
A fogadtatás,  melyben a vidéken ugy, mint Budapes-
ten részesültek, impozáns, nagyszerű, s amellett tapin-
tatos. Sehol a rend, melyet a közönség maga tartott 
fenn,  meg nem zavartatott, sehol egy dissonans hang 
nem vegyült az ünnep tiszta, nemes örörazajába. Bu-
dapesten a polgárság ugy, mint az ifjúság,  egyszerre 
adta tanújelét lelkesedésének és rendszeretetének : a 
nap méltó volt egy szabad nemzethez. 

A vidéki fogadtatás  is mindenütt lelkes és leg-
nagyobb mértékben szívélyes volt. 

Tizenkettőkor török vendégeink a Hungária előtt 
összegyűlt küldöttség éljenzése közt kocsira ülvén az 
Erzsébet-téri kioszkba mentek villásreggelire. Itt a 
törökök részéről a Seik, Resad, Rhasib és Fazyl szól-
tak : voltak toasztok magyar, francia  ós török nyelven. 
Az áldomások a testvériséget ünnepelték. Reggeli alatt 
Berkes cigánykara játszott, a reggeliért a kioszk bér-
lője nem fogadott  el díjazást. A reggeliről a vendégek 
BorsoB fényképészhez  mentek, hol lefényképeztették 
magukat 

A fiatalság  által a török vendégek tiszteletére 
rendezett bankett délután 5 órakor vette kezdetét a 
Hungaria fedett  udvarán. Az asztalok gazdagon fel 
voltak díszítve; a falon  elől a hatvanas bizottság jel-
vénye magyar és török zászlók között, jobbra Török-
ország, balra pedig Magyarország címerei voltak fel-
tűzve, szintén magyar és török nemzeti lobogók kö-
zött. Két zenekar volt felállítva,  egyik a Rác Palié, 
másik a Berkesé. A bemenettel szemben megyszin 
selyem, arany rojtos óriási szalagon török betűkkel 
következő felírás  volt olvasható : „hozs geldinisz szefa 
geldinisz (isten hozott! üdvvel jöttetek !). Öt órakor 
jelentek meg a vendégek a vendéglátó bizottság tag-
jai által karon vezetve. Midőn beléptek Rác zenekara 
a török indulót, Berkesé pedig a Rákócy-indulót ját-
szotta, a jelenvoltak felállottak  s percekig tartó élje-
nekkel és „csok jasa"-kkal fogadták  a belépő vendé-
geket, miket ők a szokásos üdvözléssel viszonoztak; 
(ujjaik hegyével homlokukat éa ajkaikat érintik.) A 
lelkesedés leírhatatlan volt. 

A vendégeket aztán egyenként leültették az asz-
taloknál, közbe-közbe oly egyéneket ültetve hozzájuk, 
kik az általok birt nyelven beszélhettek velők. Leg-
elöl Szulejmau sebeik ült, mellette jobbra Huszni bey, 
török képviselő, balra pedig Mehemed effendi  tanár. 
A scheik kevés szavú ember, nagy csöndesen evett, 
borhoz soha sem nyúlt, ha a toasztok után inni kel-
lett, vízzel tölt pohárral koccintott, a fekete  kávét 
azonban látható élvezettel szürcsölte. 

A bankett folyamán  az első toaeztot b. Kaas Ivor 
mondta francia  nyelven, éltetve Feienc József  magyar 
királyt, és Abdul Hmnid török szultánt. Utána Erödy 
Béla mondott török toaBztot, mely alatt az öreg scheik 
mosolyogva bólintgatott fehér  turbáooB fejével.  — 
HuBzni bey képviselő — kinek nagyon intelligens 
arca van — nagy lelkesüléssel beszélt azon ovációról, 
melylyel őket Magyarországon fogadták,  kívánja, hogy 
a török és magyar nemzet barátsága, szövetsége örök-
ké tartó legyen. (Török nyelven mondott beszédét 
Erődi Béla tolmácsolta magyarul ) Majd Irányi Dániel 
emelt poharat. Szép és hatásos beszédet mondott fran-
cia nyelven ; párvonalt buzolt a hivatalos és a nép-
szerű diplomatia között, melyek nem mindig egyeznek 
meg egymással 

Raghib murád efendi  mórai ifjú  nemes (rendkit 
vül élénk és ügyes szóuok) francia  nyelven mondot 
egy talpraesett to»sztott, melyben megemlékezve arri\|| 
hogy a magyarok az ö generalissimusoknak, Abdu t 
Kerimnek (viharos éljenzés) kardot küldtek, ők az 
köszönettel fogadták,  azt ők megőrzik ; elmennek vei 
a most kitört háborúra, hogy az emberiségért küzdje" 
nek. Ó tudja, hogy az elfogulatlan  Európa tapsoln' 
fog  az ők küzdelmeikre. Tankó János technikus, török 
nyelven köszöntötte fel  a vendégeket. 

Tamássy József  a színészek nevében üdvözölte a 
vendégeket, fogadást  tévén hogy megtanul csak azért 
is tőrökül, hogy majd egyszor az o nyelvükön mond-
hassa el nekik a szives „isten hozotf-at;  — mire 
Djevat bey, a volt belügyminiszter, Hauin Tabsin fia 
azzal válaszolt, hogy ő meg eljön egy évre a pesti 
egyetemre magyarul megtanulni, mire szűnni nem akaró 
éljenzés riadt a jelenlevők között. 

Ezek után b. Kaas Ivor bejelenté, hogy Mára-
marosszigetről, Dunaföldvárról  és Zalaegerszegről üd-
vözlő táviratok érkeztek, mire a bankett lelkes éljen-
zés közt véget ért s vendégeink a népszínházba 
mentek. 

A népszínház hét órakor zsúfolásig  tömve volt : 
'jegyet már délután sem lehetett kapni. A nézőtér tel-
jes kivilágítása mellett „Kozikit" adták török vendé-
geink tiszteletére. Ezek kevéssel hét után érkeztek és 
léptek be a számukra az első emelet két oldalán fen-
tartott páholyokba. A zenekar tust húzott, a közönség 
felállt  és szűnni nem akaró éljenekkel és tapsokkal 
fogadta  a törököket, kik felállva  köszönték meg az 
ovációt. A második felvonás  végén Soldosné, ki az 
est folyamában  több szép bokrétát kapott, a következő 
couplét. énekelte : 

A török ember, 
A magyar ember 
Keserű harcot vitt sokat. 
De a veretlen 
A közös ellen 
Most kimutatja utjokat. 
S egymást megértve 
Szép ölelésbe 
Iine a testvérnépet lásd: 
Hogy viszonozta 
A török szófia 
lm a magyar látogatást. 
Eszerint aki itten szofta, 
Az isten hozta, 
És Allah hoita! 

E dal leírhatatlan hatást tett. SoldoBné három-

szor kénytelen volt az megismételni, s mindannyiszor 
a közönség felállva,  kendőt és kalapot lobogtatva, vi-
haros és hoszantartó éljenzésbe tört ki. 

Török vendégeinknek az előadás, mely különben 
kifogástalan  volt. nagyon tetszett, s a fiatalabbak  az 
első felvonás  után bevezetteték magokat a színpadra, 
s ott a főbb  szereplőknek, nevezetesen Soldosnénak 
bemutattatták magukat. A művésznő hízelgő bóbokat 
kapott a vendégektől, melyeket aztán az idézett dal-
lal viszonzott. A közönség, ünnepélyes, lelkesült han-
gulatban volt a színházban és színházon kivül, hol az 
előadás utánig hullámzott a tömeg, éljennel fogadta 
az érkező és távozó vendégeket. A rend kivül és be-
lül példás volt. 

Tegnap délután s a ma: nap folyamában  a ven-
déglátó bizottság az ország minden részéből vett táv-
iratokat és csatlakozási nyilatkozatokat. Igy Mármaros-
Szigetről, Győrről, Zalamegyéböl, Pozsonyból, Arad-
ról stb. Törökországból is számos távirat érkezett, 
melyek a konstantinápolyi küldöttség fogadtatása  al-
kalmából, üdvözölték a fővárost.  A konstantinápolyi 
küldöttek táviratokban felelnek  honfitársaiknak,  tu-
datva a nagyszerű budapesti fogadtatást. 

Bukurest, april 30. 1877. 
Forró igen forró  napokat élünk mi itt Romániá-

ban, eddig már körülbelül 100,000 muszka lépte át 
Románia határát, még csak néhány nap, éa a borzasztó 
véres dráma beláthatatlan következményeivel kezde-
tét fogja  venni. 

A szerencsétlen Románia ugylátszik, hogy a jó-
zanság köntösét öngyilkos kézzel magáról ledobja, 
bele veti magát a muszka karjaiba: mert szenat és 
kamara elfogadták  az oroszszal kötött konvenciot és 
az egész hadkészülete ennek a kis országnak nem 
mutat mást mint ellenséges magatartást a török ellen. 

Igen nagy és hatalmas török párt is létezik 
Romániában és ennek élén Gbica Joan herceg, Majo-
rescu és Sturdza állanak, — Ghica Pantarie (Joan 
öcscse) már egy lapot is adott ki, „Nouvellith" mely 
a törökök mellett plediroz. 

Legelső cikkében azt mondja e lap, hogy nem 
érti, hogy liogyau existálhat román, ki nemcsak az 
orosznak, de egyáltalában a szlávnak lehet barátja? 
midőn tudva van, hogy a szláv a latin fajnak  szüle-
tett ellensége. Figyelmezteti a nemzetet, hogy semle-
ges maradjon, és felhívja  a kormányt, hogy követelje 
Oroszorszájgtól, hogy húzza vissza seregét a román 
földről. 

Nagy itt a jobbak elkeseredése a fölött,  és hogy 
miért mondotta a muszka cár hadüzenetében, hogy 
serege JaBsynál á t l é p i a t ö r ö k b i r o d a l m a t , 
tebát Romániát nem akar ő ismerni. 

A török hedsere^;. roppant erős, és a mi a fő, 
lelkesedése páratlan. Klapka tábornok átveszi a tüz-
éreknél a főparancsnokságot. 

Itteni magyarjaink aggódni kezdenek, és ha 
Románia csakugyan Oroszországgal tart, akkor van is 
fájdalom  miért aggódni és miért félni,  mert ha Romá-
nia a muszkával megy, és Törökország győz, akkor 
Romániában kő kövön nem marad. 

A gyarmat áruk cukor, kávé stb. 60°/o-al fel-
rúgtak. 

r. 1. 
Felsőbb népiskoláink. 

I. 
1876. év november haváról keltezve a nagymél 

tóságu cultusminiszteriumnak egy leirata érkezett i 
tanfelügyelőség  utján Háromiz'ékinegye közigazgatási 
bizottsága elé, melyben a miniszter ur azon tapaszta-
latának ad kifejezést,  miszerint „a Bepsi-szentgyörgyi 
és baróthi felsőbb  népiskolák a hozzákötött várakozás-
nak korántsem felelnek  meg." 

Felhívja tehát a tanfelügyelőt,  hogy ezen ügyet 
a közigazgatási bizottság elé terjesztvén, ezen az 1876. 
évi V. t. c. értelmében iskolák fentartása,  felállítása 
körül intézkedni hivatott hatósággal beható tárgyalás 
alá vegye s az eredményt annak idejében felterjessze. 

Tanfelügyelő  ur mindkét iskola tanitó-karának 
kihallgatása után 1877. március 6-án véleményes je-
lentését a közigazg. bizottság előtt megtette. 

Ezen terjedelmjs és a kérdést érdemileg is bi-
ráló munkálat magva ez : Szüntettessék be jelen szer-
vezetében mindkét felső  népiskola és alakittassék át 
a s.-szentgyörgyi fiúiskolává,  a kertészet, francia-,  né 
met- ós latinnyelv-tanitással ; a baróthi alábbittassék 
községi iskolává s majd ha előkészítette anyagát a 
felső  népiskolának, fejlesztessék  tovább. 

A közig, bizottság nem akarván ezen fontos  és 
Háromszék összes tanügyi viszonyait oly közelről ér-
deklő kérdésben elhamarkodva határozni : tanfelügyelő 
ur jolentését és érdekelt iskolák tanítói karának em-
lékirataival etc. egy szükebbkörü bizottságnak adta 
át véleményes jelentés végett. 

Előttünk fekszenek  mind ezen munkálatok és 
nézetek. 

Anélkül, hogy a közig, bizottságnak e kérdés 
érdemében hozandó határozatának elébevágni legkis< 
3ebb szándékom lenne : saját tapasztalatom és egyéni 
meggyőződésem eredmétiyeképen nézetem oz: „Saj-
nos, do való a minisztériumnak azon tapasztalata, hogy 
ezen iskolák (én hozzáteszem: jelen szervezetükben) 
nem felelnek  meg a hozzákötött remény és várako-
zásnak." 

Azért hozzájárulok tanfelügyelő  ur előterjeszté-
sének azon ágához, hogy t. i. mindkét iskola alakit-
tassék át. 

Azonban meggyőződésemet nemcsak a tanfel-
ügyelő ur által kifejtett  indokok uralván, hanem még 

más nézetektől is vezettetvén, — természetesen más 
irányban az övével ellenkező eredményt célozok. 

Előadom nézetemet előbb a szentgyörgyi, azután 
a baróthi felső  népiskolára nézve. 

A s.-szentgyörgyi gazdasági szakosztállyal meg-
toldott felső  népiskola — jelen szervezetében — szűk-
ségfeletti;  inproduktiv kiadás állam és a törvényható-
ság terhére — azért beszüntetendő. 

Beszüntetendő Háromszékmegye gazdászati vi-
szonyait, mivelődési irányzatát és tanügyi apparattiBát 
tekintve. Miért? 

A felsőbb  népiskolákra kötelező tanterv szerint 
16—19 éves korában már tanulmányait végzett, kész 
polgároknak (iparos vagy gazda) kell ez intézetekből 
kikerülniök. 

Háromszék gazdasági, cultur s összes társadalmi 
viszonyait tekintve, alig van család vagy szülő, ki 
gyermekét csak azért taníttatja, hogy apja gazdaságát, 
mesterségét örökölve, azt életpályának tekintse; ha-
nem taníttatnak kiválóan és egyenesen azon céllal, 
hogy tanulmányai alapján életmódját megszerezze. 

Azon évenkint 1—2 tanulót szolgáltató család, 
mely gyermekéből okszerű gazdát kiván nevelni, az 
nem vesztegeti itt idejét, ha nem nagyobb gazdasági 
tanintézetet s mintagazdászatot látogat. A 16—19 
éves végzett, de még tapasztalatlan ifjú  gazdász hasz-
talan lépik ki az életbe; mert megfogyatkozott  na-
gyobb birtokosaink képzettebb, tapasztaltabb gazda 
tiszteket, ispánokat keresnek és kapnak; haza pedig 
oknélktll megyen, mert pár holdnyi földjét  apja egye-
dül is elgondozza ; ha pedig megosztja vele : egynek 
sem ad kenyeret, n a p s z á m o s muukáért megint 
igazán nincs ok, miért 4 évig felsőbb  tudományt (? !) 
hallgatni. Más pályát választani, jövedelmezőbb élet-
módra készülni pedig elkésett a 17 —19 éves fiu. 

Szülök, kik gyermekeiket mesterségre készitik, 
már a közs. iskolából adják mnsterégre s mire a f.népisk. 
tanonc végez, már fizetést  buzó, maga erején és tudo-
mánya után élni tudó ember a másik kortárs. 

Ez igen fontos  tekintet; és a felső  népiskolát 
végzett tanoncok jövőjére annál leverőbb, inert a fenn-
álló rendszer és tanterv azon zsákutcába terelte, a 
más körülmények között talán jobb sorsra érdemes 
fiút,  hogy tanulmányait nem folytathatja.  Classica lit-
teratura és a humanior tudományokbaui vizsg. bizo-
nyítvány nélkül lelsőbb gymnasiuraokba, s kellő szak-
képzettség és előkészület hiánya miatt sem felső  real, 
sem akadémiára fel  nem veszik. 

Növelt tehát specialiter Háromszék viszonyait s 
mindig a jelenleg adott követelményeket tekintve — 
néhány dolgozni restelő úgynevezett domidoctust. 

A Bzelleiui proletariátust pedig szaporítani még 
a tanterv sem célozhatta. 

E lenne tehát az egyik tekintet. 
Céltévesztettnek és teljesen feleslegesnek  tartjuk 

mi a B. szentgyörgyi felső  népiskolát jelen szerveze-
tében, s tanügyi viszonyainkat tekintve is azért, mert 
bírálva a f.  népisk. tanulmányi tantervét, az lényegileg 
csaknem ugyanaz, mint az itt Sztgyörgyön létező és jól 
berendezett gyuinasiuin „Székely Mikó-tanoda" tan-
tárgyai. Ily kis városban és ekkora népességnek pa-
ralell két iskolában ugyanazon tantárgyakat előadni, 
— zavarólag hat a taníttatni akaró szülők fogalmára; 
másfelől  elnépteleníti mindkét iskola növendékeit, ho-
lott egy iskola nem túlterhelve, de elég népes lenne 
az egyesítés által. 

Itt meg kell jegyeznünk a mindennap igazolható 
tapasztalatot, hogy némely szülő nem a tantervet fel-
fogó  distinkció, vagy gyermekének szánt életpálya 
szarint, hanem aszerint választja ezen felaő  népiskolát 
vagy a gymnasiumot gyermeke nevolö intézatéül, a 
mint közelebbi vagy távolabbi ismeretség-, atyafiság-
ban áll egyik vagy másik tanoda barátaival. 

E konfúzióból  következtethetni azt, hogy a felső 
népiskola annyi amennyi növendékét is kiválólag azon 
rajta kivül eső körülménynek köszöni, hogy székhelye 
ázentgyörgy. Más székhelyen megszámithitná növen-
dékeinek számát kezének ujjain is. Kártékony ezen 
paralell ugyanazon tantervű két intézet együttes fenn-
állást továbbá azért is, mert amint n tapasztalat mu-
tatja: asyluini különösen egyik intézet a másik selej-
tesebb elemeinek. Es e tekintetben lelkiismeretlenség-
gel, hanyagsággal nem vádolhatni egyik intézet bará-
tait sem. A magukhoz elcsábítás eszközeit, növendé-
keik számának szaporítása céljából uton útfélen  fel-
használják. Természetesen az ily módú capacitálitás 
eszközei közt nem utolsó helyet foglal  el, a másik 
intézet ellan szórt gyalázások és a magukéinak uagy 
zolása. 

Az ilyen eljárás káros erkölcsileg és általában 
a tanügyre, tanítók és tanitát megbízhatóságára; de 
mint manekvési alkalom veszélyes gyermek, szülő és 
tanítóra nézve a jó példa és szükséges rend róvására. 

A gymnasium és felsőbb  népiskola kölcsönös 
hatását igy fogva  fel:  különösen céltévesztett a gaz-
dasági szakosztály fentartása;  mert ha azt akarjuk, 
hogy egy intézet általában feladatának  megfeleljeu  ; 
ha pedig ezt nem akarjuk, akkor hagyjuk abba, fel-
fogásunk  Bzerint egy gazdasági intézetnek ugy kell 
berendezve lennie s gazdaságát ugy folytatnia,  hogy 
ne csak a növendékeknek tauanyagul, jövendőre pél-
dányképül szolgáljon, de a publikum is követésre 
méltó okszerűséget tanuljon belőle. 

A mi ezen intézetünk a szerény kívánalom mér-
tékén alól is hátramarad. 

Berendezése hiányos, gazdasági eszközei c3oké 
lyek annyira, hogy a legközönségesebb székely gazdi is 
birván annyival, ha megnézi, fitymálva  távozik. E rontja 
a tudományban való hitelt és a reformokra  való bi -
zalmat serkenti. 

Földje az okszerű gízdászat különféle  nemeire 


