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^ —.T" Budapest, 1877. febr.  12. 
kón&tantinápoiyi küldöttség fogadta-

tása. 
Megér kezének végre derék ifjaiuk,  s a fogadta-

tás, melyben részesültek, méltó viszhangja annak, mely-
lyel a török nemzet lepte meg őket a Bosporus hul-
lámai mellett. Nem és kor különbség nélkül lelkese-
detten tódult a nép, hogy a küldöttségből csak egyet 
is lásson, s ugyanazon láng lobogott e napon Magyar-
hon minden zugában, minden részében lakó honfiak 
szivében; inert a kapocs, mely e két nemzetet össze-
köti teljeB lőu. 

De szavuk helyett beszéljenek a tettek. 
Az egyetemi ifjúság  tudvalevőleg eltiltatott attól, 

hogy a fogadtatásban  in corpore vegyen részt. Felka-
rolta tehát azt a polgárság, s csakis e célra megala-
kították a háromszázas bizottságot. 

Ez 7-én proklamaciót bocsátott ki, melyben fel-
szólítja Budapest lelkes hölgyeit, hogy zászlók hasz-
nálata a minisztérium által el levén tiltva, — minél 
több kokárdát készítsenek. Hölgyeink azt meg is te-
vék, s az ő buzgalmuk folytán,  vasárnap már hem-
zsegett a- város a kokárdás fiatal  emberektől és pol-
gároktól. 

Mit érezett a küldöttség, midőn a haza határait 
átlépte, azt gondolhatjuk. Annál is inkább, inert 
Triesztben a szlávok ismét demoustutiora készültek, 
s pihenés nélkül, erős katonai fedezet  alatt, titkon 
kellett nekik vasútra ülniök ; mielőtt pedig az első ma-
gyar állomásra értek, ott zászlókkal s éljenriadalmak 
kai fogadtattak. 

Innen kezdve minden állomáson üdvözölték őket, 
hol pedig megpihentek (Nagy-Kanizsa, Székes-Fehér-
vár) fényesen  fogadtattak. 

Minden oda mutat, hogy a nemzet rokonszenve 
hU útitársuk volt a távol keletre. 

Mit csinált azalatt Budapest? 
A küldöttség '/j4-kor volt érkezendő. 2 órakor 

elindult a kokárdás óriási tömeg a bizottság irodájától. 
Minden utcatorokból uj meg uj csapatok csatla-

koztak. A menet több izben megakadt, oly iszonyú 
volt a tolongás. 

A 200 fehér  vállszalagos rendező, a 300-as bi-
zottság és a rendőrség minden erejét megfeszité,  ne-
hogy az egész összezavarodjék. 

Egyes csapatok már korábban kimentek az indó 
házhoz, s az omelkedottebb helyeket elfoglaltak. 

A várakozás alatt a tömeg több izben kezdé 
Abdul Kerimet és Mithádot éltetni. 

Egyszerre lódobogás hallik, s megjelenik a 40 
főből  álló bandérium, élükön 3 diszraagyarba öltözött 
polgárral, s tenyérnyi széles nomz«ti szalagoktól ékitve. 
Lelkes éljenzés fogadta  őket. 

Most megcsendül az indóház csengetyüjf,  a — 
lagalább — 10,000 főnyi  tömegben mozgás táinad. 
Füstölve robog be a vonat, melyet viharos éljenzés 
fogad.  A közönség türelmetlen. Végre az indóház elő-
csarnokában feltűnik  a kucsma mellé tűzött sastoll, 
amint a tömeg felelt  hullámzik és lassan jön kifelé. 
Mindenki arra tódul- Lovas és gyalog rendőrök tart-
ják visBza a tömeget. 

Mindhiába. A nép szorosan a lépcsők aljára 
helyezkedett, melyeknek tetején láthatóvá lett 3 ilju 
magyarruhában. Öt percig tartó egotrázó éljenzés fo 
gadja őket. A haltért a temérdek kocsira kapaszko-
dók éB kendőt, kalapot lobogtató nép teszi. 

Csend lett végre. Előlép Gozsdu Elek ügyvéd-
jelölt diszmagyarban s lelkes, a tömeg zajos helyes-
lése által több izben félbeszakított  beszédet tartott a 
küldöttséghez. 

Kiemeli, hogy Törökország létjogát Európában 
400, a miénket 1000 éves tartózkodás védi. A ki a 
török nemzetet azon a réven, hogy jövevény, meg 
akarná fosztani  európai birtokától, az ugyanezen ürügy 
alatt ránk is törhetne. Ha a török nemzet hazája ma 
elkoboztatik, micsoda garanciánk lehet nekünk ? Mi-
dőn mi is csak a népvándorlás utolsó élő bizonyíté-
kai vagyunk. 

Lengyelország felosztásának  legtevékenyebb elő-
mozdítói voltak ; annál jobban félhetünk  ellenségeink 
ebeli törekvéseitől, kik nem is — fajrokonaink. 

Erre a küldöttség egyik vezére, Szűts válaszolt. 
Válaszának legnevezetesebb passusa : „A fogadtatás 
nem minket illet. Visszaliárul az a nemzetre, mely 
önmagát tisztelte meg." 

A küldöttség két vezére Sztits, Lukács az első 
nyitott négylovas hintóba ült. 

A küldöttség többi tagja moBt lett csak láthatóvá. 
Négyen magyarban, a többi kilenc fekete  salon-ru 
hában, fejeiken  török sipkával (fez). 

A fez  megpillantásakor tetőpontját érte el a lel-
kesedés. Sokan azt hitték, hogy softák,  s egy hang 
elorditá : „Éljenek török vendégeink. 

Irtóztató taszigálás támadt. Mindenki az ifjakhoz 
tódult; kezeiket szorongatták, ölelték, csókolták őket. 
Alig juthattak ők kocsijaikhoz. 

Most az egész néptömeg a küldöttség melleit és 
után. gyalog, kocsin, lóháton (a bandérium) megindult 
visszafelé.  A kocsik mindenütt csak lépésbe mehettek. 
i\ várhegy két oldala tömve volt néppel. 

Az alagútnak lánchid felőli  részétől a Hungáriáig 
mindkét oldalról elzárta az utat a tömeg. A lánchid 
láncaira, karfáira  felkúsztak,  s csak az isten őrizte, 
hogy minden percben le nem zuhantak a Dunába. 

Csak magán a lánchídon állhatott 7000 ember. 
A koronázási téren, koronázási dombon ember ember 
hátán. A négy emeletes házak ablakaiban fej  fej  mel-
lett, a hölgyek kendőikot, a férfiak  kalapjaikat lo-
bogtatva. 

Mikor a msnet első kocsija a Mária-Valéria-ut-
cába tért, innen kezdve egy szakadatlan éljen-riadalom 
k'sérte őket a Hungáriáig. A Mária-Valéria utca, — 
melyben csupa négy emeletes ház van s melynek ab-
l^kákól 3—4 kendő lobogott ki, — impozáns látványt 
képezett. Hozzá a levegőt rázó üdvorditás, az ijedező 
Paripák uyeritése, a nyüzsgő tarkaság egy óriási chaost 
kép ezve, valóban izgalmas és nem mindennapi látvány. 

Esti hétkor az egyetemi ifjúság  által rondezeLt 
banquett vette kezdetét. 

Kezdetüket vették — ősi magyar sz>kás szerint 
n felköszöntések,  még pedig a királyon. Történtek 

továbbá toasztok az ifjúsági  küldöttségre, a török nem-
zetre, Kossuth Lajosra stb. stb. 

A lakoma alatt az ország számtalan városából 
érkezének üdvözlő' telegrammok, mint Veszprém, I) i-
brecen, Pápa, N.-Enyed, Szigetvár, Beássa Gyarinatb, 
stb stb. 

E lakomán mintegy í200-an vettek részt. 
Este a belváros ki volt világítva. 
Ezzel véget ért az ünnepély, mely még sokkal 

fényesebb  lett volna, ha Mithad bukása Iehütőieg uem 
hat a rokonszenvekre. 

Igy is kitettünk magunkért. 
ltjaink megérdemlik azt, jól viselték mtgukat. 

Elmondták a töröknek: „Az orosz gyűlöl minket — 
gyűlöl titeket; mi ellenségei vagyunk — ti ellenségei 
vagytok, ergo : mi egymásnak jó barátai vagyunk. 

Ezt érezte már régóta minden magyar ember s 
ezt fejezte  ki a kardvivő deputátió. Haz^s^er^tettlnk 
sugallata volt 

Jól mondta egy első rangú francia  lap : „Az 
egész zűrzavarban, melyet keleti kérdésnek neveznek, 
egyedül « magyarok űznek következetes politikát " 

Amit tettünk, a haza parancsára tetttik 
N e m o. 

A keleti kérdés, 
Az orosz hadsereg megindulása mindennap vár-

ható. A pétervári mozgósító bizottság nagyban foglal-
kozik az előkészületekkel. A szaporítást most inkább 
a kaukazusi hadsereg igényli, melyet öt. hadtestre és 
14 lovas ezredre, 48 ezred kozákra és 480 ágyura 
akarnak emelni. De azért a déli sereget is szaporítják 
Az a meggyőződés, hogy a legnagyobb arányokban 
viendő háború elé néz az ország, mindinkább tért nyer 
s ennek megfelelően  akarják a haderő létszámai, fo-
kozni. Február Gán a déli hadsereg 251.270 omberre 
ós 482 ágyura ment a 8 — 10.000 főnyi  műszaki csapa-
ton kivül, mely létszám a kitűzött célok elérésére nem 
látszik elegendőnek. 

Ami a Románián való átvonulást illeti, az egyez-
mény ez ügyben is megállapítottnak tekinthető. Az 
orosz kormány kötelezi magát az átvonuló katonaság 
fékectartására,  és biztosítja Romániát, hogy a lakosság 
tökéletesen érintetlenül marad és semmi kár sem fog 
okoztatni. Azon költségeket pedig, melyeket a román 
közigazgatási közegek elkerülhetetlen szapjritása igé-
nyelni fog,  Oroszország viselendi. 

Montenegro minden békekötési tárgyalások da-
cára erősen ellátja magát élelemmel. A „Risseje" gő-
zös 39,009 csetvert rozst és tengerit s 10,000 zsák lisz-
tet szállított. Az „Azow" 25,000 zsák tengerit, a „Csi-
chacsow" 37,090 a „ Nachimow" 30,000 zsák tengerit 
vitt Cattaróba. Mihelyt a hajózás újra megnyi'lik, a 
mi legkésőbben martius elején történik, uj nagy kész-
leteket küldenek Montenegróba. 

Böjti prédikáció a magyar nőkről. 
(Felolvastatott a sepBi-szcntgyBrgyi „felolvasó-egylet"  1Ü77. év 

február  17-én tartott estélyen.) 
Tisztelt közönség! 
Azaz : — pardon ! 

„Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő, nagysá-

gos, méltóságos, főméltóságu  és kegyelmes, tiszteletei, 
tisztelendő, nagytiszteletü és főtisztelendő,  érdemes ós 
nagyérdemű, mély tudományu és szép tehetségű, re-
ményteljes, bájos és szellemdus uraim, úrhölgyeim és 
kisasszonyaim ! 

Ha valakinek a cimét kifelejtettem  volna, mél-
tóztassék ez iránt utólagos kárpótlást követelni !" 

Egyik nagy irónk igy vezette be fürdői  prédiká-
cióját; illő dolog tehát, hogy én is kövessem a jó példát 
s igy nyissam meg a böjti prédikációt. 

Nekünk a nőikül is életfeltételünk  a titulus és 
különösen a nők háztartásában igen kiváló helyet fog-
lal el. Ifiasszony,  tensasszony, tekintetes asszony, nagy-
ságom, méltóságos, kegyelmes asszony stb. mindmeg-
annyi válaszfalak  egymás között, melyek aztán a nő-
ket a társadalomban olyan szépen elválasztják egy-
mástól, mint a Földközi tenger Európát Afrikától.  A 
méltóságos asszony a földközi  tengeren innen lakik, a 
tekintetes asszony pedig túl. Soha sem találkozhatnak 
együtt. 

A régi „nemzetes asszony" társadalmi állásá', 
tekintélyét, befolyását  sok „méltóságos asszony" meg-
irigyelné ina. Nagyságos asszony volt régen a fejede-
lemnö, ma mir sokan tartanak hozzá igényt olyanok 
is, kik nem épen fejedelmi  vérből származtak A haj-
dani „leányasszony" ma nem is „kisasszony", hanem 
„nagysád", s aki a mai sallangos címekben gazdálkod-
nék, azt nem neveznők gavallér embernek. Pedig az 
én nézetem szerint nem ártana, ha itt is a müveit 
külföldet  utánoznók egy kissé s megelégednénk az 
„uram", „ass/.onvom" ós „kisasszonyom" egyszerű, de 
tiszta megszólítással, milyen szépen megfelelnek  ezek 
a német „Frau* és „Frfiulein",  a francia  „madame" 
ás „madamoiselle" s. az olasz „siguora" ós „siguorina" 
megszólításoknak. De mi lovagias nemzet vagyunk ; 
becsüljük a nőket s nein vonunk le semmit a nővel 
együtt járó tiszteletből még akkor sem, ha cimozgoté-
seink az előhaladott műveltségi állapottal ma már 
összeütközésben állanak is. Legyen tehát. Meghajlik 
az én demokratikus elvem is a szokás előtt s örülök, 
ha anyát és leányt egy és ugyanazon időben nag/sád-
:iak szólíthatok, legalább nem járok ugy, mint egyik 
országgyűlési képviselő, ki Budapesten látogatást téve 
G—y barátjánál, azt kérdezé az elfogadó  teremben 
zongorázó kisasszonytól: „Ugyan asszonyom, houu 
van-e kedves férje?".  Mire a kisasszony azt válaszolta, 
hogy: „Csak tessék bemenni, mart a papa benn van". 
Ha igy szólott volna: „Ugyan nagysáin, ő nagysági 
benn van-e?" — nem kellett volna a kisasszonyt asz-
szonyomnak szólitni. 

Ugy hiszem, egy kissé elfogult  vagyok s a ma-
gyar nők kárhoztatását vonom fejemre,  mikor ki nin-
rem mondani, hogy az eféle  külső csillogás s még a 
titulusokban való tündöklés is a keleti faj  rokonsággal 
járó sajátságunk; de méltóztassanak nekem elhinni, 
hogy sjkkal jobb innen származtatni a címek iránti 
előszeretetünket, mint egyebünnen, mi miudeuesetre 
mélyebb és elszomorítóbb alapokra vezetne vissza. 

Részemről valami nagy szerencsétlenséget ne n 
látok benne, annyival is inkább, miután már lejárt a 
bálok ideje, melyen a nagyságos és tekintetes asszony 
közti különbséget talán csak a „schlepp^k" hosszúsága 
határozta meg. Dr. Kalendárium ur karon fogta  Far-
sang úrfi  kedve3 barátját s kivezette az elité-picnique 
bálokból, faképuél  hagyván sok kesergő női szivet, 
melyek kénytelenek azon gyenge vigasztalással beérni, 
hogy egy esztendő múlva ismét találkoznak s akkor 
forgolódjanak  ügyesebben. De az írás azt mondaná 
(ha ugyan abban a régi időben lettek volna farsangok), 
hogy: „megbüntetem a farsang  álnokságait a nagy 
böjtben!" Ime tehát a bűnhődés ideje! A fe  jek bos-
szú képet vágnak a farsangi  kontók végérhetotlen 
gyökmennyiségein és szomorúm kiíizotik — ha lehet. 
A kisasszonyok egy-ogy ellebbenő emléken kedveseu 
pihenuek meg ; a régi özvegy csendes kontemplacióba 
merül a világ s a farsang  múlandósága felett  ; a fér-
jek önzéstelenül mondanak le minden külső örömük-
ről s csendes „calabrias" mellett hamleti megnyugvás-
sal elmélkednek a „nyerni vagy nem nyerni'" kérdé-
sek kérdésén. A mamák horgoláshoz, a nagymamák 
kötéshez látnak s igy szépen belejövünk a rendes ke-
rékvágásba és beszélhetünk minden indiseretio nélkül 
magunkról is. Elbeszélhetjük, hogy ma például feltű-
nően sokat emlegetik a nők divatosságát, nemcsak 
társadalmi formáikban,  hanem még az öltözékekben 
is. Altalános panaszunk van a scbleppek ellen, a mik 
miatt az utcán járni sem lehet, mert roppant port ver-
nek maguk után ; salonokban igen alkalmatlan, mivel 
minduntalan belebotlik az ember ; bálokban valóságos 
torturát állunk ki miattok, 5—6 táncosnő képes volna 
pl. egy ekkora termet elfoglalni  velők; aztán a fér-
jeknek igen sokba kerül, stb. Btb. Csak a mult évti-
zedben is büazkéu emlité egyik irónk a magyar nök 
ragaszkodását a nemzetifiéghez  s igen megdicséri őket, 


