
csuka kormányt, melynek majdnem minden tiszteletre 
méltóbb s derekabb embere Szibériában él s hal meg. 
Mert ki Oroszországban csak gondolni is mer arra, 
hogy a batalmas cárnak valamely rendelete talán nem 
jó, nem jogos, nem igazságos, ki csak álmodni is mer 
a szabadságról, ki legkevésbé is vonakodik a cárt, 
vagy intézményeit az égig magasztalni: az beteg ; ezért 
aztán vagy medicinát^raknak rá, vagy légváltozás oká-
ért csupa készségből rögtön viszik Szibériába. 

Ítéljék meg most önök, melyik ország felel  meg 
jobban azon igényeknek, melyeket feltételezünk  egy 
államról? 

Aztán micsoda jognál fogva  elegyedett Oroszor-
szág a keleti ügybe? A keresztények védelmére kelt 
fel  ? Szeretném tudni, hány okos ember hiszi ezt. 
Valóban csak sajnálhatjuk Szerbiát, mely rászedetve 
egy pár rubellel, most nemcsak szellemileg és anyagilag 
koldussá van téve, hanem Oroszország elviselhetlen 
jármába van fogva.  Majd minden embere egy-egy ron-
gyos köpenyeg, melyet folyton  porol az orosz. Ezt 
látja «z egész világ, s mégis hány faj  tetszésével ta-
lálkozik az orosznak jogtalan fellépése  s eljárási módja. 

Tanácsos lenne, ha különöBen Románia, mely 
nem Bokára ép oly őrült tettet fog  elkövetni, mint a 
milyent Szerbia tett, egy kicsit belepillantana a törté-
net könyvébe. Nézzenek csak a Kaukazus felé,  tekint-
sék meg a dóni kozákokat, s hullassanak könyeket 
Lengyelország nyomorú sorsa fölött.  Ezekből okul-
hatnának sokan, kik Oroszország utján akarnának 
függetlenségre  vergődni. 

Csak várjunk még egy kicsit, nem sokára meg-
jön a keleti kérdésre a keleti vagy nyugati felelet. 

Aliquis. 

A magyar ifjúság  küld. fogadtatása. 
Pera, jannár 13. 

A magyar ifjúság  küldöttsége ma délután 2 óra-
kor nyújtotta át Abdul Kerimnek a magyar ifjúság 
tiszteletének jeléül felajánlott  diszkardot. 

Pera és Stambul utcáit, melyekben a küldöttség 
hintói végig robogtak, a szakadó eső dacára beláthat-
lan néptömsg lepte el, közte számos elfátyolozott  nő. 
Az őrök mindenütt tisztelegtek. 

A seraskieri palotánál, mely tele volt vezérkari 
tisztekkel, a küldöttség megérkeztekor katonai zene 
szólalt meg. 

Sava baBa és gróf  Széchényi Ödön bevezették 
a küldöttséget a nagyterembe, hol a török hadsereg 
legelőkelőbb tisztei félkört  képeztek; ott voltak Abdul-
Kerim és vezérkara, Mahmud basa, Huseein basa és 
az állami haditanács tagjai : Djeinil ba6a, Hassán basa, 
Bursid bass, Tajár basa, Kesalil basa, továbbá Sken 
der bey, Aziz bey, Nesat bey ezredesek, Achnied, 
Faitl, Hafiz,  Ali, Iiifad  és Zer beyek. 

A küldöttség nevében Szűcs Gyula beszédet in-
tézett Abdul Kerimhez és átadta a kardot, mint „az 
örök barátság zálogát." A beszédet nagy tetszéssel és 
»jaksassin"-kiáltásokkal és tapssal fogadták. 

Sava pasa francianyelven  felolvasta  Abdul Kerim 
beszédét, melyben Abdul köszönetet mond a magyar 
ifjúság  elismeréseért ; ö se szereti — ugy mondá — 
a háborút, de szüségesnek tartja azt a bölcsészeti, er-
kölcsi és történeti igazság védelmére; ha ily háború-
ból tér haza a harcos akkor joggal fogadhatja  el az 
elismerést, mely az erkölcsiség és az igazság győzel 
mét illeti meg. Harsogó „éljen" és „jaksassin" kiáltá-
sok fogadták  a beszédet. 

Most A küldöttség tagjai bemutattattak a Serdar-
Ekremnek. Ez mindegyikkel kezet szorított. Azután 
a társaság helyet foglalt;  theát és szivarkákat vittek 
körül. A Serdar-Ekrem Szűcs Gyula és Lukács Gyula 
közt foglalt  helyet, felöltve  a diszkardot. A főtisztek 
egyenkint hosszú sorban léptek eléje és szerencsét ki 

páju török palotákban élvezik már az igazi rokonszenv-
ért az igazi vendégszeretetet. 

* ' 
*  * 

Viharos felhők  tornyosulnak már régóta Európa 
egén. Mi legközelebb vagyunk a viharhoz, minket 
legjobban érhet, ha kitör. 

A világot rázó förgeteg  előjele, a kínos, nyo-
masztó szélcsend is beállott. Tudja a jó isten, hogy 
mi fog  következni. . . . 

Da van még valaki, aki most emelte fol  meg-
váltó, fönséges  szavát, hogy tanácsot adjon, hogy vi-
gantalva lelkesítsen, hogy — tári a végzet szerint — 
segítségünkre siessen, kinek neve nagy, szent, kire 
csak egyetlen ország lehet büszke, szegény hazánk ; 
ki távol tőlünk meghallotta a vihar madarainak vész 
hangját; — kinek tisztelettel emlitelt nagy neve : — 
K o s s u t h ! . . . 

Sokan hívták, sokáig hívták, megőszült és meg-
törődött, de nem jött. . . Oh, de ha a haza fogja 
hivni, ő lesz az e l s ő , ki az eleő lobogót kibontja, 
mely alá a lelkes magyar ifjúság  sorakozik. Akkor 
hazajön, inert a haza hívja. 

Megváltó szabadságvédöje volt ő a nnngyar nem-
zetnek harminc év előtt, megmentő oltnlmazónk l e B Z 

ő harminc év utáD. És a magyar szívdobogva fordul 
a száműzött felé,  sokat, de talán mindent tőle vár s 
ha eljön az idö, megérti az ősz félisten,  hogy a haza 
hivja, eljön hozzánk, hogy buzdítson, lelkesítsen a 
győzelemre, hogy megáldjon a halálra s szabad hazá-
ban, vérrel megszentelt drága földben  pihenje hosszú 
szenvedését. Es egyedlili jutaima lesz, hogy vértanúi 
szenvedésekkel telt élete után ősz fejét  édes hazája 
földjére  bajthatja le. . . . 

Kőrösy László. 

vántak Abdul Kerimnek ; künn ezalatt katonazene 
szólt. — 

Most a küldöttség más terembe vezettetett, hol 
Redif  basa hadügyminiszter meleg háláját fejezte  ki a 
magyar ifjúságnak.  Azután megvendégelte a küldött-
séget kávéval és szivarkákkal. 

Pera, január 14. 
A magyar ifjúság  küldöttségét ma délelőtt Mithad 

basa fogadta  saját konakjában. 
A szakadó eső dacára az utcákon nagy néptömeg 

hullámzott. A menet előtt fényes  dÍ6zőrség lovagolt. 
Mithad elfogadó  termében a legelőkelőbb állami 

tisztviselők voltak együtt. 
Lukács Gyula üdvözlő beszédére, melyet Savfet 

basa tolmácsolt, a nagyvezér francia  nyelven felelt. 
Meghatottságtól reszkető hangon mondá, hogy a ma-
gyarok rokonszenveért mindenkor hálás lesz; reméli, 
hogy a két nemzet közt örök barátság lebz Szavait 
„éljen" és „jaksassin" kiáltások követék. A küldött-
ség tagjai most helyet foglaltak  és a nagyvezér barát-
ságos beszélgetésbe bocsátkozott. 

Pera, jannár 17. 
A magyar ifjúság  küldöttségét Konstantinápoly-

ban a szakadatlan kitüntetések égsz sorával tisztelik 
meg. A konstantinápolyi tüzőrség teljes díszben kivo-
nult tiszteletükre, tisztelgés után üdvözlő beszédet mon-
dottak az ifjúságnak  s küldöttség szónoka éljenzések 
között mondott köszönetot. Ezután nagy lakoma ren-
deztetett, hová felmenet  a terem lépcsőin magas állam-
hivatalnokok, tábornokok képeztek az ifjúságnak  falat. 
A terem magyar és török lobogókkal volt díszítve és 
e tftrök  katonai zenekar játszott. 

A lakoma alatt Szűcs mondott a sultánra köszön-
tőt, Abdul Kerim pasa pedig királyunkra mondott kö-
szöntővel viszonozta azt. Az ebédre Klapka tábornok, 
gróf  Széchenyi Ödön, Csulak, török szolgálatban levő 
ezredes és Szilágyi hivatalosak voltak. 

Ebéd után az ifjúság  visszavonult a mellékterembe 
és énekeli,D:^-

Abdul Kerim azt izente, 
Mcgfogyotl  a regimentje ; 
Ha ínég egyszer azt izeni, 
Mindnyájuuknak e! kell menni. 

Éljen Abdul Kerim! 
Este az ifjúság  tiszteletére a Bzinházban dísz-

előadás volt. Minden ifjuuak  külön páholya volt, hol 
egy-egy magas rangú török társaságában nézték az 
előadást-

A magyar küldöttség az elragadó szívesség vi-
szonzásául maga fog  díszebédet rendezui a törökök 
tiszteletére. 

Nyilt levél 
A „Nemere" szerkesztőjéhez. 

Ilyefalván,  3 877. január 15. 
Tisztelt barátom ! 

Lapod folyó  évi 4. számában „Egy közigazgatási 
bizottsági tag" aláírásával „Egy kis fillentés"  cimü 
cikk jelent meg. 

Midőn e sorokat elolvastam, a római költővel 
igy sohujték fel:  »Omni« jam fient,  fieri  que posse 
negabam !" 

Sohasem hittem volna, hogy a legjobb akaratú 
törekvés igy félreértessék  s a félreértéssel  kapcsolato-
san egy jó adag mistílicatio és gyanu°itás kíséretében 
igénytelen nevem a r.yilvánoság elébe hurcoltassak. 

Sajnálom, hogy ezért első sorban tégedet is fe-
lelősségre kell hogy vonjalak ; igen, mert igénytelen 
nézetem szerint a felelős  szerkesztő a felelősség  elvé-
nél fogva  a lap belterjedelmében megjelenő névteleu 
cikkek tartalmát, intentióit, midőn névtelenül közli, 
magáévá tette; és a mit az az „Egy közigazgatási 
bizottsági tag" irt, mindaddig, mig az iró magát meg 
nem nevezi, ugy kell tekintenem, mintha te írtad 
volna.1) Pedig meg vagyok győződve róla, hogy te nem 

') Megbocsáss kedves barátom, ha ellenkező né-
zetben vagyok. Nemcsak a „Nemere", de bármely 
lap is közöl névtelen cikkeket, főkép  oly egyénektől, 
kikről feltenni  kell, hogy a valót, az igazat irják. A 
fenforgó  esetben a névtelenség — igazolva is van, 
mert a-f-b  névtelen cikkre, joggal válaszolhatott „egy 
közigazgatási bizottsági tag" — névtelenül. A+b cik-
kére tanfelügyelő  barátunk védelmére kell. „Egy köz-
igazgatási b. tag.« Cikkében azon gyanujáuak ad 
kifejezést,  hogy a+b aláírással megjelent cikket egyik 
megbukott tanfelügyelői  aspirans irta. Ha meglettem 
volna győződve arról, hogy tégedet ért e kifejezés  alatt, 
mindjárt válasza után kijelentettem volna, hogy a+b 
nem to vagy. De mert tudtam, hogy te tanfelügyelő 
állásra nem aspiraltál — a megbukott aspirans alatt 
nem érthettelek tégedet — igy ezt kijelentenem is 
felesleges  lett volna. Azon nézetnek is ellene kell 
mondjak, mintha a felelős  szerkesztő a lap béltartal-
mában megjelent névtelen cikkeket teljesen magáévátesz:, 
mert ha igy lenne a dolog, sok közlemény nem látna 
B talán a nyilvánosság kárára, napvilágot. A legtöbb 
közlemény iró egy s más körülmények miatt elhallgatni 
kívánja nevét, s igy névtelenül ír, de a cikk azért 
napvilágot lát, mert iró személye elég kezesség cikke 
tartalmáért. A szerkesztőnek igen is fel  kell tenni, 
hogy egy ismert egyéntől irt közlemény a valót, az 
igazat foglalja  magában és igy magáévá is teszi mind-
addig, mig az ellenkezőről moggyőződve nincs. Mihelyt 
az ellenkezőről győződik meg — tért nyit a reflexi-

irhattad. Nem, mert én tégedet a január 4-én tartott 
közigazgatási bizottság ülésének kérdés alatti tárgyá-
ról — mint lapodnak legigénytelenebb munkatársa — 
többek jelenlétében legjobb akaratom és meggyőződé-
sem őszinteségével rögtön n gyűlés ntán informál-
talak, ugy adván elő a dolgot, a mint volt, bogy t. i. a 
tanfelügyelői  jelentéssel kapcsolatosan egy sajnos félre-
értés merült fel;  ugyanazért, bogy több félreértésre 
okot ne adjak, meg kelle tagadnom azon kérésedet, 
hogy az ülésről, mint tevém más alkalommal, refe 
ráljak. De egyszersmind megkértelek, hogy azon ügy-
ről lapodban a tanfelügyelő  ur eljárását hibáztató köz-
leményt semmi esetre föl  ne végy, mert én egy olyan 
fontos  ügy élén álló érdemes egyénnek a nyilvánosság 
előtti hibáztatását még azon esetben sem tartanám 
helyesnek, ha valami kevésbbé lényeges ok volna a 
hibáztatásra ; annyival kevésbbé ez esetben, hol e6upa 
félreértés  forgott  szőnyegen. Megígérted, hogy kérésem 
teljesítve lesz. Igaz-e?2) 

Megjelent „a+b" név aláírással a „Nemere" 3-ik 
számában a közigazgatási bizottság üléséről szóló je-
lentés tudtom és akaratom, söt baráti kérésem elle-
nére. Igaz-e?3) 

Már most „a+b" referens,  mint „egyik megbu-
kott tanfelügyelői  aspirans" adjon számot róla : miért 
„adott kifejezést  az olvasó közönség előtt magas tet-
szésének az adóvégrehajtás körül tanúsított tevékeny-
ségért", adjon számot, „miért nincs megelégedve Vajna 
Sándor ur előterjesztésével"4) (Én részemről meg voltam 
elégedve) a+b referens  adjon számot „ráfogásáról"  s 
arról, honnan merítette ezen referádáját:  „a bizottság 
utasitotta tanfelügyelő  urat, hogy a szorosan vett iro-
dai teendőkön kivül fordítson  gondot az iskolalátoga-
tásokra is". 

Már most áttdvek szives engedelmeddel arra,a mit 
az az „Egy közigazgatási bizottsági tag" jónak látott 
igénytelen személyemmel kapcsolatosan a nyilvánosság 
elébe hozni; az nemcsak „így kis fillentés",  a mint a 
cikk homlokára felíratott,  az egy jókora célzatos 
hazugság. 

Én ugyanis nem hogy heveseti megtámadtam 
volna tanfelügyelő  urat, de sőt Vajna Sándor ur iránt 
eddig ápolt baráti rokonszenvemből és azon erkölcsi 
kötelességérzetből kiindulva, melyet rám Háromszék-
megye képviselő bizottsága, mint közigazgatási bizott-
sági tagra ruházott, siettem tanfelügyelő  urnák és a 
szivemhez forrott  népnevelés ügyének támogatására. 

A terjedelmes, nagy műgonddal, sok fáradsággal 
összeállított tanfelügyelői  jelentést, az abban előfor-
duló roppant adathalmazt a legfeszültebb  figyelemmel 
végig hallgatva, szót kértem és nyertem. 

Az igaz, hogy azon kezdém és végeztem beszé-
demet : „ha a körülményeket tekintetbe nem venném : 
azt kellene mondanom, hogy a tanfelügyelői  jelentéssel 
ntm vagyok megelégedve ; mert a jelentésben egy szó 
sincs arról, hogy tanfelügyelő  ur személyesen vagy 
egy iskolát meglátogatott volna s hivatalos tekintélyé-
nek ismert képességével az iskolák beléletébe bepil-
lantott volna. De siettem oda tenni, hogy ezért uem » 
tantolügyö urat hibáztatom, tekintetbe veszem a kö-
rülményeket, melyek tanfelügyelő  urat ezen fontos 
kötelességének teljesítésében akadályozták. Az akadá-
lyozó körülméuyek közt, s többek mellett felemlítet-
tem, hogy két nagy tankerület felügyelete  van rá bíz-
va; Folső-Fehér idecsatblt részeivel három tankerület 
irodáját kellett átvenni, s mint hallomásból tudóin — 
ezek közt olyant is, a mely meglehetős rendetlenség-
ben jött át kezére; füleimben  csengett a tanfelügyelő 
urnák azelőtt néhány órával nekem baráti bizalommal 
tett nyilatkozata : „barátom, hidd el, alig jut két—há-
rom órám alvásra, ugy igénybe vau véve minden per-
cem, mig az ügyeket rendes kerékvágásba indíthatom". 
Ezeknek szem előtt tartásával azt mondáin : emberfe-
lettinek*) tűnik fel  előttem az a munka, mibe ezen 
adathalmaí összeállítása került, ós a mit a tanfelügye-
lőnek aránylag ily rövid idö alatt végeznie kellett. 
De én a tanfelügyelőség  hivatását nem az ilyen testet, 
léiket ölő és magában célra nem vezető munkálko-
dásba helyezem ; hanem abban, hogy a tanfelügyelő 
a néki adatott tehetség, hivatali natalom és tekintél-
lyel nemcsak a beküldött rubrikás adatok, hanem köz-
vetlen szemlélés által pillantson be a népnevelés fon-
tos ügyébe, mert csak igy muukálkodliatik hasznosan, 
áldásosán. 

Hivatkoztam a mult időkről eredő közóhajtásra ; 
de ismételve kifejeztem,  hogy ezen kötelesség teljesí-
tésében a tanfelügyelő  ur a dolog természeténél fogva 
(alig néhány hónapja vette át terhes hivatalát) akadá-
lyozva volt; s azon reményemet fejeztem  ki, hogy 
a következő évnegyedes julontését tanfelügyelő  ur az 
iskolák személyes meglátogatása következtében meri-

oknak s akkor a felekre  bízza elintézni az ügyet. Ez 
történt a+b cikkével szemben is. Válaszolt rá a bi-
zottsági tag, annak cikkére válaszolsz te s mindenik 
közlemény napvilágot látott és lát s midőn az Ugy 
kellő világitásba van helyezve, az olvasó-közönség 
meghozza helyes Ítéletét, mint megfogja  hozni bizo-
nyára a foul'orgó  esetben is. Félreértések kikerülése 
tekintetéből kikeli jelentenem, hogy a+b cimü cikket 
nem te írtad, arról a legtávolabbi tudomásod sem volt. 

Szerk. 
N 2) Széról-szóra igaz. Sőt e felkérésed  eredménye lett az, 
hogy éu a-f-b,  nagyon is dorongoló cikkéből sok oly kifejezést 
kihúztam, mi nem igen sok hízelgőt foglalt  magában. De e köz-
leményt adnom kellett, mert oly egyén irta, kinek minden soráért 
kész v&gyok a felelőséget  elválalní, ki oknélkttl pellengére nem 
szokott senkit állitani. Szerk. 

3) Igaz. Legtávolabbi tudomásod se volt róla Szerk. 
4) a+b meg fog  felelni  magiért. Szerk. 
*) A gyűlés szine előtt nyilvánított saját szavam. R. 


