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A keleti kérdés. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. február  I. 

A nagyhatalmuk közt a diplomatiai aktió meg-
indult, e tárgyalásokhoz reményt sehol se fllznak,  mert 
igen jól tudják, hogy Oroszország a megkezdett ak-
tiót tovább togja folytatni. 

A porta hajlandó Szerbia és Montenegróval bé-
két kötni. Az alkudozások meg is indultak s mint hír-
lik a porta kész a atatusquo ante bellum alapján meg-
kötni a békét. Milán fejedelem  hajlaudó is a békére, 
mert a háború teljesen elpusztította az országot. Csak 
az a kérdés helenyugoszuak-e ebbe Oroszországban, 
helyeselni fogja-e  Szerbia békés intentióit főprotektora 
az orosz cár? Orosz lapok kijelentik, ha Törökország 
a fegyverszünet  lejárta után megtámadná Szerbia és 
Montenegrót, akkor a déli hadsereg a háborút azon-
nal megkezdené. 

Bukarestből írják, hogy a romániai kormány vég-
leg határozott orosz-török háború kitörése esetében 
kftvetendő  magatartásáról. Ugyanis elhatározta, hogy 
akár oroszok, akár törökök lépjenek át a Dunán, csa-
patait az Európához intézendő felszólalás  után vissza 
fogja  vouni a hadak által megszállott területekről. 

A három császár szövetsége ismét napi rendre 
kertllt s beszélik a félhivatalos  lapok, hogy Németor-
szág mindenhez csatlakozik a miben Ausztria Magyar 
ország és Oroszország megegyeznek. 

Atalános a nézet, hogy Oroszország téved, ha 
azt hiszi, hogy most, midőn nem látják Európa érde 
kében az orosz aktiót, Németország elismerné, hogy 
őt e szövetség kötelezketné arra, hogy Ausztria-Ma-
gyarországot rábírja erejének az orosz vállalatnak 
odakölcsíinziásére. Oroszország a kétséges kimeneteld 
harcot meg fogja  kezdeni s igy el lehetünk kéxzütve 
arra, hogy az orosa török háború rövid időn megindul, 

A kis-ázsiai török hadseregről jelentik, hogy Szi-
vászból, Beyrutból, üamaszkusból és Smyrnából még 
mindig folynak  a csapatszállitások. A téli itiíí kedve-
zőtlensége a katonai mozgalmakat egyátalán nem aka-
dályozza. A csapatok és hadiszerek részint Erzerum-
ban maradnak, részint az orosz határra szállíttatnak. 
A kis-ázsiai török hadsereg három hadtestre van kü-
lönitve, melyeknek törzskarai Batuinban és Bajazidban 
vannak. Mindenik hadcest két hadosztályból all ; egyen-
kint 28 zászlóalj gyalogságból, 12 század lovasságból 
és 48 ágyúból. A gyalog zászlóaljakban 350 ember 
van. Február 1 ig 170 zászlóaljat remélnek összehoz-
ni, melyekből 36 zászlóalj az erősségekbe jön, s a 
működő hadsereg 134 zászlóaljból álland. Ha ehhez 
a rendetlen csapatokat is számitjuk, a török hadsereg 
összes létszáma 120 —130,000 ember lesz. 

f 
Konstantinápolyi emlékeim. 

(Felolratitatott a sepsi-szcntgytti'gyi „Felolvasó-egylet" 1877. évi 
január 2ö-én tartott felolvasási  estélyén ) 

(Folytatás.) 
Előre kell bocsátanom, hogy ezen életmóddal az 

akkor Konstantinápolyban élő s a derék Ali basa ktll 
ügyminiszternél titkári szolgálatban álló hires utazó 
V'ámbéry Ármin ismertetett meg elbeszélései által ; 
mert hogy keresztény általában, és különösen hogy 
keresztény férfi  oda bejuthasson, csak léha kérkedés ; 
mert valamint a keresztény nök bizonyos előítélettel 
— hogy ne mondjam: urdorral — viseltetnek a po-
gány hitfelekezetek  sorsosai iránt, épen olyan termé-
szetszerű tény az, hogy a mohamedán nő hasonlót 
érez oly lények iránt, kik iránti irtózatban nevekedett 
fel.  De magában a török lakások is oly berendezés 
sel vannak építve, melyben a bejáratot nem lehet el-
téveszteni, hogy a női vagy a férfi  lakásba akarunk-e 
jutni. S ha tévesen a nők lakosztályába, az úgyneve-
zett „háremu-be lépünk, van ottan elég olyan lény, 
ki „tévedésünkre" figyelmeztetni  fog.  Ott van először 
is a minden emberiségéből kivetkeztetett rideg lény, 
az úgynevezett „eunuck", ki már csecsemő korában 
a szeretetlenségre lévón kárhoztatva, csak ogyet ismer 
— mit az eb — urának kegyét. S ha sikerülne még 
ennek is figyelmét  lekötelezni vagy megvesztegetni, 
ott van egy vén anyóka, ki a megtestesült irigység 
daemona, s ha még ezen sárkányt is legyőzni sike-
rülne, ott van maga a tündérország, melynek hölgyei 
játékul tekintenek éB játszanak veled, mig a kimerült 
ségtöl elalélva, mint haszontalan portékát az utcára 
dobnak ki a gazdátlan éhes kutyák martalékául. 

Jól is történik ez; mert ha saját szokásainkat 
respektáltatni szeretjük, tiszteljük mi id másoknak szo-
kásait, törvényeit. 

Kossuth Lajos beszéde a ceglédiekhez. 
Kedves barátaim ! engedjék meg igy szólítanom-

Az olasz nemzeti viszonyok akként alakultak, hogy 
ugy éiek, mint laktalan szigeten; baráti viszonyban 
seükivei sem állok, elvadultam az emberektől. Az 
örökös magány és a hazafiúi  fájdalmak  minő roham 
mai költik felaz  idegrázó érzelmeket! Van e talál-
kozásban megindító, önök elhagyták lakaikat, tűzhelye-
iket, családjaikat, hogy nekem meghozzák a tnegein 
lékezés üdvözletét, hogy megemlítsék a hontalanságból 
hazatérésemet. Önök nem lesznek megelégedve, de én 
az indok helyességét, mely önöket ide vezette, olisme-
rem, és teljesen érzem a hála kötelezettségét. Bár 
adta volna isten, hogy a rendkivüli megemlékezés 
fenekén  üröm no legyen, de van, mert nem igy szól-
nának hozzám, ha az intézmény, melyet ón hintettem 
el, oly gyümölcsöző és sikeres lett volna, mint azt 
óhajtjuk. Különben önök ugy szólhattak volna hozzá »; 
bocsásd el uram a te szolgádat, inert látták tzemoiin 
a haza küldötteit, de önök nem igy szólanak 

Mi a hazameneteli óhajtást illeti, nem teljesithe-
tem s én felhasználom  az alkalmat a dolgot tisztázni. 
A váci választásnál egy kifejezést  haszuáltam, mely 
Böszörményit is tönkre tette, ezt fel  akarom deritoni. 
Ha a fejedelem  nem osztrák császár volna, bitiem 
csak magyar király, idegeh érdekek nem lennének, a 
magyar király magyar politikát űzhetne, a magyar 
kormánytól az ország java szempontjából történhetné-
nek az intézkedések. Do nekem ily intézmények nem 
kellenek, melyek az ország érdekei ellen vannak: ha 
Ferenc József  pusztán magyar király linne, lete-
ném a hüség-esküt s megtartauám hűséges loyalitással. 
Azért emlitein ezt, mert n nyilvánosság orgauuiuai sze-
memre vetik, hogy haza nem menetelein ez engosztel-
hetlen gyűlölet jellegét viseli,. Azt hiszem, önök sza-
vaimból az ellenkezőről győződhettek meg. 

Én a fejedelem  állását az "ország érdekeivel Ö3Z-
szeférhellennek  tartom- Az ad,izási rendszernél, bank-
és vámkérdésekben, a közigazgatás minden ágaiban igen 
ritka eseteket kivéve, eltérő, ellenkező érdekeket kép-
viselnek. Azon érdekeket értem, melyeket a hatalom ugy 
formulázott,  hogy a hatalom elölt minden érdekuek 
háttérbe kell vonulni; ez nem lehet cél Magyarország 
életében, még oly kérdéseknél sem, mint a közigazga-
tás, adózás, bank, vámkérdés. Én a magyar nemzet 
állami függetlenségének  képviselője vagyok; letétemé-
nyese egy szent ereklyének, hogy azt az utókor szá-
mára megőrizzem. En ezt nem rendithetlen köteles-
ségérzet fitogtatásából  teszem, ez, higyjék, a valóság. 
Ha rendithetlenül állok helyemen, azt nekem a haza-
fiúi  kötelesség parancsolja. Az események ha nem ta-
lálnának alapot, melyre éa önállásomat elhagyjam, 
megérdemleném, hogy minden magyar átokkal illessen. 

A török tiszteli még saját országában is az eu-
rópaiaknak különböző szokásaikat, jogosan követeli 
meg tehát, hogy az ö házi törvényeiket tiszteletben 
tartsa mindenki, s ki az ellen vét, jaj annak. 

Ezen állapot megvilágositásaul szabad legyen 
nekem egy példát hozni föl  : 

Sir Elliot Bulwcr, Anglia nagykövete, az akkori 
szultán bizalmas embere, az angol regényirodalom 
Scott Walter ntóda. O magassága, ki különben öreg 
is volt és amellett a rútság egyik szép példánya, egy 
szép tavaszi napon titkárával együtt gyalog sétált vé-
gig az európai városrész Perának főutcáján.  A még 
akkor csak trónörökös és azután oly szerencsétlen 
sorsra jutott Abdul Aziz effendi-nek  négy háfemhöl-
gye bgy divatárus kereskedése előtt hintójokkal meg-
állva, onnnan iraguknak árukat hozattak ki. Sir Elliot 
a kerekedés ajtaja és a kocsi közötti legszűkebb tért 
választván az átmeneteire, útközben behajtott fővel 
tekintett a hintó belsejébe, éa ime! midőn ő magas-
sága kiférközött  az utcára, ott volt a lovas „eunuck" 
is, kinek korbácsütései alatt Anglia nagykövete a kö-
vezetre terült. Ott volt igaz azonnal a rendőrség, ki 
ő magasságát lábra segítette annyira, hogy titkárja 
karján haza vánszoroghatott, — és másnap a hírlapok 
hozták, hogy ő kegyelmességének teljes elégtételt 
adott a török kormány. Mindenki tudta azon. időben 
ott, hogy azon elégtétel abbau állott, hogy sajnálatát 
fejezte  ki a kormány az iránt, hogy egy rongyos rab-
szolga nem iomerte föl  ő nagy kegyelmességét. — De 
ő magassága is felfogadta  — hiszem — magában, hogy 
jövőben nem fog  véteni a török szokások ellen. 

Most a török szokások szerint három tisztelet-
tárgy van : a nő, a galamb és az eb. Mindhármat a 
prót'dta szerette. A török a nőt inkább tiszteli, m'nt 
mi is. A tőrök nő járhat, kelhet, hol neki kedve 
tartsa, de őt megbántani egy tekintettel se sznbad. A 
török pedig azt tartja, hogy a nőnok gyöngeségét ki 
zsákmányolni nem férfias  dolog. Ottan a nők egy na-
gyon is lenge fátyollal  betakart szájjal és homlokkal, 

Az én elveim eltérnek az emigratiból hazatérte-
kétől. Azon zászlót tépném szét, mely az ország bol-
dogságával össze nem fér.  Ne követeljék kérem, itt 
neiu Bxemélyes önfeláldozás  forog  fenn  ; elveszteném 
a rendelkezhstés jogát. Nem hiszem, hogy Cegléd vá-
ros értelmes polgárai közül egy is ringassa magát 
BZOU hiedelemben, hogy vetem az osztrák császár al-
kuba bocsátkozzék. A mostani viszonyok, a keleti bo-
nyodalmak igaz, hogy végzetosak, de a hatalom irány-
zatának megváltoztatására befolyással  nem bírnak S 
ekkor nincs ár, melyért én segédkezet nyújtanék a 
magyar nemzet öngyilkosságához. Mi történt volna, 
ha a képviselőséget elfogadója  ? az országgyűlésen 
meghalIgatuak és leszavaznak. Arra volna szükség, 
hogy a nemzet a többséget oly iránybau állapítsa meg, 
melynél a nemzet céljait kiviheti. Három alkalom volt 
Ítéletet mondaui, s ez mindig a nemzet törvényes jo-
gai ellon törtéut; a nemzet többsége háromszor rá-
üttttto bélyegét a közösügyes állapotra, ily helyzetbea 
én lejárnám magamat s nullifikátnáin  azon tehetséget, 
melylyel a hazán k hasznára lehetnéK. 

Én nem tagadom, hogy nz én hazamenetelem 
bizonyos körülmények közt multamnál fogva  nyoma-
tékkal birna; kár volna azt a kártyát, melyet a nem-
zet Kossuthban bír, elvesztegetni ; méltóztassanak meg-
győződni, hogy határozatomat a politikai tapintat és 
józan gondolkozás vezeti, s ino-it haza mennem nem-
csak nem szabad, de nem is tanácsos. 

Azt hiszik, hogy meghívást várnék, hogy honta-
lanságom keserűségét honommal felcseréljem?  — Tud-
ják önök, mi a honvágy? 

Ezt csak abban tehet kifejezni,  hogy fáj  lelkem, 
testem, mindenem, velem víraszt a fájdalom  az éjfél 
csendéhen, velem kel fel,  velem van munkáimban, 
hogy mellemre üljön, ürmöt vegyítsen italomba s ke-
serítse élelmem szűk falatjait,  — én tudom mi a 
honvágy. — 

Volt nekem egy jó barátom. Újházi László. Én 
ide Olaszhanba, ő Amerikába száműzte magát a hon-
talanságba. — Erőt vett íajta a honvágy, és felsóhaj-
tott — gyermekei azt mondták: „menj haza! —mel-
lére UtStt éa azt mondá : „hát az a kisbíró — a lel-
kiismeret, még ezt a keveset is akarják tőlom venni!" 
Mit tett? tőbe lőtte magát. Nemde tragikus legombo-
lyitása az életnek ? - 'in kérem az istent, tartsa meg 
a lelki erőmet, hogy ne vágjak elé az élet törvényei-
nek. Várjuk el, mit hoz a jövő; álljuk mag a helyet, 
mely szátnuukra ki vau jelölve. Jézus szavaiként: 
hagyjatok most békét nekem, mert igy illik nekünk. 
A mi tisztünk minden igazságot betölteni. En is azt 
mondom önöknek. Tartsanak meg jó emlékeikben 1* 

* A nagy szónok előadásában, mely már százeze-
reket lelkesített, néha a benső küzdelemnek oly mély 
fájdalma  rezgett, hogy a küldöttség Bzámos tagja hau-

testüken egy esetlen palástforma  „burnus"-sal beta-
karva mennek. Ha szembe jősz velők, humuszaikat a 
legkacérabb módon szétnyitják és látni engeditc keb-
lökön azon titokzatos fátyolt,  mely a legkacérabb tit-
kok rejtelmeit födi.  Ettől az igaz muzulmán elfordul, 
mi pedig európai utazók könnyen ugy járunk — ha 
nem rosszabbul — mint Sir Elliot. Ebez hasonló volt 
az is, mit elmondandó vagyok: 

Mikor azon a földön  jártam, 22 éves vaUk, test-
véröosém 16 Nagyon érdekes megnézni, midőn aa 
„Arany szarv" fölött  reggel megnyílt a hajóhid Stara-
bul és Galotha között. Ezt nézni mentünk le egy ot-
tani emigráns és kereskedő Kuhn Albert társaságában. 
A megnyílt hídon egyszerre az emberek ezerei indul-
tak meg. Mi is mentünk. A 16 éves öcsém nagyon 
kíváncsi volt. Egyszeire egy hintóból egy nő intett 
neki. Ó közeledett s mi Kubn barátommal észrevévén 
más kísérői mozduiatát is, Kuhn elkiáltá magát ma-
gyarul : „fusson  I" és mi is utánna. Az öcsém szaladt, 
hogy amúgy verte le az embereket. 

De van ott a nálunk is szokásos intéseknek, 
mint pl : *menj !" „jöjj !" „köszöntlek I" — egészen 
megfordított  jelleme, t. i. a „jöjj !" intést ottan ugy 
fejezik  ki, hogy a kifordított  kéz tenyerét hajlongas-
sák, mi nálunk távozást jelent. — Igy történt mostan 
is, hogy a vész elmultával is szaladó öcsénket Kuhn 
barátom ez orientális intéssel kívánta volna megállásra 
bírni, ki minden visszatekintésre a kifordított  tenyeret 
látva, addig futott,  mig e'.fáradva  a hegyen álló egyik 
oszlophoz támaszkodva, minket azon kiköbögö mon-
dattal fogadott:  „hiában kergettek, nem futok  tovább." 
Es ekkor megismertük az intések jeleit. 

De hogy már az ,,Arany szarv'' hajdkidjtlTÓl szó-
lottam, menjünk is át azon. 

I  « 
(Vége következik.) 


