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A keleti kérd,és. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. február  7. 

Az európai diplomacia a konferencia  meghiusulta 
dacára március 1-éig — mig a fegyverszünet  lejár — 
folytatja  tárgyalásait. 

A török-szerb-montenegrói béketárgyalások ügyé-
ben mindjárt kezdet óta felmerült  kételyeket a köze-

lebbi-tudósítások megerősítik. Egy bécsi távirat jelenti: 
"ftsíon  válasz után, melyet a porta a garanciák ügyé-

ben szerb részről tett kérdésre adott, eltűnt minden 
remény, bogy a tárgyalások eredményre vezethesse-
nek. Montenegro viszont egész Feliő-Hercegovina át-
engedését követeli, ami fölött  a porta természetesen 
szóba sem állhat. Hogy pedig a porta a Sattórinát és 
Zubcsit engedje át Nikicának, az már Clak azért sem 
valószínű, mert ezt Ausztria-Magyarország meg nem 
engedhetné. 

A három császár szövetség célját hivatalos forrá-
sok ismét nagyon kezdik magyarázgatni. A „P. Corr." 
egy berlini levél alakjában előadja, hogy Gorcsakov 
nem végezheti be oly nagy kudarccal pályáját, aminő 
most érte. Szüksége van egy barátra s ilyennek ajánl-
kozott Franciaország; midőn ezt Németország meg-
hiúsította, Ausztria Magyarország érdekeiért is síkra 
szállt,- „mert ha a hármas szövetség fennáll  a valószínű 
orosz-török háborúval szemben, Aalztria a legkomo-
lyabb kezességeket nyeri al-dunai érdekeinek meg-
óvása iránt." 

„Mindinkább sürgősebbnek mutatkozik az orosz-
osztrák kiegyezés, melynek nemcsak arra kell szorít-
kozni, mi ne történjék, hanem határozottan formulázott 
ét  gyakorlatilag körülírt célok körül kell forognia.  Az' 
ilyen egyezség akár cooperatióra, akár semlegességre, 
de okvetlenül minden ellentét kizására irányul, Né-
metországban szilárd támaszra találand, s igy a többi 
hatalmak részéről kizárna minden ellenmondást. 

Konstantinápolyból jelentik, hogy a szultán pa-
rancsa folytán  december 23-dika, mint a mely napon 
az alkotmány kihirdettetett, ezentúl nemzeti ünnepnap 
gyanánt fog  az egész birodalomban megünnepeltetni. 

A török államférfiak  nagy erélyességgel dolgoz-
nak az alkotmány által szükségessé lett uj törvényja-
vaslatokon. Minden oda mutatat, bogy most már igen 
is komolyan veszik a portánál a reform  s az alkot-
mány ügyeit. Kijátszásra, kibúvásra most senki sem 
gondol. Nem is lehet. Ez az egy eszköz, mely még 
megmenti Törökországot, mely neki Európa rokon-
szenvét és erkölcsi, esetleg tényleges támogatását is 
megszerzi és biztosítja. 

Romániai magatartása iránt többé nem lehet két-
ség. Vernescu és Jonescu miniszterek kilépése után 
a kormány egészen Bratiano hívei kezében van, s egy 
távirat jelenti is, hogy a kormány és a Bukurestben 
időző orosz meghatalmazott között már részletes egyez-
mény jött létre az orosz hadak átvonulása esetére. Az 
egyezmény szerint az orosz csapatok csak bizonyos 
tei ületen belől mozgathatnak, honnan a romániai ha-
dak kivonulnak ; az orosz katonaság köteles mindent 

készpénzen, még pedig ércpénzen vásárolni, s a pol-
gári hatóságok jogkörébe beavatkozni nem szabad. 

A kisenevi táborból jelentik, hogy Miklós nagy-
herceg főparancsnok  egészsége folytonosan  javul, de 
valószínűleg Nizzába kell menni fölgyógyulta  végett. 
Ezen esetben utóda a főparancsnokságban  Kauifman 
tábornok lenne. A hadtest elhelyezésére vonatkozólag 
néhány intézkedések történtek, melyek az előnyomu-
lást látszanak jolzeni. A román terület átkutatása f. 
hó 5-éig be lesz befejezve^"  A katonák szállítása foly-
vást tart, s a déli vasutak fővonalai  ezen okból a 
hadihatóságnak adatnak át. Kisenev katonaságából 
sokat elvisznek egészségi ^szempontból, mivel a tul 
tömöttség miatt már eddig is mutakoznak ragályos 
betegségek. '.< % 

Pár szó a „keleti szemfá,jéts"-ról. 
Kézdi Vásárhelytt. 

Többen t. olvasóim közül csodálkozva fogják  kér-
deni : miért választási e kóros állapotot elmélkedésem 
tárgyául ? De eloszlik bámulatuk, ha megmondom, 
hogy e betegség valóságos járványnyá terjedett váro-
sunkban s a tanulók között annyira szaporodott, hogy 
az algymnasium egy időben — mint értesültem — 
már be is záratott. Az idő eltelt, az előadások foly-
tatódnak, de a „keleti szemfájás1  még nincs kiirtva. 
Annak tökéletes kiirtása szerény óhaj marad B nem 
is reménylhető mindaddig, mig erélyesebb intézkedé-
sek nem lesznek alkalmazva. 

„Keleti szemfájás"  elnevezését onnan n y e r t e e 
.betegség, mivel Keleten (Arabia éB Egyptomban) kez-
dett legelőször dühöngeni. Onnan hozatott át hozzánk. 
A keleten kezdék tanulmányozni. A sémiták törzse 
leghajlandóbb — mint állítják — e szembetegségre ; 
nem hajlandóság, de véleményem szerint a tisztátlan-
ság, rondaság okozói köztök tett gyors terjedésének. 

A szemhéjak betegs^e est, .mely kezdetlegesen 
mondhatni lopódzva lép fel  minden érezhetőbb zava-
rok nélkül. Jelei az egyszerű szemhéj vagyis köthár-
tyagyulladás és mint ilyen kezdődik is. Kis viszketeg-
ség, emelkedett hőség érzete mellett több a köny. 
Reggel a szempillák kissé összeragadtak. Tünetek, 
melyeket egy önmagával sokat törődő egyéniség már 
észlel és orvosolni siet, mig más ugy szólva fel  sem 
veszi, annál kevésbbé tekinti kóros állapotnak, melyet 
gyógykezelni kellene. Igy, hanyagságból hosszú időn 
át áll s fejlődik  a kóros állapot, mígnem végre mint 
keleti szemfájás  mutatja be magát, s csak akkor látja, 
érzi az az ember, mivé fejlődék  ki. 

Okai ugyanazok, mik a köthártyagyuladásé. Ká-
ros behatásu bántalmak, melyek a köthártyát érték. 
Idegen testek, por, dohányfüst,  egészségtelen, tisztátlan, 
különösen ammoniak tartalmú kigőzölgésekkel telt le-
vegő a legfőbb  tényezők. 

Altalán bebizonyult tény s elismert dolog, hogy 
azon helyek, hol szűk téren sokan vannak összeszo-
rítva, mint fegyházak,  nevelő-intézetek, menházak, lak-
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Konstantinápolyi emlékeim. 
(Felolvastatott a sopai-szentgyJirgyi „Felolvasó-egylet" 1877. évi 

jaaaár 25-én tartott felolvasási  estélyén ) 
(Vége.) 

Az „Arany szarv" a tengernek egy benyúló nyel-
ve,-mely elválasztja ugy a Mármora-tengert a Fekete-
tengertől, mint épen az egykori fényes  „Bizantium"-ot 
a külvárosoktól. 

A régen elhullott keleti császárszág fővárosa 
Bizánc ma Stambul nevet visel. 

tlEzen kizárólagosan török nép által lakott város-
ban'a 'legolcsóbb átmenet a hajóhíd, mely minden 
reggel napfeljöttével  — mitől számítja a török a nap-
nak óráit — megnyílik, és felszedetik  naplementével, 
mikor minden muzulmánnak nyugodni kell. 

Ezen híd egy tér egy rengeteg között. Az árbo-
coknak annyi ezerei veszi körül, mint minálunk az 
ős fenyvesek  körülveszik egy havasnak pusztáját. 
Ezen haladunk végig és belépünk azon hatalmas „ba-
záréba, mely födött  piacnak párja sehol a világon 
nince- Ez magában egy város befödve.  A török tör-
ténélem »zt tudja róla, hogy a Várnánál elvesztett 
magyar csatának zsákmányaiból építtetett. ElhÍBzem, 
mert a török barátság valóban sokba került Magyar-
országnak. 

Es ezen bazár valóban egy befödött  piac. A ke 
let kereskedelme ott fordul  meg. Vannak annak utcái, 
sikátorai és abban minden zár nélküli kereskedések. 
Nincs is arra szükség. Naplementével bezárják a két 
bijá'ró kaput; a ki benmaradt, az benn szorult. Reg-

gel, midőn megnyitják, a katonaság és rendőrség vé 
gig megy, kit ott talál, azt elviszi, aztán legitimálja 
magát, hogy rabló volt-e, vagy csak eltévedt lélek. 

Ezen bazárban lehet találni mindazt, mi kelet-
nek kincse, szükséglete van. Ott csinálják a jázmin 
és rózsabokor-fából  a csíbukszárt és adnak reá do-
'hányt, fűszerezve  a „hatcsiz" részegítő, kábitó és el-
andalító szerével. Ezen, a keleti népektől annyira 
kedvelt kábitó szer az arabiai kender magvából ké-
szíttetik. Hatása hasonlít az ittasságéhoz, csakhogy 
kábítása tovább tart és ingerlékenyebb. Ezen szerrel 
élnek a „dervisek", a muzulmán nép „élő szentjei". 
Ezen szer annyira hatalmas, hogy csak annak izgató 
erejével bírják ki azon szerencsétlen „koldusai a val-
lásnak" azt, mit valósággal tesznek, hogy 10—12 óra 
hosszáig táncoljanak, vagy magokat — a fájdalom  ér-
zete nélkUl — verjék és kínoznák. Ezen szernek es-
tek áldozatul sok kitűnő emigráns hazánkfiai,  mint : 
báró Splényi, Gál Sándor, és talán maga a „Székely-
föld  egykori Kossuthja" Berzencei László is. 

De ha kilépünk a bazárból, előttünk áll Omár 
szultánnak mecsetje, mely a régi keleti muzulmán 
építészetnek remekműve. Es tovább ottan áll a „So 
phia-templom", melyet magok a törökök is „Aja So-
phiának neveznek. Ezen templomnak kupolája feltűnik 
sajátságos lapossága által. Bejutni oda valóban nagy 
protekció kell. Es akkor is tanácsos nagy társasággal, 
mert ezen, a keleti császárságot oly büszkén képviselő 
t:mplom valóban helyesen őriztetik szigorúan a rau 
zulmánoktól, mert annak nagyszerű hajójába belépve 
és látni, hogy évszázadok vakolásai sem birták az 
egykor keleten hatalmas kereszténység festményeit 
véglegesen megsemmisíteni lelkünk akkor •Iszorul. 

De hagyjuk ezen helyet, és engedjék meg ne-

tanyák stb. helyiségek a köthártyagyuladások valósá-
gos fészkeinek  tekin hetök. 

Tényező lehet továbbá a szem működése kérő* 
befolyású  körülmények között, mint a szemek erejé-
nek túlfeszítet*  használata, kis tárgyakkali foglalkozás 
rosz világítás mellett. 

Végre tekintetbe kell vennünk a ragályosságot 
is, mely kiválólag akkor kell hogy figyelmünk  tárgyát 
képezze, midőn a köthártya nemcsak könyet, de nyal-
kát is képez. Ezen nyálka átvitele a beteg szemből 
más egészségesbe, ott hasonló kóros állapotot idéz 
elö. Köny, nyálka, geny képződés fokozatos  átmenete 
a köthártya catarrhalicus gyuladásból a keleti, vagyis 
jobban : egyptomi szemfájásba.  Az átmenet annál gyor-
sabb, minél kevésbbé tarthatja magát a beteg a káros 
behatásoktól távol s annál makacsabb, minél huzamo-
sabb a kóros állapot. 

A keleti szemfájás  kifejlődvén,  a leggondosabb 
gyógykezelést igényli, türelmet beteg és orvos részé-
ről egyaránt. 

A gyógyítás elhanyagolása csak bajt bajra hal-
moz, mig végre veszedelmessé válik a látásra nézve. 
A köthártyáról húzódik a szaru hártyára s képződik 
az, mit a laikus „külső hályog"-nak keresztelt el s 
mely mint többé-kevésbbé sűrű fátyol  vonódván végig 
a Bzaru hártyán, a tárgyakat homályban tünteti elü, 
mintha a tárgyon felhő  vonulna át. 

Igy évek során tökéletes vakság állhat elő. 
Ez rövid, a közönségnek szánt vázlata a „keleti 

szemfájásnak". 
Láttuk hogy ragályos betegségt tudjuk, hogy tes-

tületekben fellépve,  képes annak minden tagját el-
lepni. Kérdjük: mi a kötelme a hatóságoknak e ra-
gály ellenében ? 

Ne kárhoztassuk az államot, ne törvényeit, ha 
ragályok gyarapodnak köztünk , ne, m^rt a szentesi-
tett XIV. törvénycikk mindezek elhárítását, hatósági 
közegeinek kötelmévé teszi, ezek lazultsága nem ax 
állam avagy törvénykezés hibája. Ne bíráljuk, hogy 
mi történik vagy történt, hanem lássuk, minek kellene 
történnie, hogy a rendőri egészségügy tan követelmé-
nyeinek elég legyen téve. 

Itt tanulók között dühöng a ragály. Tanulók kö-
zött, kik szemeiket nem kímélhetik, mert hisz a ta-
noda látogatása szemeik használatát parancsolja. A ta-
nodában az együttlét által a ragály folyton  terjed. 
Tehát a tanodák bezárása az első követelmény, 

A legtöbb tanuló szállásban fan,  még] pedig a 
legkevesebb van külön, hanem mint volt alkalmam ta- < 
pasztalni, többen együttesen. Ez együttlétet rendőrileg 
megvizsgáltatni, a hol a még kicBÍny, átlag 20 köb 
méter levegő sem jut ki egy egyénre, ott a szobában 
lakók számát illő arányba hozni a szoba-levegők kőb 
tartalmával. Igy kettős irányban haladunk javitólag, 
egyrészt ritkítjuk az együttlétet, másrészt elhárítunk 
egy legfontosabb  káros tényezőt, a bűzhödt levegő 
befolyását. 

Harmadik követelmény a betegeknek az egészsé-
gesektől! elszigetelése. El lehet érni ezt, ha egy tan-

kom t. uraim és hölgyeim, hogy ne emlékezzem meg 
a Dardanellák szorosában fekvő  ama toronyról, hol 
történelmüuk annyi nagy hőse: mint Szilágyi Mihály, 
Mátyás király nagybátyja, Török Bálint, Béldi Pál, 
sat. kiszenvedett, hanem visszatérek azon nagyszerű 
emlékekhez, hol egy görög templomban nyugszik a 
magyar szabadság nagy bőse II. Rákócy Ferenc és 
annak anyja, a minden magyar nő eszménye, a hős 
Zrínyi Ilona ! t 

Nem jutott nekem' azon szerencse, hogy távot 
fekvő  8Írhalmaiknál leborulhassak ; de jutott az, hogy 
a Galatha felett  fekvő  temetőt meglátogassam, hol a 
már időzavarától elkorhadt Rákócy-korszakbeli hősök 
sirján térdepeltem s hol nekünk is fekszik  egy áldo-
zatunk : alcsernátoni Cseh Imre. 

Es mivelhogy már a temetőknél vagyok, a kele-
tiek előtt ezen rendkívül nagy kegyeletnek tárgyánál, fel-
említeni kívánom azt, hogy olt a temetők^benn a városban 
vannak cyprus és cédrusfák  árnyában, rózsáktól kö-
rülövezve, éB oda jár mulatni a török asszony-világ és 
igy nem voltak Magyarország halottjainak is elha-
gyatva BÍrjok akkor sem; hogy jövőbon milyenek 
lesznek, arról biztosit ama lelkesedes, melylyel „mad-
zsalar" testvéreit ma a török nemzőt fogadja,  s mi-
után tudom is azt, hogy a magyar ifjúságnak  ama 
küldöttsége fog  nemsokára nekünk KonBtantinápolyról 
és élményeikről valódi szépeket beszéleni, — be is 
zárom felolvasás  niat azon óhajtásommal, hogy a két 
nemzet közötti frigykölés  legyen örök, mint a keresz-
tények istenének hatalma, üdvhozó, mint a muzulmá-
nok hetedik egének menyországa! 

Sepsiszentgyörgy, 1877. január 25 én. 
Horváth Lasslé. 


