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a görögök részéről netán jöhető megtámadás el-
len. Egy másik, 15,000 főnyi  felkelő  sereg Üsküb 
felé  készül. 

A konvenció Ausztria-Magyarországgal még 
nincs megkötve, habár Savfet  basa annak aláírását 
ajánlja. 

Biani basa helyére pénzügyminiszterré Zudhi 
basa neveztetett ki. 

Sir A. H. Lnyard ma meglátogatta Lobanov 
hg. nagykövetet, hogy az orosz cár nevenapja al-
kalmából szerencse kivánatát kifejezze.  Később 
ITatzfeld  gróf  és sir Henri Erummend Welf  társa-
ságában meglátogatta a brit flottát  is. 

líisinarck lig. Gorcsakov hg. ellen 
y Bismarck hg. ki máskülönben épen a sajtó 

képviselőivel szemben a leridegebb zártkozottság-
gal lép föl,  nem régiben hoszsabban beszélgetett a 
„Times" levelezőjével s ez alkalommal meglehető-
sen élesen nyilatkozott Garcsakov hg. ellen. 

A „Times" e napokban közölte a beszélgetést 
mely politikai körökben nagy feltűnést  okozott, 
annál nagyobbat azért, hogy a közlemény nyilván 
a német kancellár intése folytán,  épen most látott 
napvilágot. 

Orosz körökben ismeretes dolog, — írja a 
„P. Ll." berlini levelezője, hogy Szentpétervárit 
épen most vivatik a végső küzdelem Suvalov gr. 
és Gorcsakov hg. között. Az pedig épen Suvalov 
gr. által tudomásra jutott, hogy Sándor cár annak 
idején igen megrótta Gorcsakov hg. „békeapostoli" 
szereplését s azóta a pétervári kabinetből egyet-
len jegyzéket sem szabad kibocsátani, mig a cár 
maga meg nem vizsgálta. — Sőt a cár, hogy Bis-
marck hercegnek elégtételt adjon, annak idején 
Suvalov grófot  külön titkos küldetéssel Párisba 
küldte annak kijelentésére, hogy Sándor cár nem 
szerzett érdemeket a francia  sajtó dicséretére, 
mintha ő mentette volna meg Franciaországot az 
ujabb háborútól, mert Berlinben senki sem gondolt 
háborúra. 

Ez időből származik Gorcsakov hg. gyűlölete 
Suvalov gr. ellen, ki már régen utódjául van ki-
rendelve, s ha Bismark hg. épen most látja elér-
kezettnek az időt, hogy Gorcsakov ellen tett nyi-
latkozatai köztudomásra jussanak, ebből azt követ-
keztethetni hogy a közlés tulajdonképen a cárnak 
van szánva, hogy győződjék meg, miszerint az agg 
Gorcsakov további megmaradása államkancellári 
polcán Oroszországot mindinkáb elszigetelné. 

Gar ibaldi levele. 
Garibaldi, a nyugtalan vérű hős, ujabban egy 

levelet irt ismét a genuaiakhoz, melyben ,,k é s-
h a r c r a " hivja fel  az olaszokat monarchiánk el-
len. Közöljük e levelet annak bizonyságául, hogy 
az olaszoknak i l y e n magatartásuk után nem le-
het panaszuk, ha az osztrák-magyar sajtó kissé in-
gerültebb hangot is megenged magának velők 
szemben. 

„G e n u a p o l g á r a i h o z . 
Caprera, 1878. szept. 6. 

Kedves barátaim ! 
Nemes és hazafias  szavaitok félszázaddal  va-

rázsoltak engem vissza, — <Jmidőn Liguria bátor 
fiaival  együtt dicsővé tettük az olasz nevet az uj 
világ republikánus lobogója alatt. 

Ti ma nevemre hivatkoztok és én fekhelyem-
ből válaszolok nektek. A béke apostola bár, — 
kénytelen vagyok Louis Blanccal együtt mondani, 
hogy a béke csak akkor lesz lehetséges, ha a né-
peknek nem leendnek gazdáik. 

H á b o r ú tehát! s óhajtanám, hogy minden 
olasz jó szerencsének tartaná az Ausztria elleni 
háborút, melyben tizenöt század gyalázatát s gyil-
kolásait kellend leróvni. 

De félre  a kérkedésekkel! — tettek kellenek 
ma, olyanok, minőket együtt h a j t o t t u n k 
végre ; szükséges ma megértetni a kormánynyal s 
a nemzettel, hogy mig Franciaországnak három 
millió kétszázezer katonája van: Itáliának lehet 
legalább két millió katonája. 

Nem többé önkénytesek — k a t o n a legyen 
mindenki, akarva, nem akarva. Ha Ausztria test-
véreinket a bosnyákok ellen küldheti, kik nekünk 
semmivel nem tartoznak: miért nem tehetnők mi 
•Ugyanazt azok ellen, kik nem akarják hazánk be-
csületét s szabadságát. 

Háborúnkat ma, nem mint a múltban : fehér 
keztyüvel, hanem késsel kell vívnunk s nincs tá-
vol a montenegróiak példája, kik a világ egyik 
leghatalmasabb birodalmának tiz hadseregét tet-
ték tönkre." 

Azután a papok ellen fordul  Garibaldi s sza-
vait igy végzi : 

„Valóban büszke vagyok hallani a haladást, 
melyet ti a fegyvergyakorlatokban  tesztek s meg-
köszönvén szíves meghivástokat, maradok élet-
nossziglan a tietek. 

G a r i b a l d i J ó z s e f . " 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878.sze.pt. 10-én. 

Az óta, hogy első levelemet írtam, egy hét 
telt el; hosszú idő, igen, elég hosszú, hogy sok 
dolog történhessék a fővárosban,  — az egész vi-
lágban. » | 

Hol is kezeljem, a miket elmondani szeret-

nék ? talán már el is fi-lejtettem.  Ilja, nem tehetek 
róla ! bizony egy fővárosi  levelező helyzetét kevés-
re respektálják; pedig higyjék el t. olvasóim, fel-
adata nehéz, különösen rekkenő hőségeinkben. 

Isten tudja, hogy élnek, vagy halnak-e azok, 
kikről szólani óhajtanék. Busán kell reájuk gon-
nolnunk s nyugtalanul várnunk a tudósításokat, 
melyeket igénytelen papiros ád tudtunkra. Főváro-
sunkban már tiz nap óta jár-kél egy postás, mely 
a harctérről táskájában egy levelet hord egy öz-
vegy, agg anyának. Szegény anya ! ha láttuk vol-
na szenvedett, bánatos arcának fájdalmas  tekinte-
tét, megkérdeztük volna : kit, mit vár ? A postás 
csak nyugtalan, kering utjain s a levél majd ki-
szúrja táskája oldalát, mert tiz nap óta már nem 
merészeli átadni az agg anyának fiától  szóló leve-
lét, melynek hátára kék irónnal az van írva: „El-
esett." — Az anya mai napig sem tudja a gyászos 
hirt, reménykedik, lesi a lapokat, hátha volna re-
mény, élne egyetlen fia,  ki már rögök alatt nyug-
szik számos bajtársaival. — Oh, ha tudta volna, 
nem szült volna ! 

Ma ujolag egy ily gyászos eset: Egy vasúti 
hivatalnok fia  szintén Boszniában van. Régen vár-
ják a tudósítást, nem jön. Minden ezredről olvas a 
család, csak arról nem, melyben fiók  van. Végre 
remény és kétségbeesés között megjött a hirlap, 
mely hozza az ezred nevét, melyben a fiu  szolgált. 
Szegény anya ! kezébe vevé a lapot s ez annyira 
hatott, hogy sikoltással s eszméletlenül összerogyott. 
Az elősietett orvos szélhüdést konstatált. A teme-
tés mára volt kitűzve és ma reggel a levélhordó 
kopogtatott; a harctérről hozott levelet a szeretett 
fiútól,  ki él és egészséges. 

Lehangoltság és szomorúság uralg mindenütt. 
Tegnap este negyven orvos és gyógyszerész vite-
tett a harctérre. Ezernyi ezerre megy már azon 
családok száma, a melyek súlyosan vannak érde-
kelve. Egyik a hírlapban a veszteségi kimutatások 
között fiát,  a másik férjét,  a harm idik édes apját 
keresi — s ha nem találta ott nevét az „elesettek", 
vagy „megsebesültek" között: forró  ima hangzik 
el könyek zápora mellett és az egeknek könnyeb-
bülve hálát rebeg, mert megszabaditá öt a legszo-
morubbtól. S hogyha megtalálja nevét: oh istenem! 
— szive szerettének elvesztése feletti  fájdalmában 
mintha tőrt döfnének  szivébe, ugy megreped. 

Az utcákon mai napig is nőket lehet látni 
hangosan zokogva; nem kérdi senki sem bajuk 
okát. hiszen tudják a fájdalom  keservét. Bizony 
sok özvegy és árva siratja és sírja át az éjszakát. 
Az egész főváros,  az alföld  vidéke egy siralomház, 
hol a harangszó lélekharangnak s a hány csillag 
lehull, annyi sóhajnak neveztetik, a fájdalom  fáj-
dalmat idéz fel. 

A dunapart egész táborrá változott; hullám-
zik a nép a corsotól fel  a Szent-Margit-hidig. Kü-
lönösen a reggeli órákban valóságos búcsújáró hely. 
Az utcákon szintén élénkség uralkodik. Dübörög-
nek a nehéz ágyuk, utánuk a társzekerek egész 
sora, később aztán az „egészségügyi csapat" vagy 
műszaki század vonul végig. Mig ezek czipeltet-
nek, addig a szénatér felől  mintegy tiz „sanitats-
wagen" szekerek hozzák a maródikat Eszékről. A 
nép mindenünnen összeszalad, a szőlőt, almát, szil-
vát, dinnyét kosaraslag dobják a betegeknek, kik 
azt kapzsin eszik. Megindító látványt nyújt a moz-
galom. Mig itt ezek történnek, addig a kerepesi 
uton egy félszázad  baka mintegy 200 remonda lo-
vat vezet; az eleven vérű fiuk  megmutatták, hogy 
a bakkancsban is lóra termett liuk. Van látnivaló 
annyi a fővárosban,  mint soha, — de biz azt nem 
nézzük szívesen. Bárcsak végét érnők a szomorú 
expedícióknak. 

Egyetemünk nem oly élénk, mint a mult évek-
ben ; meglátszik, hogy liaink legjavát Boszniába 
vitték. Csendesek utcáink, nem halljuk a lármát, 
az óljeneket egyik vagy másik jelöltre. A „Pátri" 
is hallgat. Néhány tollast lehet látni, de azok is 
oly csendesek ; talán nincs kedvük. Az olvasó kör 
elnökének Barabás Bélát emlegetik, mig az orvos-
segély ző-egy let elnökének Okolicsányi Jánost. A 
beiratások folynak  e hó 15-éig ekkor megkezdődik 
a munka, a szorgalom. 

Nemzeti színházunk közelebbi ujdosága „Cid" 
lesz, Corneille tragoediája, melyben a színház első 
rendű tagjai fognak  részt venni. Ezután követke-
zik „Más fészke"  c. 3 felvonásos  vígjáték, melyet 
tavaly az Odeon-szinházban adtak nagy hatással. 
Csiky Gergely „Ellenállhatlan" cimü 400 drb ara-
nyos vígjátéka október közepén kerül "szinre. Az 
olvasó próba e hó végével leend. 

A Petőfi-társaság  a szünidők leteltével első 
felolvasó  ülését tegnap tartotta a mérnök-egyesület 
helyiségében. A terem zsúfolásig  megtelt és a fel-
olvasásokat feszülten  hallgatta. Északi K. miután 
a Stgokat üdvözölte, Szana T. folytatta  Moliéreről 
szóló tanulmányainek egyes részletekben való be-
mutatásai. Az előadó „Tartüífet"  jellemezte. Ezután 
Csepreghi, a „Sárga csikó" tehetséges szerzője, uj 
népszínművét, a „Piros bugyelláris"-t mutatta be. 
A felolvasott  részlet elég sikerült volt. — Ábrányi 
Emil verse nem sokat ért célzatos tárgyánál fogva 
s egy ellenzéki lapban még csak „megjárt" volna, 
de nem a Petőfi-társaság  ülésén. — Balázs Sándor 
novellája szintén tetszésben részesült. 

A „hetek társaságában" tartott dal-, zene- és 
felolvasó  estély a mozgósítottak és elesett harco-
sok családjai számára szép eredményt hozott be. 
A felolvasások,  úgyszintén egyes dal- és zenerész-
letek szintén nagy tetszésben részesültek. A felol-
vasásokat megtapsolták. 

Késő éjjel írom e levelemet. Pandora szelen-
céje szünetelhet már egy keveset, de szemeimre 
nagyon ránehezült az álom. Tehát jó éjszakát! 

Mille pardon ! A viszontlátásig ! 

If.  Dózsa Uézn. 

A ,.Csiki apróságokéhoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 
(Folytatás.) 

A „görgetre" vonatkozólag itt csak röviden 
kívánok megemlékezni. Hogy miért fáradott  annyi 
jeles nyelvkutató és fárad  ma is az akadémia : azt 
hagyom. Azt terjedelmesebben, vagy rövidebben 
fejtegetni,  mint t. Bálás ur tevé, nem akarom. — 
Csupán annyit jegyzek meg, hogy e két szó kö-
zül : dörget és görget — hogy melyik jobb, az ma 
nem az ízlés dolga. Miért? Azért kérem, mert ha 
az izlés dolga lenne, akkor nemcsak nyelvtudósa-
inknak, hanem minden más vidéknek izlése épen 
olyan volna, mint a csíkiaké ; akkor kérem ma ez 
a szó: „dörget" nem volna használatban, mint a 
„rény" e helyett „erény". Már pedig hogy melyik 
szó fölött  döntött hamarább nyelvészeinknek és 
magyar nemzetünknek izlése, azt könnyű kitalálni) 
ha tudjuk, hogy a „görget" csak a csiki nép izlé-
se szerint „görget" ; egy parányi nép izlése pedig 
még nem szabály egy nagy tömegével szemben. 
Egyébiránt hogy a két szó közül melyik a jobb : 
a íölött vitatkozni épen oly badarság lenne, mint 
„a gyulafehérvári  kanonoki stallum díszéül tündök-
lött igen szép tehetségű honfi  magasra kinőtt szel-
lemnek" eme kérdése fölött:  „mondják meg urak, 
melyik elnevezés jobb, a „bong", vagy „gomb" ? 
Azért volna kérem badarság vitatkozni, mert a 
nemzeti közvéleméiiy és a nemzet általános hasz-
nálata, sőt még izlése szerint is jobb a dörget és 
gomb. Hanem az ön „magasra kinőtt szelleme" 
szerény véleményem szerint a saját kérdéséből kö-
vetkeztetve, még nem nőtte volna kí magát olyan 
magasra, hogy tekintetbe tudta volna venni, ha 
vajon létezik-e nemzeti közvélemény és általános 
használat. 

A „menygörget"-et illetőleg én sem állítottam 
kérem, hogy így mondanák, hanem ezt írtam : „A 
csiki ember mikor menydörög, azt mondja : „gör-
get", mi a meny dörög példája szerint lenne „meny-
görget". Hogy aztán a meny dörög-e, vagy a lég-
körnek hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai:  azt 
ugy hiszem, nem került önnek olyan nagy nehéz-
ségébe eldönteni. Én csak arra kérem, hogy ter-
mészettani kimerítő magyarázatát pazarolja azon 
kis tanulócskákra, a kikről feltétlenül  azt állította, 
hogy a „légköri vilanyosságnak" máskép : „a lég-
kör hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai"  dörgé. 
sének okát tudják. Még csak annyit kívánok meg-
jegyezni, hogy minden tudós természettani magya-
rázat tiltakozására, nem azt mondjuk a „légköri 
villanyosság" alkalmával, hogy : „dörögnek a lég-
körnek hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai"  — 
hanem ezt: „menydörög". Az ön magyarázata sze-
rint kérem nagyon hosszas konstrukciót kellene 
kisütni az „esik" (az eső) és „havaz" (havazik) stb 
igék helyett is. A német is kérem az ilyen (sze-
mélytelen) igéket nem konstrukcióval teszi ki, ha 
nem csupán a 3-ik személy mellé oda teszi az „es" 
szócskát, pl. „es regnet" (esik), „es riesdt" (szem-
zik), „es schneit" (havaz), „es hagelt" (jég esik), 
„es donnert" (menydörög) stb.1) így vagyunk ké-
rem ezzel más nyelvekben is.') 

Hogy pedig „a d g helyett lágyabb lehellet-
ben Háromszéken is divik", azt ön ugyan állítja, 
de felhozott  példái állítása mellett egy szót sem 
bizonyítanak; mert hogy kérem, nevezett vidéken 
„még a miveltek is a „nagy '-ot „nad"-nak a „vagy"-
ot „vad"-nak ejtik ki" : ez a bizonyítás épen ellen-
kezője az ön állításának. Miért ? Vegyük a dolgot 
egy kicsit komolyabb vizsgálás alá. — Először is 
tudnunk kell, hogy mik a lágyult hangok. Lágyult 
hangok nyelvünkben a gy, I}', ny, ty : a d kérem 
még egy nyelvésznél sem volt s ma sem lehet lá-
gyult hang, hanem csakis foghang.  A foghang  pe-
dig az ön példáiban nem lágyulás, hanem a gy lá-
gyult hanggal való váltakozás. Azt pedig tudjuk, 
hogy a d a gy vei s viszont gy a d-vel nem egy-
szer váltakoznak, pl. Dénes = Gyénes (Diénes), 
dió = gyió, vagy gyémánt = démánt, hugy = hud, 
fegy  = fed  (s az ön példái: vagy = vad, nagy = 
nad). Mindezek azonban csak egyszerű hang válto-
zások, mert mint bebizonyitám, a d betű sohasem 
lágyult hang egy nyelvésznél is, csak önnél. 

Hogy pedig Háromszék felső  vidékén a gó-
lyát „kosztának" titulálják, azt biz én is hallottam 
s gyermekkoromban én magam is ugy traktáltam. 
Az elnevezés alapja felett  jelen esetben vitatkozni 
nem akarok s csupán annyit jegyzek meg, hogy 
a „koszta" elnevezésnek mindenesetre kell lenni 
valami alapjának, mert kérem ok nélkül okozat 
nincs. — Részemről ugy hiszem, hogy van annyi 
alapja, mint az dédekelt csiki szavaknak. O.i erre 
— jól tudom — azt fogja  felelni,  hogy biz azok-
nak semmi alapjok sincs ; tehát a „kosztáénak" 
sincs. De pillanatnyi gondolkodás után bizony rá 
fogunk  — épen a fentebbi  elvnél fogva  — jöni 

') Lásd Hallagi Károly  c "émet nyelvtana, 180 lapját. (Ti-
zedik kiadás. Budapest 1877) 

*) A „görgef-ie  vonatkozólag a többit lásd 
a t. N. I. úrhoz írottakban. 


