
tenegró csak a legutóbbi időben érezte elleneinek ha-
talmas karját: látják, hogy Törökország ma győzelme-
sen küzd Ázsiában az orosz fegyverek  ellen, s Euró-
pában meg nem törve harcol azokkal 

Birodalom, mely ily erő kifejtésre  képes, hol a 
nép minden rétegében ily hazaszeretet és ragaszkodás 
az ősi valláshoz nyilvánul, — valóban nem számitható 
még a haldoklók sorába, bármily hiányos is legyen 
beligazgatási rendszere s bár millió szüksége legyen tár-
sadalmi reformokra. 

Ha Törökország oly gyenge volna, mint ezt foly-
tonosan hirdetik, akkor az oroszoknak nom lett volna 
szükségük arra, hogy óriási haderejök mellatt még az 
oly borzasztó kegyetlenségekkel felidézett  bolgár lá-
zadás két élü fegyveréhez  is nyúljanak. 

Nem, uraim ! Törökország nem gyenge, tehetetlen 
állani, hanem hatalmas ori-zág, mely nem eléggé meg-
becsülhető szövetségesünk lehetett volna. Ha ez ország, 
mit nem akarunk hinni, legyőzetnék, vagy épen az 
európai államok sorából kitöröltetnék, akkor mi egye-
dül állanánk Oroszországgal szemben, egyedül azon 
szláv világ ellenében, melyről Oroszországban ábrán-
doznak, B melynek üdvét és védelmét a cárság fogná 
képezni. 

Tekintettel e helyzetre, az említtetett, hogy ép 
azért kellene és minél előbb Boszniát és Hercegovi-
nát elfoglalni,  nehogy e tartományok is a muszka vagy 
szövetségeseinek kezeibe kerüljenek. De, uraim, mily 
jognál fogva  törhetünk mi be egy szomszéd országba, 
a mellyel békében élünk, és mi történnék akkor, ha 
a bosnyák nép és az ott lévő török katonaság, a mi 
nemcsuk VRIÓFZÍIIÜ , de bizonyos, a tervezett occupati-
óuak ellcnállana ? Mi lenne unnék következése? Egy-
szerűen az, hogy akarva nein akarva mint muszka 
szövetségesek a háborúba belorántatnánk, és hogy en 
nek folytán  alkalmasint Boszniában is, és pedig a 
magyar-osztrák zászlók árnyéka alatt, ép azon kegyet-
lenségek követtetnének el, a melyek ellen mai gyűlé-
sünkben oly hangos óvást teszünk. Az efféle  politika 
nem válnék hasznára érdekeinknek és bizonyára tönk-
retenné a közös monarchia morális és politikai te-
kintélyét. 

A dolgok azonban, szerencsére, nem ugy állanak, 
hogy Törökország legyözetésétöl, bármily erőfeszítése-
ket tegyen is Oroszország, a legközelebbi jövőben tar-
tanunk kellene. 

Ismétlem: A török hadsereg győzelmesen került 
ki Ázsiában a harcból és a mig az oroszok kényte-
lenek voltak a határokon át visszavonulni, a török 
csapatok a kaukázusi partok mentén tekintélyes orosz 
területeket foglaltak  el. Itt tehát a mérleg Törökország 
előnyére hajlik. 

Nem ily kedvezően állanak a dolgok az európai 
harctéran. Hiányos intézkedések lehetővé tették itt az 
orosz hadvezérletnek, hogy mélyen behatolhasson Bul-
gária belsejébe, sőt a Balkánon is keresztit! nyomuljon. 

De azóta a törökök Bulgáriában is összpontosí-
tották erejüket, Jiöntő csaták még nem vívattak ; a 
török haderő még érintetlen és valószínű, hogy dacára 
az oroszok kétségtelen számbeli túlsúlyának, a törökök 
elkeseredett hősiessége ezen harctéren Í3 fordulatot  ad 
a jelenlegi helyzetnek. 

Minden oldalról megtámadva, s mindenkitől el-
hagyatva, a törökök saját létükért a harcok legszen-
tebbikét klizdik. Ily harcok végeredményét senki sem 
láthatja előre. '• 

Azt azonban biztosan meglehet jövendölni, hogy 
ha Oroszország ugy, mint eddig, ezután is a keresz-
tény népséget gyilkosságra, gyujtogatásra és a muzul-
mánok kiirtására fogja  uszitani, és főleg  ha ezen öl-
döklések a görög-török tartományokban és Albániában 
is utánzásra találnak, a legborzasztóbb bosszúnak lesz-
nek kétségkivül kitéve a törökországi keresztének, 
kiknek sorsát ez esetben a világ semmiféle  hatalma 
sem tudná megjavitni. 

Ily kilátások nyilnak meg szemeink előtt; ezek 
ama fennen  hirdetett humanismusuak következményei, 
melyet Oroszország irt zászlajára, a mely, fájdalom, 
Európában oly sok oldalról nyert biztatást és el-
ismerést. 

Nekünk, t. polgártársak, kik rokonszeuvvel vi-
seltetünk a törökök iránt, e szomorú helyzettel szemben 
kötelességünk szavunkat oly hangon, a inint csak ké-
pesek vagyunk, fölemelni  az ellen, hogy a Balkán fél-
szigeten Oroszország ne teremtsen oly állapotokat, 
melyek a lezajlott harc után a vérző sebek gyógyu-
lását és az ottani társadalmi és politikai viszonyok 
helyre állítását lehetetlenné tennék. 

Állást kell tehát foglalni  kormányunknak, válasz-
tani a muszka vagy az angol szövetség közt. Más vá-
lasztás nincs, mert e percben e két politikai áramlat 
dönt Európa jövője felett.  Az angol politika, ellenállva 
u pánszláv mozgalomnak és Muszkaország hódítási 
vágyainak, fön  akarja tartani az európai egyensúly 
érdekében a török birodalom integritását. A muszka 
birodalom saját fölbomlásán  működik. Kormányunknak 
és nekünk választani kell. Nekünk e választás nem 
nehéz, ha magyarok akarunk maradni; de a kormány-
nak szint oly könnyű e választás, ha fenn  akarja tar-
tani a közös monarchia hatalmát és aiissióját. 

Örömmel hozzájárulok ennélfogva  a t. gyűlést 
azon nézetéhez, hogy a Törökországban folyó  rombo-
lások az emberiség s főleg  hazánk érdekében mielőbb 
meggátoltassanak ! u 

Klapka szavait a jelenvoltak feBzült  figyelemmel 
hallgatták. A jelentősebb helyeken zajoa éljenzésben 
tört ki a tömeg, s midőn a tábornok szavait bevégezte, 
vége-hossza nem volt a tetszészajuak, kendolobogta-
tásn&k és éljeuzésnek. Láthatólag megnyugtatást kel-
tettek a beszéd azon részei, hol a tábornok azt fejte-
gette, hogy a törökök Ugye még koráutsum áll oly 
rosszul, a mint bizonyos körökből híresztelik, s álta-

lában remény van arra, hogy tapintatos és óvatos ve-
zetés mellett a hadiszerencsét részükre hódítják. 

Az utolsó szónok flelfy  Ignác volt, ki a gyűlés 
által megszavizandó^határozati javaslatokat terjesz-
tette elő. 

Példátlan eset 'a történelemben az, ugymondá 
Helfy,  a minek Európa szemtanuja. A történelemben 
számos példája van feljegyezve  annak, hogy a népek 
háborúba keveredtek egymással, volt példa arra, hogy 
valamely hatalom egy szabadságért küzdő népnek se-
gélyére ment; sőt volt eset arra is (fájdalom  épen 
náluuk), hogy egy idegen hatalom egy szabadságáért 
és függetlenségeért  küzdő népre rátört, csupán azért, 
hogy azt e törekvéseiben megskadályozza. 

De hogy egy hatalom rátörjön egy más államra 
azon ürügy alatt, hogy lakósai egy részét fel  akarja 
szabadítani, akkor, mikor e lakosság nem kéri a fel-
szabadítást, mikor e lakosságnak az ország fejedelme 
saját jószántából oly szabadelvű alkotmányt adott, 
melyről az a lakósság még álmodni sem mert volna, 
— erre nincs példa a világtörténelemben. 

Még példátlanabb a mód, melylyel e háború foly-
tattatik. Csak a reggeli lapok közleményeire hivatko-
zik. (Felolvassa a „Hon" mai bécsi táviratát.) Ő is 
azt kérdi, vájjon Európa nyugodtan akarja-e elnézni 
ez Í8Zonyatosságokat. (Zajos ellenmondások.) Igen, 
Európa e háboiu ilyetén folytatását  nem nézheti to-
vább nyugodtan, nem nézhetjük ezt különösen, mi 
kiknek azonkívül még saját legközelebb való érdekeink 
is forognak  kockán. Az marad fönn  csupán kérdésül, 
mikép kelljen véget vetni a dolgok ilyetén folyásának. 
(Felkiáltások : fegyverrel  ! A zaj miatt a szónok szava 
nem hallható.) 

A magyaroknak Törökország iránti rokonszenvét 
ismeri Európa, de nem kell feledni,  hogy a nemzetek 
sorsát nem rokon- vagy ellenszenvek szerint kell el-
dönteni. Ez oly kérdés, melyben a nemzet létérdekei 
kell, hogy a döntök legyenek. Törökország fönnmara-
dását érdekeink kívánják, azt tehát követelnünk kell 
minden áron. A másik a mit követelnünk kell, az, 
hogy az orosz hódító politikáuak utja legyen állva. 
Követelnünk kell a kormánytól, hogy ezt a kettőt 
minden rendelkezésére álló eszközzel, ha kell ; hata-
lom szóval, ha az nem használ: ágyuszóval is eszkö-
zölje ki. (Viharos éljenzés.) 

Az orosz bódítás megállítására egyetlen eszköz a 
török birodalom integritásának föutartása,  E mellett 
azonban emlegetnek más eszközöket is, ilyen az, a 
mit „parallel-occupatiörmk" neveznok, (Zaj : Nem kell! 
Egy hang ! Huncut volt, a ki kitalálta.) Ez azonban a 
rablott zsákmányban való osztozkodás lenne, a melyet 
a magyar nemzet indigoatióval utasit vissza. (Éljen !) 

Tudtára kell adnunk a kormánynak azt, hogy a 
magyar nemzet minden áldozatra kész, hogy az orosz 
hóditás inegakadályoztassék. Vannak, ugymoud, a kik 
ennél tovább akarnáuak menni, a kik azt követelik, 
hogy az osztrák magyar monarchia jelentse ki az orosz-
nak, mikép soha semmi körülmények közt nem fogja 
tűrni, lingy a Balkán félszigeten  terjeszkedjék. (Élénk 
helyeslés.) A kik azt hiszik, hogy véget kell vetni 
minden diplomatizálásnak és késedelmezésnek, (Ugy 
van I) s utasítani kell a kormányt, hogy most rögtön 
üzenje meg n hadat az orosznak. (Helyeslés.) Szóló 
nem habozik kijelenteni, hogy ilyen utasítás adásért, 
akár kitől, személytől, párttól vagy népgyüléstől ered-
jen az, ő felelőséget  soha nem vállalna. A nemzet nem 
tehet többet, minthogy tudtára adja a kormánynak és 
az illetékes körökben, hogy az itt hangoztatott ügyet 
oly szentnek és oly érdekében fekvőnek  tekinti, hogy 
azért minden percben kész életet, vért ós vagyont ál-
dozni. (Helyeslés.) De tudtára kell adni azt is, hogy 
hogy a mily lelkesedéssel viseltetik a nemzet most a 
szont Ugy iránt, ép oly elkeseredés töltendi el lelkét, 
ha a kedvező pillanat elszalasztatik, s az állam bajba, 
veszedelembe keveredik. Emlékeztet a párisiak sorsára, 
kik 1871-ben egyhangúlag kikiáltották, hogy: a B e r -
l i n ! és eljutottak — S e d á n b a . Ily Sedánért ő nem 
vállalna felelősséget.  A háborúhoz nein csak hadsereg 
kell, hanem az európai viszonyok, áramlatok ismere-
tei is, B azért még egyszer hangsúlyozza, hogy óva-
kodjék a gyűlés olyan határozatot hozni, mely az el-
hamarkodás bélyegét vrselné magán. 

Ajánlja elfogadásra  a következő határozatokat : 
„A népgyűlés kifejezi  megbotránkozását a vér-

lázító kegyetlenségek felett,  melyek Bolgárorszá^ban 
az oroszok által a békés polgárokon elkövettotnek s a 
mohamedán lakosságot kiirtással fenyegetik. 

A népgyűlés Oroszország hatalmának terjeszke-
dését Magyarország ós Ausztria érdekeivel összefér-
hetetlennek nyilatkoztatja. 

Elhatározza tehát a népgyűlés küldöttségileg fel-
kérni a kormányt: 

hogy ezen, a népjog és humanitás elveivel ellen-
kező hadviseleti mód megszüntetésére hasson ; s 

hogy az osztrák magyar monarchia érdekeit az 
orosz terjeszkedési politikával szemben, kellő időben, 
minden rendelkezésére álló eszközökkel érvényesitse." 

E határozatok egyhangúlag elfogadtattak,  s erre 
a gyűlést az elnök feloszlatta. 

Szláv lapszemle. 
A zágrábi „Národne Novine" azon tturkophil" 

sajtó ellen kel ki, mely az „orosz-bolgár kegyetlenke-
dések" hírére oly nagy lármát csap európaszerte, mig 
akkor, midőn a törökök követtek el embertelensége-
ket a törökországi ktresztéuyekkel: hallgatott, vagy 
túlzottnak vette a legiszonyatosabb híreket. E sajtó az 
egyik szélsőségből a másikba esik. Ami pedig a tö-
mérdek és iszonyatos embertelenlégeket illeti, a zág-
rábi hivatalos lap ugy véli, hogy az oroszok és bolgá-

rok mos* csak a kölcsönt adják vissza azokért, mike' 
a törökök a bolgárokon elkövettek. Hiszen maguk az 
angolok voltak azok, kik konstatálták, hogy a törö-
kök tavaly 10 ezernél több tehetetlen aggot, nőt és 
ártatlan gyermeket gyilkoltak le. Ezen mészárlás a 
török hatóságok szemeláttára « a török pasák jóváha-
gyásával és engedelmével történt. Ma azonbsn fordult 
a kocka s a bolgárok boszut állnak vérszopóikon a 
min nincs mit csodálkozni, ha meggondolja az ember, 
mennyi ideig kegyetlenkedtek fölöttük  a törökök. A 
basibozukok és cserkeszek kegyetlenkedései azonban 
minden képzelmet fölülmúlnak,  mikről az európai saj-
tó, a londoni, bécsi és pesti lapok nem akarnak tudo-
mást venni. A török kézbe került orosz sebesült nem 
maradt eddigelé még életben. Az oroszok nem volná-
nak vérből és húsból való emberek, ha a katonáikon 
elkövetett barbarizmust nyugodtan elnéznék. Az euró-
pai sajtó pedig csak emlékezzék vissza az olasz, ma-
gyar s a krimi hadjáratra, s akkur könnyen fogja  az 
oroszokat kővel dobálni, hanem be fogja  látni, hogy 
az oroszok s a bolgárok csakis a „szeget szeggel" köz-
mondásra gondolnak akkor, midőn a hatalmukba ke-
rült foglyokkal  szemben az emberséges bánásmódról 
lemondanak. 

Osdola, 1877. julius 23. 
Tekintetes szerkesztő ur I 

Migbecseslapjahasábjait háborús s egyél érdekes 
események töltik be, addig én, ki különben őszintén 
szólva csak kevéssé vagyok e téren pennás ember — 
Osdola község újonnan épült iskolájáról akarom tek. 
szerkesztő ur szives engedelmével becses lapja olva-
sóit értesiteni. 

Midőn jelen századunk felvilágosult  korszakában 
állam és egyház az iskolaügy érdekében versenyre 
kelt egymással s egyes községek is felbuzdultak  a 
népnevelés ügyeért: Osdola községe is fühöz-fához 
kapkodott, hogy egy iskolát teromthessen. Azonban 
fájdalom  I az illető hatóságokhoz beadott kérelme risz-
hangra nem talált. Az állam kérelmünket visszautasí-
totta, püspök ő nméltósága pedig bízott sz egyház-
megye anyagi erejében. Igy állván az ügyek, közsé-
günk saját erejére támaszkodva felépítette  iskoláját, 
mely áll két tágas tanteremből s két tanitói lakásból, 
konyha, kamara és nappali szobákkal. Ma már teljes 
állapotban szemléljük iskolánkat, ámde községi pénz-
tárunk derekasan megfizette  az árát, mert mintegy 
1500 (ezer ötszáz) o. é. írtunkba került. E-nsllet két 
éven át községüuk az itt működő egyházi tagok mellett 
tanítóul egy egyént 300 (háromszáz) o. é. forinttal 
fizetett. 

Meg volt tehát iskolánk, csak még egy hiány-
zott, t. i. a keresztelési ünnepély. E tekintetben 
községünk egy nagyobb s egy kisebb pártra szakadt. 
Amaz a „felekezeti"  jellegért haruolt, utóbbi pedig a 
„közös" keresztnevet irta zászlajára. Győzött aztán a 
többség ! Ugyanis a mult hetek egyik napjá i nsgoi '•« 
ftdő  Bálintit Károly kanonok — kerületi esperes ő 
méltósága kiadott rendelete alapján községünk ő mél-
tósága eluöklete alatt 95 (mond kilencvenöt) egyén 
jelenlétében megyegyülést, illetőleg iskolai keresztelés 
ünnepélyt tartott E teljes számú gyűlésen mltsg03 el-
nök ur ama felszólítására,  hogy akarják e felekezeti 
jelleggel keresztelni iskolájukat: kilencvennégy hang 
kiáltotta az „igent". A közös jelleg zászlóvivőjének 
egy tagja hatalmasan protestált ez ellen ugyan, da 
csatát vesztve, thrémájábau hatalmas mormogás kí-
séretében még a gyűlést is ott hagyta; minek követ-
keztében iskolánk ünnepélyesen a fellekezeti  jelleget 
öltötte zászlajára! És most nyugodt önérzettol pillan-
tunk vissza hosszas fáradalmainkra,  azon szorény óhaj-
tásunknak advá i kifejezést,  vajha minden község lel-
kesülne saját fi&i  nevelésének előmozdításán. 

Ez ügyről akartam becses lapja olvasóit értesi-
teni, addig is azonban, mig más kebli ügyekről szólani 
fogok,  maradok a tek. szerk. urnák alázatos szolgája 

Egy osdolai gyalogszeres. 

V E G Y E S 
— Élőpatakon a juliushó 26-iki táncestély oly ke-

délyesen folyt  le, hogy az előpataki fürdővendégek 
kedvet kaptak még egyet rendeztetni. Hozzá is láltak 
csakhamar, egy 6 tagu bizottság neveztetett ki, mely 
Gidófalvi  jjajos fürdőigazgató,  dr. Sehwarz Zsiginoud 
fürdőorvos,  Vándori Lxjo3, dr. Nagy Gusztáv, Székely 
György, dr. Máté és Schmachal főhadnagy  urakból 
áll. A megválasztott bálbizottság 30-án megalakult és 
a következő határozatot hoita: 1) Augusztus hó 5 én, 
azaz vasárnap este 8 órakor fog  a táncvigalom az elő 
pataki uj táncteremben megtartatni. A tiszta jövede-
lem jótékony célra fordittatik.  2) Hogy elfog  követni a 
bizottság mindent, miszerint az egész vendégkosioru egy 
kedélyes családi kép jellegét viselje. 3) Hogy minden 
fényűzés  mellőztetve leeyen. A toilletek a legegyszeril-
ebbek legyenek. 4) Belépti díj személyenként 1 frt, 
családi jegy 3 frt.  Csak egy kivánatos, t. i. az, hogy 
Háromszék megye, mely minden nemes és jót pártol, 
ne vonja meg táncvigalmunktól sem a nemes sziv su-
gallta pártfogást,  hanem üljenek vasárnap kocsira és 
töltsenek velünk itt ElőpUakon egy kedélyes estét. T. 1. 

UdTai'llolymegye, s beléje kebelezett Udvar-
hely város törvényhatóságai a székely-udvarhelyi ál-
lami reáliskolába járó 60 szegénysorú tanuló számára 
az 1877/8 iskolai évre is iogyeu laká»t ajinlauak föl, 
melyben a tanulók ágyfával,  asztallal, székkel és fit-
téssel ingyen láttatnak el ; a világítás, s egyébb ap-
róbb közös szükségek költségeit a lakájra tölvett ta-
nulók közösen viselik. Nevelői felügyeletről  a reáü^ 


