
síbben elismerte, miszerint oly államférfiunak,  a ki 
tizenhárom év óta annyi nagy dolgot müveit, 
annyi bonyodalmas kérdést oldott meg, elvitázhat-
lan joga van a pihenésre. Még végkép ugyan 
nem dőlt el a kérdés, de fájdalommal  mondjuk, 
kevés kilátásunk van arra, hogy Andrássy újra 
megmásítsa szándékát. 

Ezen megcáfolhatlan  tényállásból két mozza-
nat válik ki mindenekelőtt: 

Először, hogy gróf  Andrássy visszalépte tel-
jesen önkénytes és nem ő Felsége iránta való 
bizodalmának csökkenésében, sem valami bel- vagy 
külkérdésben okát nem leli ; 

másodszor, hogy az ellenzéknek sikerült ugyan 
Andrássyt kétszer is késztetni arra, hogy állásában 
megmaradjon, de egyszer sem sikerült őt abban 
megingatni. 

Az ellenzék ezen igazságnak épen ellenkező-
ét vitatja. Ezt vajmi nevetségesnek lehetne találni, 
ha oly kimondhatlanul szomorú és a nemzetre 
nézve oly szégyenitő nem volna! Uzurpáltak a 
világon már mindenfélét,  de Hérosztrat dicsősé-
gét uzurpálni, az csak ellenzékünknek jutott eszé-
be. Mily, n szegény .lehet e. y olyan párt, mely 
még ilyen'dicsőség után is kapkod, ilyen dicsőséggel 
is kétkedik. 

H. 
A „Presse" és a „Fremdenbl." csak azt említik 

meg dicséretükre, hogy nem olyan feudálisok,  kle-
rikálisok, mint a minőnek hirdették őket. Az utób-
bi még azt a megjegyzést is kockáztatja, hogy a 
többi tárca tulajdonosát, az alkotmányhii párt ma-
gatartásához képést, a reichsrath összeülése után 
fogják  kinevezni. 

A „Deutsche Zeitung" a legjelsntéktelenebb 
minisztériumnak nevezi Potocki ideje óta olyan-
nak, a mely nem centrálista, nem foederalista, 
nem klerikális, nem alkotmányhü, hanem segitő 
minisztérium. Mától kezdve egészen nyugodtak le-
szünk— ez a minisztérium nem veszélyes a német-
ségre és az alkotmányra nézve. 

A „Neues Wiener Abendblatt" ezt irja: Ha 
az volt Taaffe  célja, hogy meglepje a közönséget, 
ez mindenesetre sokkal jobban sikerült neki, mint 
eleintén szándékában lehetett. Ezzel azonban nem 
azt akarjuk állítani, hogy túlságos követeléssel 
néztünk volna az uj minisztérium kineveztetése elé. 

A „Neue Freie Presse" irja : 
Olyan minisztérium, melynek Zimialkowszki 

Prazak és Falkenliayn tagjai, bővebb magyaráza-
tokra nem szorul. Az ilyen minisztérium lengyel 
cseh és ultramontán ; mert Korb bárót és Taaffet 
senki sem fogja  olyanoká tekinteni, mint a lik 
kezeskedhetnek az alkotmány épen tartásáról, s a 

nagyságú töredékein át, kitépett és elsodort fatör-
zsek közt nyilsebesen esik vize. Mily kincs ! ha 
or zágunk belseje felé  irányulna. 

Stanley útjához méltó epizód a karaván átke-
lése. Rövid pihenés után a Hosszuhavas gerincze 
felé  haladt a mene1. Sürüen követik egymást a le 
dült bükksudarak, melyek közt sokszor a fejszés 
vezetőknek kell utat vágni. A két oldalt tátongó 
mélységből gyorsan emelkedik a köd, a fehér  osz-
lopok felnyúlnak,  mintha az eget tartanák, a fel-
hőkig. 

Hosszas haladás után a Karalyos (Cariu) bérc 
pusztája nyilik meg s ebcsaholás hallatszik az „esz-
ttna'Lfelöl.  A fenyükéreggel  födött  hajlék láttára 
előre örülsz az éjszakai pihenésnek. Korai öröm. 
Közvetlen közelből szemlélve minden kedved el-
megy attól, hogy ott vond meg magad, pedig már 
nagy cseppekben hull az áldás. Szélmentes oldal-
ban fris  gályákból sátort emelve, vacsorára óriás 
tüzek mellett melengetjük magunkat. 

A „bács" fris  túrójával nemsokára két óriási 
puliszka béllelődik, útját követi az édes orda. — 
Mikorra a „zsendice" elkészült, teljes erővel zudul 
a zápor. Kanaladból a falatot  szemed közé frecs 
csenti egy óriás csepp, s bekapod a kanál hideg 
vizet. A vacsora végeztévél, nyugalomra hajtod 
fejed  a lomb alá, fejed  fölött  a magasban fütyöl 
a szél, alább zug a fák  lombja, csörög a sátor 
teteje, csurog nyakadba a viz. Ha fejedre  húzod 
a subát, megázik a lábad, ha ezt takarod, nyakon 
keresztel a viz Ölbe rakott lábakkal összhuzod 
magad, beguggolsz a suba alá s rázendíted: 

„Suba, suba, göndör szőrű suba, 
Hat ökörért nem adnálak oda ! 

A kinszenvedés enyhítésére aztán találós me-
aéUl.el gyötör szomszédod, azt kérdi, hogy mi ér 
többet egy jó bundánál ? A vízmentes ponyvától 
kezdve a kaufsuk  köpönyegig elősorolsz mindent, 
végre megtudod, hogy egy jó bundánál többet 
ér — kettő. 

Szeretett felebarátom  ! Ha ilyenféle  kirándu-
lásra szántad magad, bátran yihetsz magaddal két 
bundát 

Janus 

szabadság megőrzéséről . A fölszólitás  a liberálist 
párthoz, hogy a minisztériumot egészítsék ki, nem 
veheti komolyan, mit legjobban bizonyít a nagy 
alkotmányhü miniszternek a kilépése. Hogy Stre-
mayr ur maradt kivételül, az csak a szabályt erő-
siti meg. Fájdalmasan esik e férfiút,  kinek admi-
nisztratív tehetsége elvitázhatlan egy Falkenliayn 
társaságában látni; de hiszszük, rövideden ö is be 
fogja  látni, hogy olyan elemek között, minőkből 
Taaffe  kormányát alakitá, ő meg nem maradhat ; 
tapasztalni fogja  ezt saját jó politikai hírneve árán. 
Szabadelvű és ultramontán, föderalista  és a biro-
dalom egység hive tartós szövetségben nem élhet-
nek ; egyik, vagy másiknak engednie kell, vagy 
meg kell tagadni, el kell árulnia elveit. 

A kormány alakítás tehát bizony nincsen 
még bevégezve. De az, mi kifogja  egészíteni, nem 
szabadelvű, nem alkotmányhü elem, de ultramon-
tán, és a szigorúan absolutista elem lesz. A vál-
ság, mely a Taaffe  kormánynak éltet adott, sok-
kal mélyebb jelentőségű; mert alig gondolható, 
hogy a sors, mely Andrássy grófot  érte, ne lenne 
összefüggésben  azzal a rendszerváltozással, mely 
most Ausztriára vár. E férfiú,  ki a német-libera-
lis párttal olyan nagy lelküen bánt el, ki a külpo 
litikát inauguralta, ki egyik támaszát a másik 
után olyan könnyedén vetette el magától, melyet 
különösen a magyar pártokban birt, legkevesbbé 
oka annak, hogy olyan korszak következett be, 
midőn az állani támoszlopait a szlávokban keres-
sük. Az ő bukása még nincsen leleplezve, de a lo-
gika kezeskedik arról, hogy a bel- és külpolitika 
mely szláv, nem tűrhette a közös minisztérium 
élén a magyar Andrássyt. Beust megbuktatta a 
Hohenwart minisztérium, s Anirássy vissza lépése 
ép olyan összefüggésben  a koalicionális miniszte 
rium alakulásával. 

Mint a holdfogyatkozás  rendes bekövetkezte, 
olyan ijesztő szabályossággal sötétül el nálunk és 
időről időre a szabadság napja. Ennek koronként 
bekövetkezését nem akadályozza meg a mult ke-
serű tanúsága, sem a jövő fenyegetése  s azért 
nem marad egyéb hátra, mint resignacioval visel 
ni el azt a mit elhárítanunk nem lehet. A mi re 
ményt önt belénk, hogy még eddig bár mennyire 
mélyen rántott is bennünket a csalhatlannak lát-
szó reakció, hirtelan fordulatot  vettek az ügyek, 
s emelkedtünk újra s azért nem hagyunk fel  a re-
ménynyel, bármilyen nagy utat is fussunk  meg e 
téren ; — hogy szélsőségek azért még következni 
nem fognak.  Csak legyünk egyek, és ne hallgas-
sunk azon gyáva szívűekre, kik, hogy megment 
sék az uralom látszatát, a szolgaságba mennek ; 
s akkor elég erősek leszünk, hogy túléljük ezt a 
koalicioná'is minisztériumot, s valamennyi ilyen 
minisztériumot, mely még erre következni fog. 

A „ T a g b l a t t " cikkeiből kiemeljük a 
következőket. 

Ha e minisztériumot ugy tekintjük, melyből 
fogalmat  alkothatunk magunknak az ország poli-
tikai képzettségéről, alig titkolhatnék el, hogy en-
nek hatása elszomorító volna. Be kellene valla 
nunk, — eltekintve politikai nézetek pártkülömb-
ségektől, — hogy tehetségek é< tekintélyek dol-
gában haladó lépéseket nem tettünk. S e vallomás 
annál elszomorítóbb, mert ez által el kellene ós-
mernünk azt, hogy a nyilvános élet népünk poli-
tikai erejét nem növelte. 

E minisztérium a megtestesült compromissum. 
De annak megitélésénél szem előtt kell tartanunk, 
hogy e kormány csak ideiglenes, s csak útját ké-
szíti elő annak, mely nyomába hig. Szabadon 
lép a parlamentbe s le nem köti magát addig 
egyik oldalra sem A kormány betölthetlen helyei 
csábosán ígérkeznek azoknak, kik a kiegyezést 
támogatják, de a kormány ideiglenessége az el-
lenzék ellen irányul. A minisztérium mostani álla-
potában meg nem maradhat: a parlamentnek kell 
azt megerősítenie ; s a pártalakulásokról tiszta fo 
galmaink nem lehetnek. Ha a minisztériumnak 
lesz többsége, akkor Taaffe  kormánya szilárdan 
áll ; ha nem, akkor talán olyan kormány fog"  ala-
kulni, melynek uralma a Hohenwart aera máso-
dik kiadásaként tekinthető •--. ezt Taaffe  gróf  maga 
sem óhajtja, mart a felelősség",  mely ez esetben 
vállaira nehezednék, óriási voina. De e miniszté-
rium megitélésénél tekintettel kell leenünk arra, 
minő kormány fog  alakulni ez ideiglenes kor 
mányból s majdan minő kormány fogja  átvenni 
Taaffe  gróf  örökét. 

A jelen h e l y z e t e t feltüntetni  csak a 
jövő eshetőtégeire tita'unk. Most nem arról van 
szó, milyen nézetben vagyunk a minisztérium 
egyes tagjairól sokkal inkább annak kell tudatára 
jönnünk, minő a változás, mely államéletűnkben 
küszöbön áll, nem könnyű guny, de a helyzet 
követelte komolyság legyen a szempont, melyből 
bírálnak. 

A. f  ö 1 d m. i p a r , s k e r e s k. m i n i s z -
t é r i u m j ö v ő é v i k ö l t s é g v e t é s e i r 

össze van állítva, s az egyes osztályok budgetja 
tetemesen emeltetett. Igy az iparosztály budgetja 
körülbelül kétszer akkorára van felvéve,  mint a 
jelen éviben. Még nagyobb emelkedést tüntet fel 
a földmüvelés  osztálya, amelyben, különösen az 
ujabb idlkben nagy mérvben felkarolt  culturmér-
nöki institutió fejlesztésére,  azonkívül a marhate-
nyésztés emelése, borászati célokra, különösen pe-
dig pinceegyleti szövetkezetek alakítására vétet-

sk fel  tetemesebb összegek. Az összes előirány-
zat köriilbelől 200.000 frtot  tesz, tehát eléri azon 
összeget, a melyet az országos gazdasági esryesii-
let a jelen évi budget tárgyalásánál a képviselő-
háztól a földmivelési  érdekek elősugitésére kért. 
A miniszteriurfi  másnemű tekinteteken kivül már 
azért is hiszi, hogy ezen összeg meg fog  szavaz-
tatni, inert a gazdasági egyesület által kért ösz-
szeg az idő előrehaladotiságánál fogva  100.000 frt-
ra reducáltatott. 

A g ö r ö g h a t á r r e n d e z é s i b i z o t t -
s á g tagjainak kinevezése végett igen határozott 
fölszólalást  intéztek a nagy követek a portához. 
Savfet  pasa azt válaszolta, hogy a legközelebbi 
minisztertanács elintézi e kérdést. 

Állítólag Szavasz pasát és Ali Szaib pasát 
és két táborkari tisztet jelölt ki a porta a bizott-
ság tagjaivá. 

P á r i s b ó 1 j e l e n t i k a „ N e u e f r e i e 
Presse" nek hogy Lyonban több egymás után va-
ló este zavargás volt a nyilvános conc ;rtek al-
kalmával. Az ottani monarchisták ugv-ri - 1 i . i-
léssel és kiálltásokkal akarták megakadü v . ni a 
Marseillaise előadását. Néhány zavargói elfogtak 
A városban nagy izgatottság uralkodik. 

Orosz lapszemle. 
A „Sz. Peterburgszkija Vjedomoszti" igen 

kedves foglalkozásnak  tartja firtatását  annak, mit 
szól a külföldi  sajtó Oroszországról. A londoni s 
a berlini lapok után most a b é c s i e k r e kerül 
a sor, s ez alkalommal foglalkozik  a „Politische 
Korrespondez"-cel, s a „Pester Lloyd"-dal noha 
ez nem bécsi lap. A „Pol, Corr." — azt mondja — 
azzal vádolja Oroszországot, hogy felbujtotta  a 
román kamarát, hogy a zsidó kérdéshen ne enged-
jen Európa követelésének. Ezt mondva elhallgatja 
hogy Oroszország volt első, mely elismerte Romá-
nia függetlenségét. 

Az oroszok kivonulása a B.ilkán félszigetről 
felkeltette  a zavargó elemekben a régi állapot 
visszaállítására reményét vagyis, hogy török emelt 
fog  uralkodni a bolgáron, kit a görög jól kifoszt, 
Sándor fejedelem  hadi intézkedései kell, hogy meg-
mutassák a törökök s a görö olcnek, hogy ha ők 
lakosai akarnak maradni Bulgáriának, mondjanak 
le ama reményről, hogy B ilgária valaha török tar-
tomány legyen. 

A bolgárországi rendetlenségek háládatos fog-
lalkozást nyujtának némely osztrák magyar lapnak 
hazug s Oroszországot rágalmazó cikkek közlésére 
gr. Andrássy organuma a „Pester Lloyd" tűnik ki 
legjobban, mely azt mondja, hogy az orosz kor-
mányzó által Bulgáriában elhelyezett aknák most 
már felrobbantak.  Mikor az orosz sereg kivonult 
a Balkán-félszigetről  az osztrák-magyar lapok 
ránk fogták,  hogy Bulgáriában s Kelet Ruméliában 
elhintettük a lázadás magvait. A osztrák magyar 
sajtó azzal vádolja Oroszországot, hogy a fárndsá-
t;os, a törökök szlávok feletti  uralmát megtörni 
akaró háború után önmaga akarja megsemmisíteni 
a bolgárokat a muzulmánok által. Furcsa rohama a 
gondolatnak s a felfogásnak.  Valóban Ausztria-
Magyarország politikai s nemzetiségi gyűlölete 
Oroszország iránt nem ismer határokat. Hisz az 
angolokról meg a németekről is csak ily bókot 
mondott. 

Az a Kelet-Rumélia mégis csak nagy szálka 
az oroszok szemében, mert lapjaik nagyon szeret-
nek foglalkozni  vele. A „Golos" azt mondja: „Az 
utóbbi időben Kelet-Ruméliából nagyon szomorú 
hírek kezdenek terjedni. Nem adhatunk ugyan tel-
jes hitelt azoknak, mert van okunk kételkedni 
hitelességükben. Bármily gyönge és jellemtelen le-
gyen is Kelet-Rumélia mostani kormányzója, lehe-
tetlen, hogy fel  ne fogja  a Bécsben s Konstanti-
nápolyban neki tulajdonított tények komolyságát. 

A „Novoje Vremja" sokkal kurucabb maga-
tartást tanusit e tekintetben s csak fegyverre  szó-
lítja Oroszországot mondván: „Beállott szüksége 
Oroszországra nézve annak, hogy sikra állítsa 
egyesítő s teremtő politikáját a zavargó s a szét-
darablő politika ellen, melyet a porta s az angolok 
ü/nek a kelet-ruméliai talajon nem a béke érde-
kében, de nem is a berlini szerződés értelmébsn. 
Összetett kézzel nézni a dolgok menetét valóságos 
politikai baklövés volna, melynek boszantó kö-
vetkezményei már a közel jövőben nagy bajoknak 
szülői lehetnek." 

A „Golos" Törökország s a nyugoti hatalmak 
cimü cikkében mondja ; „A porta szemlátomást 
menekülni óhajt a nyugoti hatalmak eyámsága alól. 
A másodrangú fontossággal  biró episodok egész 
sora mutatja ezt: sir Henzi Layardnak nem sik e 


