
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz. alatt, 
hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intózendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászati lap, 
a k á r o m s z é k i „ H á z i i p a r - e g y l e t " 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben háxhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  ÍO kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

M. kir. belügyminiszter. 
1669. , 

: -szám. eln. ^ 

Hároinszékmegye közönségének. 
Sepsi-Szentgyörgyön. 

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó 
hó 25-én kelt legfelsőbb  elhatározásával Szent-
iványi- Gyulát háromszékmegyei főispáni  állásá-
tól — saját kérésére — felmenteni  s egyúttal 
helyébe előterjesztésem folytán  ugyanazon leg-
felsőbb  elhatározással Pócsa József.  Kis-Kükiillő 
megye alispánját Háromszékmegye főispánjává 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Miről a megye közönségét ezennel érte-
sítem. 

Budapesten, 1877. évi május 26-án. 

T i s z a , s 

A keleti kérdés 1854. és 1877-ben. 
A „ Nemere" 42. és 43-ik számaiban bemu-

tattuk olvasóinknak, hogy 1854-ben mik voltak 
az indokok, melyek Ausztriát arra indították, 
hogy Poroszországgal együttesen conditio sine 
qua non követelje, hogy Miklós cár seregeit a 
dunai fejedelemségekből  kivonja. És bemutat-
tuk, hogy miképen képzeli Andrássy gróf  Osz-
trák-Magyarország érdekeit mególtalmazhatni. 

A mi felfogásunk  szerint Osztrák-Magyar-
országi a nézve a keleti kérdés épen azon néz-
pontból Ítélendő meg, a melyből 1854-ben meg-
ítélte Ausztria akkori külügyminisztere. Legki-
sebb változás, mert azon körülmény, hogy 54-
ben a francia  trónon egy I I I . Napoleon ült, és 
hogy akkor Olaszország apróbb államokból ál-
lott, és hogy a porosz király nem azon hatal-
mas állam feje  volt, mint ma, az tény. De ezen 
tények reánk osztrák-magyarokra nézve nem 
bírhatnak döntő súllyal, azért, mert nem lehet 
feltételezni,  hogy a nevezett államok bármelyike 
is az orosz agressiv politikának zsoldosává sze-
gődjék. Megtörténhetik, hogy egyik vagy má-
siknak dynastiája az orosz cárral rokonszenvez-
ne s tán némileg okkupációra is elszánná ma-
gát, de mert se a francia,  se az olasz, se a né-
met mivelt nemzet közvéleménye meg nem en-
gedi és tiltakozni fog  az orosz vasabsolitismus-
nak Európába leendő restauraciója ellen, nem 
képzelhető tehát, hogy az összes Európa köz-
véleménye elb'n lehetne valaki Sándor cár szö-
vetségese. Mi uzt hisszük, senki. Hogy Porosz-
ország most is, mint 1854-ben aktiv szerepet 
nem vállal, ezt a sógorsági viszony mellett is 
elhisszük ; egyszer mert a német közvélemény 
az oroaz kancsuka politikával nem rokonszen-
vez, másodszor, mert Franciaország egy orosz 
koalició esetében az ellentáborban lenne felta-
lálható s ezt kikerülendő, megelégszik, ha jó-
akaratú semlegessége minden oldalról tekintetbe 
vétetik. I l a Németország igy lesz, feltehető, 
hogy Franciaország is könnyen várakozó szere-
pet vállal. 

Ilyen viszonyok között hogy Osztrák-Ma-
gyarország egy milliónyi hadsereggel — ha az 
nemcsak papiroson van — miért tétováz, azt 
egyáltalában lellógni képesek nem vagyunk. 
Miután mindenki tudja, hogy ha Osztrák-Ma-
gyarország elnézi, hogy az orosz annektál, vagy 
elnézi, hogy protektorsága alatt fejdelemségeket 
szervez, vagy elnézi, hogy secundo geuiturákat 
állit, vagy maga is kedvet kap egy kis anne-
xióra: jól gondolja meg, mit teszen, mert erős 
meggyőződésünk, hogy midőn nevét egy ily 
egyezmény alá irta, azzal egyszersmind halálos 
Ítéletét mondotta ki. 

Azon hibáért, hogy egy választó fejedelmet, 

királyságra vergődni engedett, csak keservesen 
lakol t ; de ha megengedi, hogy az orosz célza-
tok bármelyike sikerüljön, amiak következmé-
nye a dicstelen halál. 

Miután azonban ruég nincs semmi elkésve, 
hisszük és reméljük, hogy az illető vezérférfiak 
belátják, hogy elvégre is egyebet tenni nem le-
het, mint az orosz kesztyűt felvenni.  Háborút 
tehát Oroszország ellen. Meg kell mutatni, hogy 
Osztrák-Magyarország egyik állam birtokára se 
vágyik s ugyanazt akarja, hogy más is aképen 
cselekedjék. Jelszavunknak kell lenni a statusquo 
szigorú fentartása  s háború az orosz ellen, ha 
keleten foglalni  s független  szláv államokat akar 
kialakítani. 

* Moltke a keleti háborúról. Egy estélyen egy 
diplomata a következő kérdést intézte a hires hadve-
zérhez : Tábornagy ur, épen most hallottam egy véle-
ményt, mely szerint az orosz török háború gyorsan s 
egy az oroszok által a Dunán való átkelés után csnk-
haraar elérendő Sadowával fog  bevégződni. Mit szól 
ön a jóslathoz ? — Nem osztom azt, — feleié  a tábor-
nagy, — nézetem szerint e háború lassú és hosszadal-
mas lefolyású  leend. Sok idő fog  eltelni addig, mig 
az orosz, dacára azon sok dicséretnek, mellyel had-
seriét és egyes vezéreit elhalmozzák, a törököt le-
győzi. A jelen hadjárat mindenesetro kedvezőbb az 
oroszra nézve az 1828-ikinál, do azért mégis rendkí-
vül sok szerencsére, ügyességre, kitartásra és pénzre 
leend szüksége, hogy ellenségei fdlett  diadalmaskod-
jék. Nekein nincsenek e tekintetben illúzióim s teljes-
séggel nem érthetek egyet azokkal: kik Konstantiná-
poly gyom elfoglalását  helyezik kllÉiáeba. 

H á b o r ú . 
Háború, háború és megint háború I ez a jelen 

körülmények között a mindennapi tárgy, miről társal-
gunk s eszmét cserélünk. A hírlapok közlik az ese-
ményeket, melyek a harctéren előfordulnak,  de né-
melykor oly véleményeket is terjesztenek, hogy az 
olvasó közönséget minden ok nélkül nyugtalaníthatják, 
így egy kedvenc felszólalása  a hírlapoknak a volt, hogy 
a kormányt kárhoztatták, miért nem mozgói totta hadere 
jénok egy részét, másfelől  gúnyolódva r.zt a megjegy-
zést tették, hogy miért adtak annyi pénzt ki az Uchatius 
ágyukra, talán azért, hogy akkor használják, mikor 
már igen késő. Egymás hirlap megint felkiáltott:  „A 
háború torkában vagyunk s a kormány még sem csi-
nál semmit, e tétlensége a nemzet pusztulása." Mint 
tudjuk, Ausztria-Magyarország kimondotta volt a sem-
legességet, tehát nem mozgósíthatott, mert mozgósítás 
az első lépés a háborúhoz. Azért, hogy a szerbek, 
bosnyákok és montenegróiak fellázadtak,  azért ok nem 
volt a mozgósításra, mozgósítás pedig cél nélkül any-
nyit ttftzen,  mint milliókat az ablakon kihányni. Ausz-
tria-Magyarországnak csínján kell a pénzzel bánni, 
mert fájdalom,  adóssága elég van s azt még szaporí-
tani ok nélkül : nem gazdálkodás. Azonban Ausztria-
Magyarország jelenleg ugy áll, hogy 6 hét alatt egy 
félmillió  katonát mozgósíthat s ezt szükség esetére 
még kétszázezerrel megtóldhassa; ngy hiszem ez elég 
lesz, ha a katona lelkesülve s egy jó ve^ér van. Ausz-
tria-Magyarországnak a keleti ügyben a főszerep  fog 
jutni; ez akkor fog  előtérbe lépni, mikor orosz és tö-
rök a harcok következtében el lesznek gyengülve, ek-
kor az angollal egyesülve vagy nála nélkül is azt fogja 
mondani: „Eddig és ne tovább 1" Igen, igen 1 de nem 
fog  igen késő lenni ? — kérdezni fogják  sokan. Hát 
mi történt 1866-ban ? Nem a francia  volt-e, ki a po-
rosznak azt mondotta : „eddig és ne tovább !" s a ni-
colsburgi béke megköttetett ? Most kár volna egy szót 
szólani, mert az annyit tenne, mint borsót a falra 
vetni. Sokaktól hallottam, hogy ha az orosz az euró 
pai török birodalmat kézre kerítheti, Törökországból 
egy keleti szlr.v birodalmat alkot. Erre azt mondom : 
Törökország van és állani kell a következő okokból : 
Egyik oka az, mert a keleti (levantc) kereskedés An-
gliának, Ausztria-Magyar-, Francia- és más országok-
nak évenként több millió tiszta nyereséget hajt; hogy 
ezt az orosz monopolizálja, nem engedhetik meg. To-
vábbá sem Délszláviát, sem Görög császárságot nem 
fognak  felállítani,  mert az utóbbi az oroszhoz szítana 
B ez nemcsak Európára, hanem különösen az Osztrák-
Magyar birodalomra igen veszedelmes lenne. Feldara-
bolást, fel  nem darabolhatják, mert mindegyiknek kel-
lene valami részecske s ekkor a konc fölött  összevesz-
nének ; forduljon  tehát a kocka akárhogy, a török bi-
rodalomnak állani kell, de a reformoknak  ÍB életbe 

kell lépni. Többektől aggódva hallottam mondani: „Az 
orosz legyőzi a törököt, mert Oroszországnak 80 mil-
lió lakosa van, Törökországnak pedig csak 312." Erre 
latinul azt felelem  : „Non tam multitudo, quam ars et 
scientia solent praestare victoriam." Hogy ezen állítá-
somat bebizonyitsam, a történelemhez fordulok,  de-en-
gedjen meg a tisztelt olvasó, ha némelykor egész tisz-
tán nem szólok, mert régecske, hogy tanultam volt a 
történelmet. Tudva van, hogy Ausztria, Francia- és 
Oroszország szövetkeztek volt, hogy Poroszországot 
egymás között felosszák.  Az akkori porosz Nagy Fri • 
gyes királynak lehetett 8 millió alattvalója, az ellen-
feleknek  40 millió. Ha jól emlékszem, a szövetségesek 
290 ezer embert állítottak ki, a porosznak pedig nem 
volt több 75 ezer emberénél. A porosz király seregé-
nek egy harmadát az oroszszal, más harmadát az osz-
trákokkal állította szembe, de ezek csak maueuvriroz-
tak. A harmadik részszel megindult maga a franciák 
ellen, kikkel Rossbachnál találkozott; de a francia  se-
reg 100 ezer emberből állott. Amint a franciák  s fő-
vezérök, talán Subise (mond Szilbisz) herceg a porosz 
serget meglátták, részint sajnálkoztak, részint hahotába 
törtek ki. Rövid hadi Unáct után elhatározták, hogy 
a porosz serget királyával együtt elfogják.  Másnap 
megkezdődtek a hadi mozdulatok, és nagy Frigyes a 
franciákat  megsemmisítette. Itt hirtelen békét kötvén, 
gyorsan segítségül ment az osztrákoktól hátra nyomott 
sergének, és mikor nem is álmadták, megjelent, és 
megverte az osztrákokat. A béke meglevőn, egész ere-
jével az országába jól behatolt oroszok ellen fordult 
s egy pár véres ütközet után őket is az országból ki-
verte s az előnyös békét megkötötte Mint látjuk, 8 
millió megküzdött 40 millióval és győzött. Tehát nem 
áll az, hogy a kinek kevesebb a népe, aunak veszteni 
kell; a csatatéren a vezár ügyessége határoz. Ne men-
jünk oly messze; nem tartotta e magát 3 millió kau-
kaziai mohamedán 50 évig fenn  az oroszokkal szem-
ben ? — 

Mindezek után tekintsünk egy kévésé a szom-
szédban levő eseményekre is. Mint tudjuk, az orosz 
támadja a törököt, tehát támadólag lépett fel,  a török 
ped'g védállapotba helyezte magát. Sukan azt hiszik, 
hogy aki védállásba helyezi magát, az fél  ; ez egy 
igen hibás nézet, mert sokszor megtörténik a háború-
ban, hogy kisebb vagy nagyobb része a Beregnok — 
ámbár egyenlő ereje van az ellenféllel  — mégis véd-
állapotba helyezi magát; de ezt csak az teszi, ki ka-
tonájában bizik. A védállásnak az az előnye, hogy ha 
a támadó visszaveretik, nem csak azt veszti, mi a tá 
madás alkalmával elesett, hanem még^azt is, mit a 
viaszaveretés után veszt, mert a megtámadott a táma-
dásba megy át s igy a támadóra nózve kettős a vesz-
teség ; ezt rászedésnek nevezik. Egy további indok a 
védállásra lehet az, hogy az egyik félnek  több kato-
nája van, mint a másiknak. A gyengébb, de jó kato-
nával biró fél  parallyzálni akarja az ellenfél  sokaságát, 
védállapotba helyezi magát és mindaddig marad véd-
állapotban, mig ellenfelét  megtörte, ekkor a támadásba 
megy át. Hasonlítsuk össze az oroszt s a törököt. Az 
oroszok többen vannak, mint a törökök ; az orosz gya-
logság jó, a lovasság közepes, a tüzérség rosz. A tö-
rökök kevesebbek, mint az oroszok, a török katona-
ság lelkesülve van, a gyalogság jó, a tüzérség kitűnő, 
a lovasság közepes; ezért htit a török védállapotba 
helyezte magát s az orosznak sokaságát parallyzálni 
akarja. Ha már most az orosz támadni akar, kényte-
len a Dunán átmenni, alioz pedig bid, még pedig ke-
mény hajóhíd kell. Egy hid igen kevés volna s ez ál-
tal az ellenség erejét öszpontosiianá, ahelyett, hogy 
osztaná; nagyon hiszem, hogy három hidat fognak 
verni. Az egyik Viddinnél lehet, hogy Szerbiával ösz-
szeköthessék magukat, a más kettő : talán egyik Itus-
CBuk felé,  a másik talán még lejebb fog  veretni. A 
hídverés egy oly széles folyón  át, mint a milyen a 
Duna, az ellenség lődözése alatt egy nehéz feladat  lesz, 
de feltéve,  hogy sikerül s a túlparthoz közelednek, a 
tábori ágyuk s az apró fegyver  mily pusztítást foguak 
végbevinni, és ha vissza veretnek, mily véroutást; de 
hátha a törökök egy néhány kemény gőzöst másfél 
erővel a ludaknak nekibocsátanak a összerombolják, 
akkor újra kell kezdeni a dolgot. 

Mint látjuk, az orosz nem kis feladatra  vállalko-
zott, ehez katona kell. De mennyi katonája vau az 
orosznak Oláhországban ? — arra tÍBztán felelni  nehéz, 
mert a török erőt emiitik ugyan a hírlapok, de az 
orosz katonaságról még nem szólottak, azonban hozzá-
vetőleg következtethetünk valamit; de nézzük aztán, 
bogy a katonaságnak fő  élelmezési cikkei hová rúg-
nak. A minapában egy hirlapbau olvasám, hogy egy 
orosz herceg megérkezett 30 ezer lovassággal. Ha ez 
a lovasság a seregnek heted részét képezi, hát 210,000 
orosznak kell Olábországban lenni. Adjuk ehez a 80 
ezer oláh katonaságot, hát lehet 290 ezer katona; de 
ezt nem hiszom, mert a 30 ezer orosz lovasság igen 


