztendőre korlátoltassék s az okkupáció kö-
zös legyen; olyformán,,  hogy Ausztria-Magyaror-
szág megszállja Hercegovinát, a porta pedig Bosz-
niát ; továbbá kivánta a török kormány, hogy a 
török hivatalnokok és törvények megmaradjanak, 
az uj tisztviselőket Ferenc József  6 lV.-lsege, de a 
szultán nevében nevezze ki, határozottan kijelen-
tetni kivánta a porta azt is, hogy Ausztria-Magyar-
ország semmiféle  kártérítést sem követelhet a me-
nekültek tartása, az okkupáció és a beruházások 
fejében,  végre, hogy az okkupációnak meg kell 
szűnni, a mikor a szultán az okupáció célját elérve 
látja. Andrássy gróf  mindezen pontokat természe-
iesen erélyesen visszautasította. A mi most a folyó 
tárgyalásokat illeti, az a hir, mintha a konvenció 
már alá volna irva, mindenesetre még korai. 

Mosztar aug, 31. A környéken 156 és a dal-
mát határon tegnap Ragusa mellett 152 török ka-
tona, tisztjeikkel együtt leraktárt a fdgyvert.  A tö-
rök rendes csapatok több helyen jelentkezni kez-
denek és ezek nem fegyvereztetnek  le, hanem Al-
bánián át Konstantinápolyba küldetnek. Han Pro-
log mellett 19 török rendes katona és egy tiszt 
adta meg magát. 

Ragusa, aug. 31. A Narentától Lubinjeig min> 
dán meghódolt. Lubinjéből Sztolácba jönnek a föl-
kelővezérek és semmit sem akarnak többé tudni 
Trebinjéről és Korzeniről, a hol fölkelők  táboroz-
nak. Mosztár, Konjica és Nevesinjé közt sehol 
sem gyűltek össze nagyoeb számmal a fölkelők. 
Haider effendi,  a ki nem régen még Simje mellett 
táborozott, eltűnt, nem tudják hova.Kvojenice  és 
Trebinje körül állitólag mint egy 1000 fölkelő  tá-
borozik. 

Az Este gyalogezred stoláci küzdelme. 
Mostál', aug. 24. 

A rendkivüli nélkülözés, a sok fáradalom,  a 
nyughatatlan, zsibbasztó élet felette  megviselte im-
már a folytonosan  a tüz kellő közepében levő gya-
logezredet nemcsak azáltal, hogy számunk a szám-
talan csatározások következtében óriási mérvben 
csökkent: hanem azáltal is, hogy miután az élelem 
s különösen a viz nagyon csekély és kevés, a még 
életben levők is teljesen elvesztik emberi ábráza-
tuk ezelőtti diszét. 

Célom nem a túlzás, hanem a valónak hiv 
ecsetelése lévén, az eseményeket a következőben 
óhajtom önökkel közölni. 

„Aug. hó 16-ikán érkeztünk meg nagy nehe-
zen Stolácba. Útközben az ellenség sok helyütt 
igen élénk tűzzel fogadott,  de kik általunk folyvást 
szerencsésen visszaverettek. Midőn Stolac alá ér-
tünk egy rongyos ruhába öltözködött idős asszony 
nem győzött bennünket eléggé figyelmeztetni  azon 
kénykörülményre,  melyszerint a közeli erdőségek-
ben temérdek felkelő  tanyázik s minden percben 
készek lehetünk a megtámadásra, — ők csak ked-
vező alkalomra várnak ott.— 

Ezredesünk ezen hir hallalára azonnal intéz-
kedést tett s előbb a 7-ilc — de miután a század 
nagyobb része az élelmezés beszerzése céljából 
visszahagyatott — később a 8-ik századot küldötte 
volt, ki Medvec kapitány vezetése alatt az ismeret-
terep kikátatása végett. 

Ezalatt a főcsapat  Stolác felé  tartott. Az elő-
őrsök Stolácba való benyomulásuk alkalmával igen 
élénk tűzzel fogadtattak  s többen közülünk meg-
sebesültek, nemsokára azonban az ellentálló csapat 
szétugrasztatván, mindnyájan elfogattak. 

Ezen idő alatt a 8-ik század sorsa igen-igen 
szomorú jelleget öltött. Medvec kapitány az ellen-
ség közeledtének észrevétele után a század felét 
rajvonalba osztatván fel,  nyugodtan várta az iszo-
nyú lármával közeledő vad csapatokat. 

A lázzadók száma több ezerre ment s mint a 
sáskák tömegestül ereszkedtek le a közeli hegyek 
oldaláról s csakhamar elözönlötték az egész völ-
gyet. Nemsokára óriási tüzelés fejlődött. 

Katonáink oroszlán bátorsággal harcoltak a 
fölkelőkkel  szemben mindaddig, mig kapitányunk 
buzditó szavát, kit igen szerettek — hallották. A 
kapitány azonban egy golyó által mellén találtatva 
lováról leesett s azonnal meghalt. 

Ezen körülmény beálta után részünkről nagy 
zavar és rendetlenség keletkezett, a század teljesen 
körül lett véve fölkelők  által, s összeköttetés a 
íőcsapattal meg lőn akasztva. Futott mindenki aki 
csak menekülni tudhatott, s Péch tartalékos had-
nagy — ki a mult évben a selmeci akadémián 
volt erdésznövendék — rendkivüli szerencsével 
37-ed magával Stolácba érkezett s értesité azonnal 
a főcsapat  parancsnokságát a helyzet kritikus vol-
ta felől. 

A 8-ik század, melyről a lapok oly heterogen 
hireket közöltek, ez alkalommal összesen 86 em-
bert veszített, kik mindannyian a harcmezőn ma-
radtak, mennyiben a lázadók által a még életben 
maradottak mindenike iszonyú kínzások között 
adták ki szomorú életük utolsó lehelletét. A főcsa-
pat ezen hir vételére rögtön a lázzadó tömeg el-
len indult. Iszonyú harc fejlődött  ki. 

A lázadók ritka elszántsággal s bátorsággal 
harcolának s 8 óra hosszáig tartó heves harc után 
szuronytámadás fejlődött  ki s ennek következtében 
rendkivül sok felkelő  teríttetett le lábáról. Ez al-
kalommal kapta Öhlmayer őrnagy a halálos sebet 
is, egy golyó által fültövön  találtatva, eszmélet-
lenül terült el a földre. 

A lázadók kevés idő múlva futásnak  eredtek 
temérdek fogoly,  fegyver  — melyek mindegyike 
kátultöltő s igen jól hordanak — sok töltény, szá-
mos ló s több más hadifelszerelvényt  hagytak a di-
csőséges eredménnyel harcoló bátor katonák ré-
szére zsákmányul. 

Az elesettek között volt egy török pasa, ki-
nek vérrel borított mellén dúsgazdag aranylánc kí-
gyózott, mellette állott lesütött fővel  hü lova, mely 
jelenleg az ezred birtokában van. Ekként kezdődött 
s ekként végződött a stoláci ütközet. 

A 32-ik ezred ez ideig három nagyobb s 
több kisebb ütközetben vett részt. A 3 nagyobb 
Stolác mellett és környékén, a kisebek pedig me-
net közben vivattattaic. Ez ezred vesztesége aug. 
27-ig bezárólag összesen 357 ember, ezek között 
189 halott s 168 sebesült. A sebesültek egyrésze 
Eszékre vitetett, jelentéktelenebb része pedig ez 
ezred ápoló kezei között van. Az ezred jelenleg 
Mostárban időz s csütörtökön Trebinyébe indul, 
Hirlik, hogy Trebinye bevétele után az ezred Tri-
esztbe leend elhelyezve. 

„E." 

A „Csiki aprós&gok"-hoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 

A „Nemere" idei 57-ik számában „Csiki apró 
ságok" cim alatt megjelent cikkemre t. Bálás An-
tal és Nagy Imre urak válaszoltak. Miután vála-
szaikat egyrészt több oldalról tévesnek, egyoldalú-
nak és indokolatlannak, másrészt — kivált az utóbbi 
ur részéről -— sértőnek, személyeskedőnek, cikke-
met elferditőnek  és Ízetlennek találtam: hivatva 
érzém magamat több oknál fogva  válaszaikat ko-
moly és egy kicsit körültekintő szempont alá ven-
ni s viszonválaszomat az alábbiakban megtenni. 

Nézzük tehát először is Bálás ur válaszát. — 
Ezen t. ur engem — cikkemet illetőleg — túlbuz-
gónak nevez, eljárásomat kritikátlannak bélyegzi, 
mely, szerinte, alaptalan alapon áll s nemcsak nem 
korrekt, hanem nemzeti bün is egyszersmind. Meg-
bocsát. t. Bálás ur, ha ezen állításait — kivált az 
utolsót — visszautasítom, mint olyanokat, melyeket 
téveseknek, indokolatlanoknak s az utolsót illető-
leg bűnösnek találtam. Az én eljárásom nem nyug-
szik, t. uram, alaptalan alapon, mert a cikkemben 
felhozott  példák, hogy Csikmegye majd egyik, majd 
másik falujában  feltalálhatók,  hogy azokat csikme-
gyei emberektől épen ugy, mint más vidékiektől 
is hallottam s jegyzőkönyvembe feljegyezgettem  : 
arról jót állok. Ne higyje kérem, hogy én ama sza-
vakat Amerikában gyűjtöttem légyen össze, vala-
mint azt se, hogy saját gyártmányaim lennének. 

Jól emlékszem azon időre, mikor a „Nyerge-
sen" történt átutazásom alkalmával bizonyos csiki 
atyafiakkal  beszélgetésbe elegyedtem. Beszédünk 
tárgya épen az érdekelt szavak körül forgott.  Az 
illetők bizony beismerték, hogy a kérdés alatti 
szavak Csikban otthonosak. — Többet is mondok: 
1875-ben Csik-Karcfalván  a tanitói testület szini 
előadással („Nők az alkotmányban" cimü darabot 
adván elő) összekötött táncvigalmat rendezett, me-
lyen én is megjelentem. Visszajöttöm alkalmával, 
nem is emlékszem már melyik faluban,  valami csik-
gyergyói emberekkel egy korcsmai helyiségben ta-
lálkozván, azok is azt vallották, mit az emiitett al-
csiki atyafiak.  — Még egy harmadikot is mondok: 
Hogy az érdekelt szavak Csikban otthonosak, azt 
más vidéki emberektől is épen ugy hallottam, mint 
a csikiaktól. A közelebb mult napokban Három-
szék egy falujában  járván, egy becsületes uri em-
ber a „nyugodalomtőkét", „lóbadugót", „toportyán 
férget",  „görget", „zökkentő" stb. szókat mint olya-
nokat emlegette és használta, melyeket közvetlenül 
csiki atyafiaktól  hallott. — Egy negyediket is mon-
dok : 1878-nak egy májusi napján a kolozsvári kir. 
tud. egyetemnek úgynevezett „fekete  tábláihoz" 
betoppant csiki borvizes atyafi  az érdekelt szavak 
valódiságát épen ugy elismerte, mint az előbbiek. 
Még többet is mondhatnék állításomnak igazolá-
sára, azonban ennyi ok után indulva is, kétségen 
kivülinek tartom állításomat. 

Ne vádoljon tehát, kérem szívesen, — engem 
túlbuzgóságról se komolyan, se tréfából;  mert ha 
ön Csik-Csatószegen az érdekelt szavakról tudo-
mást még nem szerzett, vagy tegyük fel,  azok Csa-
tószegen nem otthonosak : abból még nem követ-
kezik, hogy azok egész Csikban nem léteznek, mi-
után valamint egy rakás buza nem csupán egy 
szem búzából, vagy egy erdő nem csupán egy szál 
fából  áll: ugy Csikmegyét sem te^zi csupán Csa-
tószeg községe. 

Ezek szerint eljárásom csak önnél lehet kri-
tikátlan, csak önnél nyugszik alaptalan alapon s 
mi több, csak az ön felfogása  és gondolkozása sze-
rint lehet nemzeti bün. Az eféle  felfogás  és gon-
dolkodásnak pedig — ha a tek. szerkesztő ur szí-
veskedik megengedni — útjába állok s mint olyant, 
melyet elfogadni  nem lehet, nem szabad, határo-
zottan visszautasítom, csupán azért, mert csak az 
ilyen felfogás  és gondolkodás szerint követhetnék 
el egy olyan nemzeti bünt, melyet — ha már an-
nak lehet nevezni — tenni szoktak azok, kik te-
kintve magasztos hivatásukat, kezükbe nem illő 
eszközökkel leskelődnek éjszakáknak idején a jám-
bor emberekre s ilyen tetteik által annyira szenny-
foltot  vonnak komoly éltökre, hogy a dölyföt  to-
vább tűrni nem tudó nép kész volna még fényes 
nappal szobájokban agyonverni; a kik talán tudat-

lanságból vagy isten tudja micsoda okokból vádol-
ják azt. a magas kormányt, mely jó tudomásom 
szerint. — Vagy ha az érdeklők nem ismernék el, 
forduljanak  felvilágosítás  végett Csikmegye főtan-
felügyelőjéhez  — csak Alcsikban is több iskolát 
épittetett ; a kik rányomják csakugyan alaptalan 
alapon saját felekezetök  hivatalos egyéneire kevés 
kivétellel az „értelmes" epitheont s megfeledkez-
nek arról, hogy a nyilvánosság előtt épen e lapok 
hasábjain felmagasztalt  „értelmes" egyénektől egy 
párnak kivételével ugy a hátok mögött, lealacso-
nyitólag szólottak, azokat tudatlan „tökfilkóknak" 
nevezék; a kik végre, hogy többet ne szóljak, — 
anélkül, hogy bizonyítanák, egy olyan testületet 
tartanak bizonyos nép művelődése előmozdítóinak, 
mely ma több fokkal  előbb állana művelődésének 
terén, ha ama testület ne legyen a múltban élén. 

Gondoljuk meg tehát, t. Bálás ur azt, hogy 
mit nevezünk nemzeti bűnnek s kit tartunk s miért 
ama bün elkövetőjének, ugy azonban, hogy mindig-
az igazság lebegjen szemünk előtt, még pedig az 
az igazság, mely se nem katholikus, se nem pro-
testáns, hanem egy. 

Menjünk tovább. 
T. Bálás ur neveztem téves állításai után egy 

futó  pillanatot vet Csik közművelődésére ugy a 
múltban, mint a jelenben, csupán azért, mert mint 
irja, „a t. iró egyenesen a jelenre alkalmazza Csiki 
apróságainak igazságát". Ezen állítását sem hagy-
hatom helyben azért, mert felhozott  példáimnál 
hét helytt beszélek a múltban s csak négy helytt 
a jelenben, miből a világlik ki, hogy a múltra ép 
ugy, sőt még inkább, mint a jelenre alkalmazom 
cikkemet, miről meggyőződhetik, ha még egyszer 
figyelemmel  átolvassa azt; különben bár ném aka-
rom, de mégis el kell hinnem, hogy t. Bálás ur a 
magyar igeragozással még nincsen egészen tisz-
tában. 

Ezek után azt igyekszik bebizonyítani, hogy 
fel  nem lehet tenni, hogy a felhozott  szólamok ott-
honosak volnának épen Csikban. Hogy épen ott 
otthonosak, — már bebizonyítottam a fentebbiek-
ben. — Azután igy ir tovább : „az ilyenek (t. i. az 
érdekelt szavak) mint a nép nyelvén élők nem le-
hettek s nem is lehetnek." Tisztelettel meghajlok 
Bálás urnák szép tudománya, sokoldalú ismerete 
és tapasztalata előtt, de mégis minden tiszteletem 
mellett mindazt, mit ezen utóbbi állításának bebi-
zonyítására 25 sorban elmond, helyben nem hagy-
hatom : nem azért, mintha a bizonyítást helytelen-
nek látnám, hanem azért, mert nagyon is egyol-
dalú felfogásra  mutat. Megmondom én is, hogy 
miért ? 

Azért kérem, mert ön nem veszi tekintetbe, 
hogy a nép is csinál ám uj szót. A mit ön arra 
nézve elmond, hogy a nép nagyon kevés szóval 
beéri : higyje el kérem, ezzel nekem semmi újságot 
nem mondott, mert régen tudtam én azt, hogy „a 
közbeszéd sokkal szűkebb körben forog,  szavai 
sokkal kisebb számúak, mintsem a tudományok 
újkori kifejlődésének,  elég kifejezést  adhatna, mert 
a nép a természethez szorosan s mintegy physikai 
erők által van lekötve, annak keblén él, annak 
korlátai között szemlélkedik és mondhatni minden 
szó .sajátképen csak addig valóban a nép tulajdo-
na, mig első természetes önszerü jelentései tarta-
nak, azontúl inkább a tudományé."1) Az sem új-
ság előttem kérem, hogy „nyelvünk jellemző ty-
pusa az egytagú szavak sokatmondó és plasztikus 
festéssel  bíró eredetiségében áll, mit hiába kere-
sünk a nyugoti nyelvekben." Rég tudtam én ké-
rem, hogy nyelvünknek Jellemző tulajdona „a rö-
vidség, csínnal és tartalmassággal együtt, hogy a 
rövidség már magában is ajánló tulajdon, a költői 
nyelvben is, hol a szenvedély inkább szaggatottan 
tör ki, mint elmélkedve áradozik ; de kivált a köz-
lekedő értelmes beszédben, mely kicsinyben sokat 
szeret mondani s kivált az egytagú szókkal eláradt 
ujabb nyugati nyelvekkel  szemben."1) Előttem csak 
az újság kérem, a mit ön elfeledett  (mert hiszem, 
hogy tudja) s a mit fentebb  is emliték, hogy t. i. 
a nép is csinál uj szót; ez azon újság, a mi külön-
ben helyes és általam is igazolt bizonyítását egy-
oldalúvá teszi; egyoldalú bizonyítást pedig elfogad-
nunk csak akkor lehet, ha azt kiigazítani, illetőleg 
kiegészíteni s teljessé tenni is tudjuk. 

(Koly tatása következik.) 

F ü r d ő i l e v é 1.*) 
Tusiiátlfiirdő,  1878. aug. 29. 

Tek szerkesztő ur I 
Méltóztat emlékezni, hogy mikor kényszerül-

ve voltam „Aeolus" urnák tusnádi első tárcaleve-
lére válaszolni, bátorságot vettem magamnak szer-
kesztő urat a forrás  minőségére figyelmessé  tenni. 
Nem én vagyok tehát az oka, hogy becses lapja 
75-ik számában megjelent fürdői  tárcalevélre szin-
tén válaszolnom kell. 

Ha eddig kételyeim lettek volna is, most bi-
zonyos vagyok a felől,  hogy ezek a „kedvtelésből" 
irott közlemények nem személyes meggyőződés, 
hanem informatiók  szüleményei ; máskülönben nem 

!) Lásd Imre Sándor ^A magyar nyelvújítás óta divatba jött 
idegen és hibás szólások bírálata, tekintettel az újítás helyes mól-
jaira,. cimü munkájának 10. lapját 

Lásd ugyanannál a 14. lapot. (Nyelvünk többi szép tu-
lajdonait illetőleg a 15 lapot. 

*) A levél személyeskedő részét, — miután Aeolus ur már 
ugy sem válaszolhatna rá egyhamar — kénytelenek  voltunk ki-
hagyni Aztán elég is volt már a polémiából. Szerk. 


