
ciáinkat rendezhetjük, garasainkat élére verhetjük 
hitelünket megszilárdithatjuk. Azért semmi akció, 
hanem teljes passivitás. 

Bizony ez érthető politika nagyon. Andrássy-
val a magyar befolyást  megbuktatván, felderülhet 
az annyi osztrák sziv által titkon ohajtott central 
parlament, mig másrészt ha osztrák szempontból 
kárhoztathatók is a nagy Németország felé  s an-
dalgó osztrák patrióták, német honfiérzés  szempont-
jából kimenthető az : a német vér sem válik vízzé. 
De hát van ennek bökkenője is. Ha egy monar-
chia képviselete azt érezteti a külfölddel,  hogy or-
szága fennállhatásában  nem bizik s hogy e fennál-
lás rá nézve közönyös, bizony akkor nem fog  an-
nak sikerülni soha a pénzügyek rendezése. Azzal 
csak bukására adja ki a jelszót. Teherrel jár ugyan 
az akció, de a lemondás — az bukással jár. 

A magyar szélsőbal keleti politikája, — mely 
e delegációban képviselve saját emberei által nincs 
— evvel homlokegyenest ellenkezik s az Oroszor-
szág elleni nyilt s hatalmas s mielőbbi fegyveres 
föllépést  követeli. 

Csakhogy hát minden mástól eltekintve a szél-
sőbali izgatásra épen most az idő a legkedvezőt-
lenebb. Most már a berlini szerződés megvan, ha 
azt Oroszország is végrehajtja kötelessége szerint, 
akkor az európai béke meg van mentve, érdekünk 
megóva s Oroszország terjeszkedése ellen korlát 
van tolva, s igy ama szerződés tervezői hálára ér-
demesek. — Ha pedig Oroszország nem teljesiti a 
kongresszus pontjaiban rárótt kötelességeket, ak-
kos jön el az idő, hogy arra a szerződéses hatal-
mak első sorban monarchiánk fegyverrel  is kény-
szerítsék s monarchiánk e feladattal  nem fog  elszi-
getelve állani; de ha magára lenne is hagyva, — 
biztosak lehetünk, hogy meg teszünk óva e har-
cunkban egy más hatalom általi megtámadtatástól. 

A szélsőbal e berlini szerződést akarja szét-
tépni rögtön, kivonni a Balkánfélszigetről  csapata-
inkat s Oroszországot rögtön kényszerltni Törökor-
szág felett  vivott előnyeinek feladására. 

Persze, a magyar emberelőtt népszerű eszme 
a gyűlölt orosz elleni háború, lehet, mert az izga-
tók elmulasztották felvilágosítani  egy ily háború 
áldozatairól. A krimi háború alatt csak figyelő  ál-
lást foglaltunk  s az 550 millió forintba  s 50 ezer 
emberünkbe került, kik fagy  s typhus miatt hul-
lottak el dicstelenül. Oroszországnak a mostani há. 
boruja kétezermillió rubelbe s 120 ezer katonájába 
került, s elgondolhatjuk, hogy egy hasonló háború 
nekünk is hasonló áldozatokba kerülne s hogy ak-
kor nem pár hadtestet, de az egész hadsereg hon-
védséget kellene mozgósitni s nem néhány, de va-
lemennyi megyének kellene forspontot  szolgáltatni 
s a véráldozat legnagyobb része épen a magyar 
fajt  sujtaaná. — Ha a magyar nép ezeket meggon-
dolja, bizony alig tudná szavazatának többségét a 
szélsőbali falnak  rohanó politikára. 

De hát végre ez is érthető politika. Veszélyes 
ugyan, de legalább egyenes és őszinte. 

Azonban még nem akadt ember, ki határozot-
tan meg tudná mondani, hogy mit akar az egye-
sült ellenzék, a mely pedig a nagy szót viszi a de-
legációban. 

szellőcske. Ajkairól dal szólt, félig  érzett, félig  ön-
tudatlan. 

— Ej, ej, hát igy dolgozunk kis lány? A var-
rónak a földön  van a helye ? — szólt az öreg ma-
ma, a mint meglátta a gesztenyefa  alatt ünneplő 
csendéletet, s szelíd arca komolyságot iparkodott 
erőltetni vonásaira. 

A kis lány felrezzent  merengéséből. Nagyra 
nyilt kék szemei zavarodva keresték a varrást, 
mely csakugyan a pad mellett a gyepen hevert; 
felkapta,  a padra tette s egyik kezét a levéllel kö-
ténykéje alá rejtve, az öreg asszonyság elé szaladt, 
megölelte s nevetés közt összevisszacsókolta, bár-
mily ellenállásra talált is. 

— Eredj, te kis lusta! 
— No ne haragudjék, kis öregmama 1 lássa, 

majd minden kész s a mi kevés hátra van, kitelik 
az időből, hisz oly hosszú az még. Jöjjön inkább, 
üljön mellém, igy ni! — s az öreg asszonyságot 
maga mellé vonta a padra s folyton  hamisan, je 
lentősen mosolygott arcába. 

Az öregmama nevetett egy kicsit, aztán tré-
fásan  vigasztalta unokáját a hosszú idő miatt: majd 
csak eltelik az, — folytonos  munka közt gyorsan 
megy az, ki tudja, nem jő e meg nagyon is hamar, 
ha i!y szorgalmas lesz máskor is a kis leány — s 
aztán szemei kitévedtek a leégett kertbe s gondo-
latai ismét csak előbbi nyomukba tértek vissza. 

— Rémitő szárazság ! Nem lesz kertünkben 
semmi, se plánta, se virág 1 

— Jó az isten ! S aztán nekem van is már vi-
rágom, — nevetett Ilonka, szemeit olykor hamisan 

Ez egyesült hitűek nem vallják magukénak 
sem az osztrák ellenzék sem a magyar szélsőbal 
keleti politikáját, hanem azért mindegyiknek ér-
veit használja a liberális párt álláspontja ellen. Ezt 
elkárhoztatják teljesen s nem törődnek vele, hogy 
honnét veszik az argumentumot Ítéletük megálla-
pítására, hanem ha arról van szó, hogy mit tegyünk 
tehát Andrássy politikájának helyébe, akkor hall-
gatnak bölcsen, s beszélnek a pdlitikai rosz idő-
járásról s vádolják azért Andrássyt 

Ily yiszonyok kőzt a liberális pártnak ninrs 
oka elhagyni a külpolitikában eddigi álláspontján, 
mely valamennyi párit közt a legóvatosabb, áldo-
zatkimélő s amellett jövőnk érdekeink szem elöl 
nem tévesztő. S ha akadnak ls kebelében, kik a 
követett külpolitika miarti aggodalmaikat e párt-
ból történt kilépéssel documentálták, a liberális 
párt azért nem abdicalhat, mert az ő programmja 
positiv s ellenfelei  közül egy résznek, a szélsőbal-
nak faltörő  programmja van, az egyesült ellenzék-
nek pedig sem ilyen sincs, egyéb az Andrássy-
kárhoztatásnál. S igy bizonyos, hogy Andrássy po 
litikája diadalra jut a delegációban s országgyűlé-
sen egyaránt. 

A delegációból. 
A magyar delegáció dec. 13-án délelőtti ülé-

sében Andrássy és Apponyi grófokon  kivül, még 
R o m á n Miron, b. E i á t h Ferenc és id. S z ö -
gyény László urak szólaltak fel,  és pedig mint-
hárman a többség javaslatának védelmére. Az igaz 
meggyőződés melegsége és józan megfontolás  len-
gette át mint három szónok beszédét, kik közül 
S z ö g y é n y ur — politikai életünk e kivá'ó ve-
teránja — nagy hatással hí/átkozott Deák Ferenc-
nek a keleti kérdés felől  táplált nézeteire ; F i á t h 
báró pedig igen helyesen „kényszerűség parancsol-
ta elővigyázati rendszabálynak" jellemezte az ok-
kupációt. 

A két szónokon kivül R o m á n Miron ur köl-
tötte fel  a delegáció érdeklődését. A kivételes ál-
láspont, melyet e román főpap,  mint ilyen, a ma-
gyar törvényhozásban elfoglal,  különös érdeket 
kölcsönzött nyilatkozatának. Ugy állitotta oda az 
okkupációt, mint eszközt a „nagy-szerb" álmok 
meg hiusitására, — külpolitikánk céljának az orosz 
terjeszkedés veszélyének elháritását tekinti, s e 
célra szükségesnek tartja Viddin-nek hatalmunk-
ba vételét. E fejtegetései,  valr rtint a sajnálat alak-
jában kifejezett  megrovása Romániának a mult há-
borúban követett politikája felett  — tán nem fog-
nak hatás nélkül elhangzani fajrokonainál,  és si-
ettetni fogják  a napot, melyen az ország román aj-
kú lakósai is öntudatára jutnak valódi érdekei-
nek és a valódi veszélynek, mely azokat fenye-
geti. 

Az esti ülésben M.skatovics horvát nyelven 
röviden fejiette  ki speciális horvát álláspontját. Ek-
kor nem lévén senki szólásra feljegyezve,  az elnök 
berekesztettnek nyilvánitot'a a vitát, és szavazást 
kisértett meg, mely azonban a határozatképesség-
re szükséges szám hiányán hajótörést szenvedett. 
Időközben nemcsak szavazók érkeztek, de szóno-
kok is; és az elnök az ellenzék megjegyzései előtt 
meghajolva a vita berekesztésére vonatkozó kije-
lentését a gyertyavilágitás hiányossága miatt nem 
elég alaposan létrejöttnek nyilvánította, és a szó-
lásszabadság zsilipjét újra megnyitotta. — S z i l á -
g y i Dezső ur szólt ezután hosszabb ideig tisztán 
polemikus beszédben védelmezvén az ellenzék ál-
láspontját, a nélkül, hogy fejtegetéseinek  érdekes-

öreg anyja arcára vetve s levéltartó kezét minél 
feltűnőbben  eirejteni törekedve. 

— Ej, te kis pillangó! — kötekedett az öreg 
mama s fürkészőn  tekintett kis lányára. — Talán 
madár hozta virágodat ? 

— Az bizony 1 — kacagá Iluska. — Madár 
hozta, galamb hozta . . . . Szeretőmtől levelet, le-
vélben á virágot, — sugá pirba borult arccal nagy-
anyjának s édes nevetés közt összeölelte. S aztán 
kibontotta a levelet, megmutatta a benne rejlő kis 
virágcsokrot: — hát nincs nekem virágom ? — s 
boldogan mosolygott. 

Az öregmama ráncolt homlokkal iparkodott 
ellensúlyozni arcának elégedettségét. 

— Hát azt rejtegetced kötényed alatt ? Aztán 
illik az, kis boszorka, szeretőnek nevezni a vőle-
gényedet, mi? 

A kis lány nevetett: — hisz maga irja, hogy 
szeretőm lesz, ha hosszú ideig már felesége  leszek 
is — s önbizalommal mutatá levelet. 

— Jó, jó, — mosolygott fé'ig  hunyt szempil-
lái alól az öregmama és azután némi ború szállt 
arcára, — csak szeretőtök lenne a jő idő is ; ha 
igy tart a szárazság, lesül minden, semmi sem te-
rem kis örökömön, annak termését pedig kiháza 
sitásotokra szántam. 

Iluska nyakába borult. 

(Vége Itüvetkerik.) 

sége által a figyelem  kimerültségén erőt vehetett 
volna. — Utána a még szólásra jegyzettek az elő-
adóval együtt eláltak joguktól; s a külügyminisz-
ter szintén nem talált okot ujabb felszólalásra.  A 
szavazásnál a bizottság javaslata a 20 millió áta-
lány megajánlása iránt nagy többséggel elfogad-
tatott ; s ezzel a delegációk érdemleges tárgyalá-
sai ez idő szerint befejeztettek.  — A delegáció 
azonban hétfőn  délután fél  6 órakor még ülést tart; 
az osztrák delegációval szemben még fenforgó  há-
rom differenciális  pont elintézése tárgyában. 

Andrássy gról beszédéről 
irja a „N. H." : 

A külügyér nem egy ugy nevezett „nagysza-
bású" beszédet mondott külpolitikájának az egész 
vonalon vala megvédésére. Ugy látszik, a politi-
kai szónoklat e nemének müvelésére hajlama, de 
még a mint mondja, ideje sincsen. S azonkívül vi-
lágossággal exponáltnak tartja külpolitikája indo-
kait az osztrák delegációba elmondott és a mienk-
ben kiosztott beszédében. Beszéde inkább csak az 
egyes támadásoknak visszaverésére törekedett; 
habár a támadó érvekből igyekezett a fontosabba-
kat és praegnansabbakat kiválasztani. Különösen 
érdekesek voltak fejtegetései  Széc.sen grófnak  az 
okkupáció esetleges végrehajtása iránt mondott 
nézetei felett.  Nem tagadhatjuk, hogy Andrássy gr. 
ezen argumentációját igen túlnyomó erejűnek ta-
láltuk ; és hogy az egész országban kétségkívül 
nagy hatást kell gyakorolni azon határozottság-
nak, melylyel Andrássy gróf  a berlin: mandatum-
nak hivatalosan bevallott alapgondolatát — Török-
országnak uj határai közt életre képesítését és 
megóvását — a jelenre és jövőre nézve fentartja  ; 
és kimutatja, hogy e fontos  célt másféle  eljárás 
csak veszélyeztette volna. 

Nagy horderőt tulajdonítunk azon nyilatkoza-
toknak is, melyeket a külügyminiszter a f e n n -
á l l o t t három császári u. n. szövetségre nézve 
tett, kiemelvén, hogy ennek célja a keleti kérdés 
megoldása már csak azért sem lehetett, mert a 
három hatalom közül kettőnek érdekei lényeges 
ellentétben állottak. — Érdekes világos vetett a 
külügyminiszter a berlini memorandum kérdésére 
is, midőn kiemelte, hogy azon okmány lényegét tu 
tulaj donkép az képezte, hogy Oroszország túlhaj-
tó tervei ellenében, melyeket a salonichi konzul-
gyiikosság folytán  Törökország ellen irányozni 
megkísértett, monarchiánk a három hatalom java-
solt küiön intézkedése helyett az összes európai 
hatalmak megegyező eljárását igyekezett létrehoz-
ni. — Több fontos  észrevételt kellene még kie-
melnünk, különösen azt, mely Romániának a ber-
lini szerződés előtti és utáni helyzetére, s ezzel 
kapcsolatban Oroszországnak a Balkán félszigetre 
állítólag nyitva álló útjaira vonatkozott; de nem 
akarjuk megjegyzéseinket a kellő határon tul nyúj-
tani, a mint hogy azt hisszük, hogy az egész ter-
jedelmében előttünk fekvő  beszéd ezen részeinek 
kellő méltatását bátran olvasóinkra bizhatjuk. 

Nem mellőzhetjük azonban Andrássy beszédé-
nek utolsó passzusait, melyekben a külügyminisz-
ter nemcsak erélylyel, de nála szinte szokatlan 
hévvel tiltakozott az ellen, mintha az okkupáció 
a dualizmust veszélyeztethetné. A külügyminisz-
ternek a dolog lényegére nézve kétségtelenül iga-
za van: de viszont azt valószínűleg ő s.-m fogja 
tagadni, hogy a monarchiának ez okkupációban 
elvállalt uj tevékenysége, ha nem is veszélyeket, 
de nehézségeket fog  okozni a monarchia dualiszti-
kus szervezete mellett, és hogy e nehézségeknek 
helyes megoldásától függ,  hogy belőlük valódi ve-
szélyek ne származzanak, Mi egyébiránt hisszük, 
hogy ama nehézségek ilyetén megoldása egy bölcs 
belpolitikának épen nem lehetetlen feladatat  kö-
zé tartozik. 

A forrongás  Konstantinápolyban ós 
Szentpetervárott. 

Ismét háttérbe szorítják e forrongások  a kü-
lönböző diplomáciai trágyalásokról szóló híreket, 
melyeknek valóban kevés értéket tulajdoníthatni, 
midőn újból kétes, vájjon egyáltalában számithat-
ni-e bárminemű megállapodások végrehajtására, 
számithatni-e csak némileg állandó kormányra is a 
szerencsétlen Törökország fővárosában.  — Mint a 
táviratok jelentik, a konstantinápolyi zavargás nem 
csak politikai, hanem szociálista jellegű is. Véres 
összeütközések történtek a nép és katonaság között 
s habár e pillanatig a kormány még birja a hatal-
mat, az általános forradalom  kitörése és a török • 
birodalomra nézve végzetessé válható bonyodalmak 
bekövetkezése mindinkább fenyeget.  A mozgalom- ' 
ról és eddigi lefolyásáról  távirják a „P. 1.1." nak 
13-iki kelettel: 

„A mozgalom, ugy látszik, már régóta előké-
szíttetett. Ali Suavi összeesküvésének meghiusitá- ; 
sa annak idején épen nem tartotta vissza a főcin-  ' 
kosokat terveik folytatásától.  A Bosporus partján 
lévő egyik palotában sűrűn tanácskoztak az elége-
detlenek, kik közt a főváros  minden elemei képvi-
selve vannak; a főcél  a kormányban és a trónon 
eszközlendő gyökeres változás volt. Az ingatag 
mindenféle  befolyásra  hajló s e mellett gyanakodó 
Abdul Hamid szultán helyett öccsét, Resad efen-
dit akarták trónra ültetni s Resadot aztán keny-
szeritették volna, hogy valódi török nemzeti politi-
kát inauguráljon. A legutóbbi hetekben névtelen 


