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Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön kü 1 dendők 
w Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  •példányokat  nem nyo-
matiathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A magyar politika győzelme. 
Sepsi-Szentgyörgy, julius 2. 

Ólomsúly gyanánt nehezedett a bizonyta-
lanság, monarchiánknak az orosz török háború-
val szemben űzött politikáját illetőleg, minden 
magyar lelkére. E bizonytalanság az orosz-török 
háború kezdete óta izgatottságban tartja a ma-
gyar közvéleményt s joggal mondhatjuk a mon-
archia másik fele  német és lengyel lakosait. 

A kormánytól monarchiánknak a- keleti 
kérdésben követendő politikájáról semmi sem 
szivárgott ki s a mit a kormány e kérdésben 
egyszer-másszor el is mondott, az nem volt ké-
pes a magyar közvéleményt megnyugtatni, sőt 
még fokozta  a hazafiak  aggodalmait, kik Magyar-
ország jövőjét, lételét látták kockára téve a keleti 
kérdésnek reánk nézve kedvezőtlen megoldásától. 

Különböző versiók jártak, melyek mind-
annyiszor politikánk slavophil irányáról győztek 
meg, melyek kétségen kivül helyezték, hogy 

fjrt  A A 

A z á r v a.*) 
(Putnok, 1870.) 

Ne menj el, ne menj el, minek hagysz itt engem? 
Hisz a te lelkeddel száll el az én lelkem I 
S nem jő vissza soha, — felhő  lesz belőle, 
Csillag a tiedből, s nem száll el mellőle, 

Nem száll el mellőle. 

Ne halj meg, ne halj meg, édes jó angyalom 1 
Mert én is meghalok, megöl a fájdalom. 
„Edes anyára I anyám ! kenyeret I" hallod-e ? 
Hát ezt a „tiedet" egyedül hagyod-e ? 

Egyedül hagyod-e ? 

Nézzétek, nézzétek, szomorú angyalok 
Le a magas égből . . . és velem Bírjatok I 
Itt fekszik  ő halva, — ti hozzátok vágyott, 
Oh, viseljetek rá — jobban mint én — gondot. 

Jobban — mint én — gondot I 

Paula grófnő, 
— Beszély. — 

I r ta : Aigner Ferenc. 
(Folytatás.) 

— Szeretlek, imádlak ! — susogja egyszerre fel-
hevülve Romvai és a „szép özvegy" arcaira függeszti 
lángoló szemeit. 

Es e szemek többet mondanak a reszkető ajkak 
beszédénél. Vágytól lángoluak, vágyért epednek. Oh, 
ki ne tudná megérteni a szerelmes óhaját ? Ki ne tud-
na olvasni az égő szemekből? 

*) Mutatvány „Tóth E d e ö s s z e s müvei"-b(J!, melyekre 
még folyvást  lehet előfizetni  Aigner Lajosnál. Ára a 3 kötetnek 
arcképpel fűzve  4 frt,  diszkötésben 6 frt. 

monarchiánk russophil politikán kivül más poli-
tikát nem is űzhet. Ez nem is lehet másképen, 
— mondák — mert a közös hadsereg táborno-
kai, törzstisztjei nagyobb részben szlávok, kik-
ről feltenni  sem lehet, hogy a szlávok minden-
ható ura, úristene: a cár ellen folytassanak  há-
borút. S ezen versió, fájdalom  nagyrészben igaz 
volt, mert magunk voltunk egy szláv eredetű 
közös hadseregbeli őrnagy következő nyilatko-
zatának fültanúi,  melyet nyilt helyen, többek 
hallatára tett: hogy ö nem bánja, ha ő császári 
felsége  fel  is akasztatja,  de  a muszka ellen nem fog 
menni. Majd járták az uralkodó ház tagjainak 
muszka érzelmeiről a különböző vej-siók; járta, 
hogy Ausztria-Magyarország és Oroszország kö-
zött Törökország feldarabolására  már előlegesen 
egyezség köttetett s hogy hadsergünk a török 
ellen fog  mozgósittatni. 

A magyarság józanabb, fontolóbb  része két-
ségbe vonta mindig e versiók igazságát, mert 
nem tefte,  nem tehette fel  a monarchia kétfele 
ügyeit intéző miniszterek : Andrássy és Tiszá-
ról, kiknek hazafiságához  legtávolabbról sem 
férhet  kétely, hogy Magyarország, a monarchia 
fennállási  érdekeit tegyék • russophil politika ál-
tal kockára. Nem, mert minden magyar igen 
jól tudja, hogy az orosz hatalom, térfoglalása 
közvetlen határainknál, lüggetlen szláv államok 
felállítása  egyjelentőségü lenne monarchiánk, fő-
kép Magyarország végromlásával, a magyar elem-
nek teljes leszorításával s a szláv-elem uralom-
ra, túlsúlyra emelésével. És ekkor Magyaror-
szágról, a magyar elemről csak mint „volt'-ról, 
mint történeti és nem mint létezőről lehet szó. 

A fontolóbb,  a józanabb rész feltevése  iga-
zolva lett. Igazolta e feltevést  maga a magyar 
miniszterelnök a magyar képviselőház jun. 26-iki 
gyűlésén a mozgósítás ügyében hozzá intézett 
interpellációra adott felelete  által, kijelentvén: 
„ hogy a korona  tanácsában Bosznia elfoglalásáról  és 
a mozgósításról  szó sem volt  s hogy foglalás  jövőre 
sem terveztetik,  hogy külpolitikánk  törekvése  csupán 
a béke fenlartására  alapul;  ha ez lehetetlen,  akkor 

Paula reszketve agy édes belső gerjedelemtől, 
önkénytelenül körülkarolja puha karjaival kedvese 
nyakát, ki a jövő pillanatban fölrillanyzó,  égető csó-
kot nyom ajkaira. Erre hevesen, gyönyörittasan szorítja 
magához a „szép özvegyet", ki félig  üdvözttlten elalél 
e forró  ölelésben. 

— Szeretlek I — rebegé Paula alig hallhatón és 
hozzá tapadva ugy égnek arcai, keble pedig erősen 
dobog a gyönyörtől. 

Romvait annyi üdv merészebbé teszi. Agya el-
kezd lángolni, tagjain kéjes mámor tüze fut  végig s 
őrületes vágy száll keblére. 

— Légy enyém I légy enyém örökre I — szól iz-
gatottan s még jobban öleli magához Paula karcsú 
termetét. 

— Tiéd vagyok, mert szeretlek I 
— Oh, nem igy értem én. To az enyém vagy, 

azt tudom. De légy már egyszer enyém örökre . . . 
. . . örökre I — nyilvánítja vágytól reszketeg hangon 
Romvai. 

Paula e szavakra összerezzen. Kedvese tüzes te-
kintete vészt jósol előtte. Most megérti őt, sőt igen ÍB 
megértette öt. 

— Elemér! Elemér! — kiált fölócsudva  mámo-
rából s menekülni iparkodik a kulcsoló karok közül, 

— Nem, nem. En szeretlek. Te az enyém vagy 
ós én a tiéd, tiéd örökre. 

Paula félve  látja, hogy a tiszta szerelem fölött 
mint győzedelmeskedik az érzéki szenvedély, és még 
jobban retteg, tudva, hogy e szenvedély az ő erényét 
rombolja szét. Erzi, hogy elveszett, ha még egy pil-
lanatig késedelmeskedik. 

— Bocsáss Elemér I Hát ez a te szerelmed ? — 
kiált szemrehányóan, s egy végső erőfeszítéssel  elta-
szitja magától az örjöngőt, a sálon másik oldalára me-
nekülve. 

Romvai, kit most egy asztal választ el tőle, felé 
terjeszti karjait: 

— Paula, te kegyetlen vagy I 

a háborút lokalizálnunk,  a többi európai hatalmak-
kal  barátságos  viszonyainkat  fentarlanunk  kell,  — 
minden  esetre pedig  megőriznünk  a monarchia teljes 
akció szabadságát,  hogy bárminő  körülmények  közt 
meg lehessen akadályozni  oly alakulatokat,  melyek 
Ausztria-Magyarország  életérdekeivel  ellentétben  ál-
lanak.  Biztositolta  a képviselőházat,  hogy irányadó 
helyen senki sem gondol  a monarchia területének 
nagyobbitására. 

A válasz roppant hatást idézett elő. A ki-
aály táviratilag gratulált Tiszának, Andrássy 
hasonlólag a bátor férfias  válaszért. 

A király tehát egyetért velünk, a király 
tehát azentesité a magyar nemzet politjkáját: 
„Nem  kell  foglalni,  fenn  kell  tartani  az akció sza-
badságot  mindkét  féllel  szemben s meg kell  őriznünk 
a török  birodalom  területi  épségét."  És a királyi 
szentesítés egyjelentőségü a magyar nemzet poli-
tikájának a keleti kérdést illetőleg túlsúlyra 
emelkedésével, győzelmével. 

Örömben úszik ezért a magyarság apraja-
nagyja, mert tudjuk, a felséges  király biztosított, 
hogy Magyarország és a monarchia érdekei nem 
fognak  feláldoztatni  legnagyobb ellenségünk: az 
orosszali barátságért; mert tudjuk, hogy a jog-
és néptipró háború nem hozza meg a minden 
oroszok cárja részére azon eredményeket, me-
lyeket e háborúhoz kötött; mert tudjuk, hogy 
hogy a török birodalom területi épségének —• 
saját érdekeink szempontjából — megőrizve 
kell lenni. 

A legalkotmányosabb, az imádással határos 
tiszteletben álló király velünk magyarokkal van, 
a monarchia külügyeit a jeles diplomata és fel-
tétlen hazafi  Andrássy gróf  intézi, Magyarország 
kormánya élén a minden izében magyar és ha-
zafi  Tisza Kálmán áll és igy nem lehet, nem 
szabad tartanunk attól, hogy Magyarország ér-
dekei föláldozva  lesznek, hogy a testvérnemzet 
ellen vérárulási bün követtetik el. 

Nekünk a keleti kérdésben érdekünk az, 
hogy az orosz ne terjeszkkdjék d é l f e l é  sem 

— De én szeretlek és bírni akarlak; érted: bir-
ni akarlak I 

Paula fölkacagott. 
Es e kacaj oly őrületesen, oly ijesztően hangzott. 
•—- Jól van 1 — válaszolá csakhamar megnyu-

godva Paula, mig arca egészen elsötétült. — A te 
szerelmed ezt az áldozatot kívánja tőlem ? I Jól van I 
Te nem sokára bírni fogsz,  ugy amint vágyakozol 
utánam. 

— Ha! ha! ha! —kacagott erre még réme 
sebben. 

— Igen, a tiéd leszek. Csupán egy napot várj 
s akkor szemeid eltelhetnek bájaim szemlélésében, — 
folytatá  gúnyosan és ismét elkezdett kacagni. Arcairól 
pedig valami kimagyarázhatatlan szándók, rejtély tük-
röződött le. 

Romvai megrázkódott. 
— Paula I bocsáss meg I — könyörgött hirtelen 

magához térre bódultságából. 
De Paula csak nevetett. 
— Mindjárt. . . . Holnap, — hangoztatá metsző 

gunynyal ós szemei oly őrületesen forogtak  üregeik-
ben. — Várj, várj szerelmem. Azonnal itt leszek . . . 
Holnap . . . — folytatá  tovább ós kirohant a sálon 
ajtaján. 

— Istenem 1 Ha ö megőrült, nem élem tul, — ki-
áltott fel  Romvai kétségbeesetten s utána sietett. 

Paula az utcára szaladva egyik szomazédházban 
tünt el, hol egy fényképész  műhelye volt berendezve. 
Romvai mikor leérkezett, hiába kereste szemeivel. El-
indult tehát bizonytalan irányban keresésére. 

Ezalatt Paula lélekszakadva haladt fel  a fény-
képész műterméhez vezető lépesőn. Amint belépett a 
műterembe, megszólította az eléje siető fényképészt  : 

— Maga a fényképész  ? 
— Igen, én vagyok! — válaszolt ez nem kévésé 

csodálkozva. 
— En épen magához jöttem. 

(Folyt kSv.) 


