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Andrássy gróf  beszédéhez. 

A külügyi exposé leghosszasabbnn az okku-
páció kérdésével foglalkozik;  s ez természetes. De 
kiemeli, hogy ez mégis csak része az ő akciójá-
nak ; s ez akció helyesen csak egész összefüggé-
sében Ítélhető meg. Az itélet anyagát a külügy-
miniszter ur maga jelöli ki a berlini szerződésben; 
melyet egész külügyminiszteri működése eredmé-
nyének akar tekinteni, s ez eredménynyel együtt 
kiván egész működésére helyeslő, vagy helytele-
nítő ítéletet nyerni. 

A külügyminiszter ur igen merészen, de vilá-
gosan és határozottan és — a mit szintén ki kell 
emelnünk — igen alkotmányosan teszi fel  a kér-
dést az alkotmányos testületek mellőzéséről, a köz-
vélemény tájékozatlanul hagyásáról, eljárásának 
homályba burkolásáról a külügyminiszter ellen 
több, kevesebb joggal vádul felhoztak:  annak ár-
nyékát sem lehet mostani eljárásában felfedezni. 
Rámutat egy erodmén vro, melyet működésével az> -
nosit; tudja, hogy ez eredmény nem népszerű, sőt, 
hogy midőn êz eredményhez hozzájárult, annak, a 
mit ő az állam érdekének tartott, áldozatul hozta 
aját népszerűségét. De dacára, hogy ennek tuda-

tában van, nem kerüli, hanem provokálja és sür-
geti azoknak ítéletét, kik törvény és alkotmány 
szerint felelte  Ítélni hivatva vannak. Andrássy gr. 
ezen nyilatkozataiban az alkotmányos államférfiú 
politikai érzéke egész hamisitatlanság-ában lép elő 
térbe; a mit Andrássy a parlamenti hatalmak el-
len netán vétett az akcióban, azt jóvá teszi a be-
számolásban. S e pillanatban, midőn az alkotmá-
nyos faktorok  ítélete előtt meghajol, egyszersmind 
felülemelkedik  mindazon kicsinyes támadásokon és 
gyanúsításokon, melyeknek jó ideje céltábláját ké-
pezte. Andrássy gróf  oly ellenség, kit fegyverrel 
a kézben, szembe támadva nagyobb erővel le le-
het győzni és megbuktatni ; de nem lehet ignorá-
lással, kéz alatt az útból félretolni. 

A v á r n a g y u n o k á j a . 
— OrolV A. után. — 

Az erdő zug. Sötét zöld lombjain át egy 
rom'ófélben  álló kastély csillan ki. Különben kö-
rös körül nincs egyetlen emberi lakás sem. 

Késő délután volt. 
Egy fa  törzséhez kantáránál fogva  oda van 

kötve egy ló, mely csendesen legelész a fa  körül. 
Az erkély lépcsőin, melyek négyszögű kövei közt 
avatag- moha nőtt, egy férfi  ül gazdag vadászöl-
tönyben, kiváncsi szemlélődéssel elmerengve a bá-
jaitól megfosztott  épületen. Jórészt filozöfus  gon-
dolatok vonultak át agyán a földi  fény  mullandósá 
ga felett.  A hely épen alkalmas volt ilyen eszmék 
léiköltésére. 

Egyszerre csikorogva nyillik ki az erkélyre ve-
zető ajtó s egy csoda szépségű női alak lépett 
ki szép tiszta fehér  ruhában, melynek szabása rég 
letűnt időkre emlékeztet. 

Az idegen megmerevülve bámult a tünemé-
nyen s gyorsan felugorván  helyéről, kezével hom-
lokát kezdte dörzsölni, mint aki valami csudálatos 
bűvölet hatásától akar megszabadulni. Mikor azon-
ban látta, hogy a kedves alak töle megrettent s 
habozva visszahúzódott, néhány gyors lépéssel mel-
lette tr-Tmett: 

— Tündérpalotába tévedtem ? — szólt az ide-
gen. — Varázsitok alatt van talán ez a kastély s 
te a mesebeli hercegnő vagy benne ? Vagy — foly-
tatá tovább mosolyogva, látván a nő csodálkozó 
tekintetét — valóban emberek laknak itt? Mondd, 
kérlek, mi a neved, erdők csodaszép gyermeke I — 
s megfogá  gyöngéden kezeit 

A nő engedte, hogy az ifjú  kezei az övét 
érintsék, aztán a szép piros ajkak csendesen meg-
nyíltak s ezt válaszolák az ifjúnak-

— Mari! 
A hang egy csendes ezüstzengés volt. 
Ki az Mari ? 

Nagyhatású beszédét igy végzi: 
„Midőn a hatalmak Bosznia és Hercegovina 

megszállását és kormányzását reánk bizták, nem-
csak keleti állásunk legitimitását ismerték el; hanem 
határozataik által világosan kijelentették azt is, hogy 
egy nagy és erős osztrák-magyar monarchia euró-
pai szükség s hogy e birodalom épen mert táma-
dó, vagy terjeszkedő politikát nem követhet és 
követni nem akar, természetes missziójának végre-
hajtásában Európa bizalmára és támogatására szá-
molhat. 

Az alapfeltételek  azonban, mely nélkül a szer-
ződés végrehajtása nem volt képzelhető, Bosznia 
és Hercegovina megszállása volt. 

E lépés elkerülhetetlen volt azon célból, hogy 
Törökországot uj határai közt fentartani  egyálta-
lán lehető legyen ; de szintoly szükséges volt azon 
esetre, ha ez — a mit nem reményiünk — belső 
elgyengülés folytán  nem találna sikerülni, mert ez 
esetben Bosznia és Hercegovina azon védelmi ál-
lás, melyre szükségünk 'van, politikai és anyagi 
érdekeink oly védelmére, mely ne kényszeritsen 
bennünket kalandos politika esélyeinek tenni ki a 
monarchiát. 

Szemére vetették a kormánynak, hogy elhagyta 
a hagyományos osztrák politika útjait. Nom hiszem, 
hogy o szemrehányás alapos lenne. — A politika, 
melyet mi követtünk, jó osztrák hagyományon, jó 
magyar tradíción alapszik: Sav^yaijenű hagyomá 
nya az és1 a Ilunyadyaké Magyarországon, csak 
azzal a különbséggel, hogy ama hősök fegyverei 
Törökország megsemmisítésére .voltak irányozva, 
mig ma, a hatalmi viszonyok változtával, ugyan-
azon ut, mely a mi érdekeink oltalmára szükséges 
volt, — egyszersmind az egyetlen mód arra, hogy 
Törökország jelen állományában fen  maradhasson. 

Hogy mindezek után az én politikám jelszava 
nem lehet más, mint a berlini szerződés végrehaj-
tása a magunk és mások részéről, az magától ér. 
tetűdik. 

A várban, mely egykor a régi vadászatok 
idejében nagyon sokszor zajos volt, — a földszinti 
szobák közül egy néhány még lakható. Ezekben 
lakik a süket és vak vén kastélynagy, a ki életét 
örökös álmodozásban tölti. A háztartást egy épen 
ilyen vén nőcseléd viszi. Mari pedig a vén kastély-
nagy unokája. 

Mari az erdőben nőtt fel  s mindig itt élt az 
erdőben. Alig ismer más embert nag-yatyján s a 
vén Gertrudon kivül. írni és olvasni egy öreg is-
kolamestertől tanult, a ki régebben ki-kijött a leg-
közelebbi faluból  nagyatyja látogatására ; most már 
az is rég elköltözött a halottak országába. Külön-
ben is alig törődött velők valaki. Az erdő mélyé-
ben elrejtve volt a kastély s természetesen nem 
sokan tudhatták még a legközelebbi falvakból  sem, 
hogy ott emberek is laknak. Minden évben egy-
szer két szekrényt hozott egy fuvaros  Gertrúd szá-
mára élelmi szerekkel rakva s ez volt az egyetlen 
üzleti összeköttetés, meiyet ők a külvilággal fenn-
tartottak. 

A szeretetreméltó fensőséget,  mely Mari jel-
lemvonásának csodálatos bájt kölcsönzött, anyjától 
örökölte, a ki szép, előkelő nő volt s egy büszke 
családnak leánya vala. Ez a büszke család uralta 
egykor e falakat  s ezekben az egész környéket. 

Ebben a vadászkastélyban látta meg évekelőtt 
a büszkecsalád leánya a szép erdőszt, a v. nagy fiát 
kinek gyönyörű fekete  szemeibe szerelmes lett. Egy 
közeli falu  lelkésze össze is adta a szép párt még 
azon éjjel. Titokzatos fátyol  fedi  ez eseményt, me-
lyet fellebbentem  sohasem lehetett. A világ aztán 
nemsokára azt beszélte, hogy mindaketten meghal-
tak. S csakugyan meghalt mindkettő a világra 
nézve. Sem a báró házában, sem a kastélynagy 
családjában nem emlité többé senki neveiket. A 
báró ezen esemény után az erdei kastélyt örökre 
elhagyta A vávn:igy pedig ott maradt egye-
dül s azóta azon állapotban van, a mint őt most 
találtuk. Soha nc-m járt ki és senkivel nem barát-
kozott, csak hóbe-hóba a fentebb  emlitetc iskola-
mesterrel. Ez volt az, a ki tizenöt évvel ezelőtt az 
elhagyott házhoz egy fehér  csomagot hozott s ab-

ünők előtt uraim két ut nyilik : az egyik el-
foglalni  és kihasználni a politikai állást, melyet a 
berlini béke nekünk adott, hogy az európai hatal-
makkal kezet fogva  a szerződés végrehajtását biz-
tosítsuk, másrészt pedig a kereskedelmi és forgalmi 
tért, melyet a berlini szerződés nekünk biztosit, 
monarchiánk és a határországok javára értéke-
síteni. 

A másik : kijelenteni, hogy a monarchia azon 
politikai és pénzügyi feladatokkal,  melyekkel fel 
nem tartóztatható események szembe állították, 
nem bir és azokat magára vállalni nem akarja. 

Sokkal nagyobb véleményem van az önök 
hazafiságáról,  semhogy az áldozatok nagysága da-
cára kételkedjem benne, hogy önök pártkülönbség 
nélkül meg fogják  tenni azt, a mit a monarchia 
java, érdekei, jövője megkövetel. 

Még csak egyet kivánok megjegyezni. Küz-
döttem meggyőződésem egész hevével a politiká-
ért, de nem a miniszterért S ha arra kértem önö-
ket, hogy a külügyi minisztérium költségvetését 
napirendre tűzzék, ezt azért tettem, mert ugy vél-
tem, hogy ez nyújthat leginkább alkalmat arra, 
hogy a miniszter fölötti  Ítélettől elválasztassék. 

Hogy a kormány politikája helyes volt-e, 
vagy nem : ennek megítélése az önök elhatározá-
sától függ.  En csak szabad tért kívántam tartani 
arra, hogy különbséget lehessen tenni az ügy és 
a személy között, s bárm ly formában  történjék 
itt az eldöntés, abban előre megnyugszom. 

* A közös kormány az okkupáció 1879-i költsé 
geire vonatkozó előterjesztéséhez bővebb részletes 
kimutatásokat és táblázatokat készit elö, melyek 
legrövidebb idő alatt a delegációk elé fognak 
teijesztetni. 

* Az Általános váintarrifa  életbeléptetése cél-
jából szükséges részletes utasítások egyike, mely 
a pamukfonalakra,  szövetekre és gyapjúszövetek-
re vonatkozó osztrák; kereskedelmi és magyar 

ból a fehér  csomagból egy alig két éves élénk kis 
teremtést bontott ki, melyet Gertrudnak adott át 
ápolás végett. A háznagy eleinte ajtót zárt előtte 
s hetekig tudni sem akart a gyermekről. Később 
azonban ugy látszott, hogy a kis Mari az öreg 
leánya helyét pótolja, a kit kiskorában elragadt 
tőle a halál s ugy járt a kis leány körül, mintha 
az az övé lett volna, jóllehet másfelől  egy-egy nyi-
latkozatából, melyet olykor-olykor különösen ma 
gánbeszédei közben elejtett, azt lehetett következ-
tetni, hogy az öreg jól tudja ki az a kis leány. 

Mari az erdők virágai közt nőtt fel  s nemso-
kára maga is az erdők virága lett. 

Egyszer Mari, a kinek szabad volt a kastély 
minden zege-zugát átkutatni, egy padláskamrában 
keresgélt a régi hányt-vetett portékák közt. Tör-
ténetesen egy ládát nyitott fel,  mely telve volt ré-
gi, de jókarban lévő női ruhákkal, melyeket alkal-
masint anyja viselhetett egykor. A gyönyörű ru-
hák finom  kelméből voltak készítve s mikor Mari 
a kisebbek közül egyet magára próbált, oly jól 
talált az neki, mintha csak az ö karcsú termetére 
lett volna szabva. Gyermekes örömmel öltözött fel 
egy félhomályos  tükör segítségével, a mit a falról 
levett s szaladt le Gertrudhoz. Az öreg Gertrúd sa-
játságos arckifejezéssel  vállat vont s mormogott 
is valamit, de nem rontotta el a leányka kedvét. 
Ettől fogva  Mari mindig ezeket a ruhákat vette 
fel.  A vén nagyatya, a ki nem látott és nem hal-
lott, ezt a cserét nem vette észre. 

Mint egy élő mesebeli királyné, háboritlanul 
járt-kelt Mari régi szabású öltönyében a kastély-
ból ki s az erdőben szanaszét. Az őzek és mada-
rak nem féltek  tőle ; ismerték őt jól s jó barátság-
ban éltek együtt. Jöttek aztán az erdőbe szegény 
ember -k is olykor-olykor,  kik száraz fákat  és ága-
kat cepeltek innen haza hátukon s mikor meglát-
ták Marit a fák  között, keresztet vetettek maguk-
ra s elbeszélték otthon a faluban,  hogy az eltűnt 
kisasszony lelko kóborol az erdőben. 

(Folytatása küvetkesjk.) 


