
Ismert könyörgött s azt mondta, hogy a kik fegy-
vert fogtak,  nem egyebek, mint egy lázadó párt, 
mely az ország csendét es nyugalmát felzavarta,  s 
kérte a cárt, hogy lépjen be Magyarországra s ál-
lítsa a rendet helyre. Ezt a kérelmet — nem tudom 
bizonyosan — 250-en, vagy 350-en irták alá. Ezt a 
cár az európai kabinetekkel közölte és kérdést tett 
hogy beléphet-e Magyarországra, vagy nem ? A 
kabinetek látván, hogy a magyarok magok kíván-
ják a közbenjárást, nem ellenezték a belépést, csak 
azt kötötték ki, hogy a mint a cél el van érve, a 
muszka sereg hagyja el az országot. — A többi 
tudva van. 

Tehát ne kárhoztassuk az akkori osztrák és 
orosz kormányokat, hanem azon gaz árulókat, kik 
a kérelmet aláírták és minket hamisan lázadóknak 
címeztek, holott mi a természeti és népjogi alapon 
jogosan védettük életünket és vagyonunkat. Igen 
természetes, hogy aztán az osztrák kormány sem 
bánhatott velünk másképen, mint rebellisekkel. 

Az 1876-ik évben, mégis egy-egy hiba Ausz-
tria Magyarország részéről is megtörtént, igy nem 
volt helyén a törököt a klekki kikötőtől elzárni, 
továbbá hiba volt az, hogy a török s a lázadók 
között kibékítő szerepet vállalt, mert egy uralko-
dó és lázadók között egy más uralkodó hivatalos 
közbenjáró nem lehet, mert az által a lázadókat a 
törvényes kormánynyal egyenlőnek ismeri el, az 
pedig egy diplomáciai baklövés. A szerbek lövöl-
dözését nem kellettt volna tűrni, itt jogosan fel 
lehetett volna lépni, mert határsértés történt. A 
határozatokat jobbkor és szorosabban kellett vol-
na ellátni és végre a Szerbiába utazó oroszokat 
vissza kellett volna utasítani. 

Az 1877-ik évben az orosz-török háború meg 
kezdődött, melyben az orosz barbarizmus a legdi-
csőségesebb fényben  mutatkozott. Elhihető, hogy a 
győzelem, melyet az orosz aratott, inkább az ezüst 
hatalmának, mint a vas élének tulajdonitható. Az 
orosz-török békére következett egy (kongresszus ; 
ez Krisztus születése után az első, melynek főfel-
tétele a titoktartás volt, holott az európai népek 
általában érdekelve voltak és ha igaz az, hogy al-
kotmányos életet élünk, a titkolózásnak nem lett 
volna helye. Mint a hírlapokból olvastam, a ma-
gyar királyságnak is képviselve kellett volna len-
ni a kongresszuson s ezt a képviselést átruházták 
a külügyminiszter úrra. A honi lapok igen udva-
riasan kiemelték, hogy ha ezt a bizodalmat a kül-
ügyér úrtól, mint magyar embertől, megtagadnák: 
megbántanák. Részemről azt mondom: az udvarias-
ság szép á mag% helyén, de legyen a külügyér ur 
akármiféle'ember  erélyének mintája, a képviselést 
még sem ruháztam volna reája, mert itt nem egy 
személybe helyezendő bizalomról van szó, hanem 
a nemzetnek egy jog feladásáról  s ugy hiszem, 
hogy egy leendő kongresszus alkalmával a magyar 
képviselőt azzal fogják  elutasítani, hogy Magyar-
ország Ausztria által képviseltetett, tehát nincsen 
helye a kongresszuson. Ha ez megtörténik, az ud-
variasság drágán lesz megfizetve. 

Mint a múltból tudjuk s a jelenből látjuk, az 
orosz által élesztett keleti kérdésnek a porta alatt 
való szlávoknak nem a haladása, hanem Törökor-
szág feldarabolása  volt célba véve, s ez a berlini 
kongressuson meg is történt. 

Vegyük a hírlapi tudósításokat s azok követ-
kezőleg szólnak : 

Oláhország függetlenittetik.  Területe 2332 nsz 
mföld,  ebből kapja az orosz a bessarabiai részt, 135 
négyszögmértföld. 

Bulgária területe teszen 1266 nszmfdet,  ebből 
átadatik Oláhországnak a Dobrudsa egyik része, 
egy más részéből lesz egy keleti Rumelia s a mi 
még megmarad, abból egy fejedelemséget  alkotnak 
török fensőség  alatt. 

meghurcolt csiki nép, a lelkében támadó eszmék 
kifejezésére  ne az őseitől közvetlen közelébe eső 
szót használja, hanem megnevezendő tárgyára egy 
kificamodot  körülirásolt nomenclatiot alkalmazzon, 
mely sem képzettségével, sem természetes egysze-
rűségével nem hangzik össze sem nála, sem más 
helytt, a hol csak népről van szó ? 

Hogy „Csikországa" elnevezte volna a med-
vét „toportyánféregnek",  a kecskebékát „fülemilé-
nek", a nyerget „nyugodalomtőkének", a hámat 
„lóbadugónak", az órát „keccegő fenének",  a tán-
cot „zökkentőnek", a kutyát „éjjeli bátornak", a 
macskát „éjjeli lesbetegnek", a placsintát „kőre 
lepcsentettnek" : — megbocsát a t. író, e kifejezé-
sek ép oly szokatlanok a csiki nép előtt, mintha 
valaki a baglyot „vizipuskának", a bivalat „ácsor-
gó szúnyognak", a disznót „röffentő  hegedűnek", 
a lovat „zabdudának", a pánkót „sümölcsnek", a 
werklit „náthának", a hosszú kalapot „hóhérfütty-
nek" stb. stb. nevezné. 

Ilogy a medvét „toportyán féregnek"  hívják, 
ezt eddig Gyergyóról hallottam; de bár sokat for-
gottam ott a nép között, soha a medve más néven 
mint az ő becsületes nevén, elő nem fordult.  Oláh-
faluról  hallottam eddig, hogy a kecskebékát „füle-
milének" nevezi; nem igaz ez sem. Sona ilyesmit 
e néptől sem a múltban nem hallott, annál kevés-
bé a jelenben senki. E községnek még az ötvenes 
években mintaiskolája volt, Varga címzetes alespe-
res volt plébánosa, ki fáradhatlan  buzgóságával 
örök elismerést szerzett minden iskolaügyi barát 
előtt. 

(Vége következik.) 

Szerbia függetlenittetik.  Teszen 997 négyszög 
mértföldet. 

Montenegro függetlenittetik.  Teszen 120 nsz.-
mértföldet. 

Boszniát elfoglalja  Ausztria-Magyarország. Te-
szen 1268 nszmfdet. 

Ha ezen függetlenített,  megszállott és félig 
felszabadított  területeket összeadjuk s a török biro-
dalom 9451 nszmföld  európai területéből lehuzzuk, 
marad a töröknek Európában közvetlen a keze 
alatt 3468 nszmfd  ; ebből még a göröknek is kell 
valamit adni. 

Ázsiában kapja az angol Ciprus szigetét (200 
nszmfd),  az orosz kapja Karsot, Ardahánt, Batu-
mot, ide értve Oltit (lehet egy 300, vagy több nsz. 
mértföld). 

Ha a párisi szerződésnek értelmét vesszük, azt 
látjuk, hogy megsemmisíttetett és ha még bőveb-
ben akarunk szólani, azt kell mondanunk, hogy a 
felkelőknek  igazságtalan s orozva támadását s az 
orosznak embertelen rabló-hadjáratát a berlini kon-
gressus szentesitette és megjutalmazta s a törököt 
Marsias sorsára juttatja. A berlini kongresszus nem 
mondhatja el: „fiat  justitia et pereat mundus", — 
hanem „fiat  mundus et pereat justitia". 

Isten óvja Európát egy ilyen areopagustól! 
Hanem ügyeljen magára Ausztria-Magyarország! 
Lengyelországot széttépték, Törökországot felda-
rabolták, és nem adok többet egy negyed század-
nál s Ausztria a török sorsára fog  jutni. 

Nem emlékszem tisztán, a konstantinápolyi 
konferencián,  vagy a berlini kongresszuson a török 
egy egyszerű s igazságos ajánlatot tett volt s azt 
mondotta, hogy a hol a törökség túlnyomó, ott le-
gyen egy basa a kormányzó és mellette egy ke-
resztény hivatalnok, a ki a keresztyének érdekét 
védje ; hol a keresztyénség túlnyomó, legyen egy 
keresztyén kormányzó s egy török hivatalnok mel-
lette, ki a törökök érdekét védje. 

Lehetett-e ennél egyszerűbbért s igazságosab-
ban a keleti kérdést megoldani ? 

A jövendő meg fogja  mutatni, hogy a kon-
gresszus üdvösebben rendelkezett-e.*) 

Lukit* Károly. 

* A cukoradóról Rzóló törvény végrehajtása 
tárgyában a pénzügyminiszter jul. 27-én 38324 sz. 
a. terjedelmes körrendeletben adta ki az utasítá-
sokat. Ezekben az illető közegek számára szük-
séges tudnivalók részletesen szedve előirvák s szá-
mos irománypélda nyújt nagyobb fölvilágosítást. 

* Az ipar és kisbirtok érdekében, mint a „P. 
Ll." irja, fontos  tanácskozások folynak  a kormány 
kebelében, s a jövő országgyűlésnek előterjesztendő 
törvényjavaslatok között az első sorban lesznek 
azok, melyeknek céljuk lesz, hogy alkalmas módon 
az ipart fejlesszék,  másrészt a kisbirtok hitelügyét 
javítsák, tettekkel bizonyitván be azon vád alapta-
lanságát, mintha a kormányt pénzügyi és gazda-
sági kérdésekben pusztán fiskális  tekintetek vezé-
relnek. — A mi értesüléseink e közleménynyel 
összhangzók ; mi azonban részünkről azt óhajta-
nók, hogy e téren necsak a kormány tenne lépé-
seket, hanem a magyar társadalom is jelét adná 
végre életképességének, — főleg  egyesületi, tár-
sulati uton valósítva meg sok kívánatos célt. Pél-
dakép szolgálhat a kisbirtokosok földhitel-egyesü-
letének ügye, mely ha sokáig küzdött is az ala-
kulás nehézségeivel, most már a megvalósuláshoz 
közel áll, s a királynak, a kormánynak támogatása 
mellett, de lényegében a társulás erejének köszöni 
létrejövetelét. Ha más téren is megindul az üdvös 
mozgalom, hatásosabb lesz a kormány működése 
is ez irányban, mert tudomány és gyakorlat rég 
bebizonyította, hogy e téren az állam csak akkor 
avatkozik be igazán áldásosán, ha támogat, de nem 
akar maga teremteni. 

A keleti kérdés. 
A boszniai kérdés az angol alsóházban julius 

25-én került szőnyegre, de oly módon, hogy alig 
vehető komolyan. A radikálás dr. Kenealy ugyanis 
mint távirataink már röviden jelezték, azt a kér-
dést intézte a kincstári kancellárhoz, hajlandó-e a 
háznak másolatot előterjeszteni a német, orosz és 
osztrák-magyar uralkodók közt kötött ama szer-
ződésről, melyről Derby lord csürtörtöki beszédé-
ben igy nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy Bosznia 
és Hercegovina átengedése megakadályozható lett 
volna. Csak mint csodálatos tényt akarom megem-
líteni, hogy ámbár, mint értesülök, ez átengedést 
a kongresszuson a britt képviselők indítványozták, 
mégis jól tudjuk, hogy e tartományok átengedése 
egy részét képezte a három császár között öt év-
vel ezelőtt létrejött megállapodásoknak." 

A kincstári kancellár erre válaszkép kijelenté, 
hogy „ő Felsége mostani tanácsosainak semmi tu-
domásuk sincs valami ilyféle  megállapodásokról. 
De ha a tiszteletreméltó gentleman e kérdést va-
lamely más napra be akarja jelenteni, akkor majd 
kutatás fog  rendeztetni a külügyi hivatal levél-
tárában." 

Dr. lvencaly kijelenté, hogy kérdését ismé-
telni fogja. 

*) Bír cikkíró ur kissé sötét sziliben látja monarchiánk jö-
vőjét s igy nézeteinek nem minden részében osztozunk, közöltük 
e cikket mégis, mint produktumát egy értelmés és gondolkozó 
fűnek.  Szerk. 

A bosnyákokhoz intézett prokbtmáció, melyet 
lapunk mult számában közöltünk, aláírás nélkül 
jelent meg. Mint Bécsből a „P. Ll."-nak irják, azon 
körülmény, hogy a proklamáción semmiféle  alá-
írás sincs, onnan ered, hogy a proklamáció azok-
hoz, a kiknek szól, hivatalosan még nincs kibo-
csátva. Amint csapataink átlépnek a határon — 
ami mint jelentik, ma délelőtt megtörtént — akkor 
a proklamáció b. Philippovics táborszernagy alá-
írásával hivatalosan ki fog  adatni Boszniában és 
Hercegovinában, hol egyébiránt e kiáltványt már 
szintén ismerik és terjesztik. 

Mint Bródból 29-iki kelettel távirják, a városi 
mohamedán lakosság hangulata jelentékenyen meg-
változott s az okkupáció iránt kedvezőre fordult. 
A falusi  mohamedánok hangulata kétesebb ; a szerb 
izgatás folyton  tart. 

A nyelvkérdés a megszálló csapatok főhadi-
szállásán. Szándékosan történt-e, vagy csak a vé-
letlen játéka, — irják Broodból — de tény, hogy 
a főhadiszálláson  lévő főbb  tisztek közül egyik sem 
érti a délszláv, illetőleg szerb és horvát nyelvet, 
melyet Bosznia lakossága beszél. — Popp Leöni-
dás ezredes, a törzskar főnöke,  temesvári születésű 
ugyan, de nem tud sem szerbül, sem horvátul; 
segéde, Fabini alezredes — déltiroli származású; 
a főparancsnok  hadsegéde, gr. Spork kapitány, 
csehországi mágnás s a többi tisztek is németek 
és csehek. Maga Rotky osztrák min. tanácsos, ki 
a kormányzat élére áll, egy szót sem ért a délszláv 
nyelvből. Igy tehát a küldöttségekkel és a bégek-
kel való személyes érintkezés kizárólag báró Phi-
lippovics főparancsnok  számára lesz fenntartva, 
mint a ki horvát eredetű és jobban beszél horvá-
tul, mint németül. 

Az orosz kincstár zavara mindinkább növek-
szik, s az orosz pénzügyi körökben uralkodó fe-
jetlenségről legékesebben tanúskodik egy szentpé-
tervári félhivatalos  tudósítás, mely egyebek közt 
ezeket mondja: „Az uj pénzügyminiszterre súlyos 
föladat  vár. A papir rubel értékének helyreállítá-
sát, a vámügy reformját,  az adóügy újjászervezé-
sét várják tőle. A papir-rubel értékének javítása 
különböző körülményektől függ,  s főleg  az arany 
(!) értékének csökkenésétől. Ezért a kormánynak 
óvakodni kell a külföldi  kölcsönöktől, melyek arany-
ban kamatoznak és törlesztetnek, s arról van szó, 
hogy ujabb belföldi  kölcsön köttessék, annál in-
kább, mert az oly jelentékeny hadi költségek meg-
térítése Törökország részéről alig várható." — Az 
orosz gazdálkodás ékesen nyilatkozik e felhivata-
los közleményben, mely szerint nem a (több ezer 
millió erejéig kibocsátott) papir-pénz vesztette el 
értékét, hanem — az arany nagyon drága ! és a 
bajon nem azzal kell segíteni, hogy a papírpénz 
bevonatik, hanem uj belföldi  kölcsön kibocsátása 
által. Az európai pénzpiacok nem hiába nyugta-
lankodnak Reutern orosz pénzügyminiszter vissza-
lépése óta: Oroszország alig menekülhet meg a 
pénzügyi bukástól ! 

Az oros< kalóz-flotta  vége annyi fényes  terv 
és oly erőszakos nemzeti gyűjtés után nagyon mu-
latságos. Az eredeti cél tudvalevőleg az volt, hogy 
angol-orosz háború esetén egy orosz magán-kalóz-
társaság által az angol kereskedőhajók kifosztassa-
nak, s hivatalos presszióval sikerült is annyi pénzt 
összegyűjteni, hogy négy hajót vásárolhattak Ame-
rikában. Az angol kereskedők kifosztására  azon^ 
ban egyelőre nem nyilván alkalom, az orosz sajtó-
ban mérges polémia támadt a fölött,  mi történjék 
már most a négy hajóval ? kié legyen ? s ha ke-
reskedőhajókká alakittatnak, kié lesz az üzleti nye-
reség ? És mialatt az adakozók és a hírlapok e 
fölött  vitáznak, az orosz kormány — s ez a mulat-
ságos — rátette a kezét a négy hajóra, beosztotta 
a hadi flottába,  és igy közadakozás utján megsza-
porította hajóraját. A privát-kalózok pedig okul-
hatnak, hogy ne avatkozzanak — kormányuk mes-
terségébe. 

Philippovics táborszernagy első napi pa-
rancsa. 

„Katonák ! A legborzasztóbb polgárháború, a 
határainkon folytatott  fanatikus  rablási és fajharc 
százezernél több menekültet kényszéritett az osz-
trák-magyar földre  lépni az üldöztetés elől. 

ö felsége  a császár, legfőbb  hadurunk, nem 
akarva saját területét idegen anarchikus törekvé-
sek gyülhelyévé engedni s nem tűrhetvén a saját 
nyugalmunkat és biztonságunkat fenyegető  zavaro-
kat a szomszéd tartományokban, Európa valameny-
nyi nagyhatalmai és a porta beleegyezésével elha-
tározta, hogy ezen vészteljes állapotnak Bosznia és 
Hercegovina megszállása által erélyesen véget vet. 

Hiven a loyalitás elveihez, melyek politikánk-
nak mindenkor jellegét képezték, ezúttal sem hó-
dítási vágy, hanem saját jólétünk iránti elutasit-
hatlan gondoskodás az, mely azt parancsolja, hogy 
a monarchia hatatárait átlépjük. 

Katonák ! A feladat  tisztán van előttetek ki-
jelölve. 

A veletek egyidejűleg közlött proclamátióban 
Bosznia és Hercegovina lakóinak ünnepélyesen 
biztosíttatik, hogy velők azon feltétel  alatt, ha az 
általam hozandó rendszabályoknak készségesen alá-
vetik magukat, mint őszinte barátok fogunk  bánni 
s meg fogjuk  védeni minden vallásnak és nemzeti-
ségnek jogait, a fennálló  szokásokat, a tulajdont 
és a házi jogot. 

Örömteljes engedelmességtek legfőbb  hadu-


