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Társadalmunk nyomorúsága és egy kis po-
litika. 

Ha e czimet elolvassa valaki, azonnal elmo-
solyog felette.  Hisz a politika már magában véve 
nyomorúság és ha valaki a politikai élet meddő 
bajait mérlegelni kezdi, lehetetlen, hogy azt társa-
dalmi bajnak ne qualifikálná.  Tehát a politika vé-
rünkben van : attól nem tudunk megszabadulni. 
Azzal születtünk, mint az eredendő bűnnel és ab-
ban meg is balunk minden abszoluczió daczára. 
Nem kenyerünk a rágalmazás, még kevésbé sze-
retnők, ha bennünket olyan „helyre legényeknek" 
tekintene valaki, a kik csupán azért, mert tündö-
kölni akarnak, — nekirontanak minden hazainak, 
minden szépnek és jónak, a mi nem magyar; nem 
szeretnők, ha ránk sütné valaki a liazafiatlanság 
bélyegét, és mégis ha az igazságot ki akarjuk most 
mondani, a félelem  érzete fog  el: nem fog-e  ben-
nünket saját vérünk, a magyar megtagadni, mert 
mi saját vérünknek tartjuk szeme elé a tükröt, 
hogy nézze meg magát, benne jól s ha lehet, is-
merje fel  magát benne. 

Mostanság a politikai és társadalmi élet bi-
zonyos szoros összefüggésben  vau egymással. Egyik-
kifolyása  a másiknak. Egyik az ok, másik az oko-
zat ; egyik a szülő, a másik a szülött: egyik a 
másik nélkül nem képzelhető. A politika szüli a 
közvéleményt, a politika szüli a társadalmi morált 
s a politika: morál. A morál kétféle:  társadalmi 
és politikai. A politikai messze jár az erkölcsi mo-
ráltói, hanem azért befér  a társadalomba és lesz 
belőle társadalmi morál. Ez a kettő egymásnak 
oka és okozata. 

A politika mérvadója mindennek, a mi szép, 
jó és nemes. A politika alapelv mindenütt; sza-
bályozója még a társadalmi becsületnek is. Lehet-e 
jellemet képzelni például ott, a hol kormányról 
van Szó ? Akad-e csak egyetlen számbavehető, tár-
sadalmilag nem kompromittálható individium ott a 
kormánypadokon? Bizony kedves magyarom, ott 
nincs egy sem ebből a fajtából.  A hazafiság  min-
den erényét párositsa valaki józan észszel. tudo-
mánynyal, szakavatottsággal: mégis neki megy a 
politika és „lerántja", — mert igy kivánja azt a 
pártérdek. Azzal aztán senki sem törődik, hogy 
igazat mond-e vagy nem: annyi elég, ha kedvez 
a pártnak, ha saját érdekeit előmozdítja a „lerán-
tott" becsülettel. Azt hisszük, a Szapáry megtá-
madtatását s az ezzel összefüggő  ellenzéki diadalt 

A „Nemere" tárczája. 
Öt férj  egyszerre. 

Azt mondjuk, Amerika minta-állam, a szabad-
ság hazája, s akár politikai, akár jogi, akár társa-
dalmi vagy kereskedelmi viszonyokról van szó, — 
nagy hanggal hivatkozunk az uj világra. Hja, 
Amerika az igazi állam, attól tanulhatna a vén Eu-
rópa, igy szoktuk mondani, a tiszta erkölcsű, nem 
korrumpált, a gyakorlati Amerikától! 

Pedig végtére is igaz a közmondás, hogy: 
n̂em mind arany, a mi fénylik.  S Amerikáról hal-

lottunk már eleget, a mi elvehette volna tőle a 
edvünket. Hiszen az amerikai szédelgések, kü-

°nczségek, társadalmi össze-visszaságok köztudo-
másúak A mi pedig az amerikai házasságokat il-
leti, mindeki tudja, hogy ott az emberi életre leg-
inkább kiható sőt mondhatjuk eme legkomo-
lyabb frigy  csaknem jugy (köttetik és bonta-
tik fel,  mintha nehányszáz métermázsa buza szál-
lításáról lenne szó Nagyon igaz, [az amerikaiak 
rendkívül gyakorlatiak s az a baj, hogy a házasság 
dolgában is azok, s mihelyt az rájok nézve ké-
nyelmetlenné kezd válni, vagy előnyösebb „üzlet" 
kínálkozik (ott a házasság alig több üzletnél), — 
azonnal felbontják  az előbbit, hogy ujat köthesse-
senek. 

Egy tanulságos történetet olvastunk nemrég 
mely érdekes illusztrácziójául szolgál az amerikal 

házasságoknak. Nem mese, hanem igaz, megtörtén1' 

nem is kell említenünk, hogy belássa az elfogulat-
lan olvasó, miszerint ennek a párttaktikának két 
vége van, mint a botnak : az egyik visszasujt ar-
ra, a ki üt vele, a magyar ellenzékre. A párt ki-
állít egy jámbor embert, interpellálni a pénzügy-
minisztert bizonyos elkövetett hivatalos titoksze-
gésért, a mit az ellenzék kitalált és a mi nem 
létezett soha sem. Tetszett az ellenzék magának 
azon szerepben, hogy ő épen a „fraanezminisztert", 
a kinek a külföld  előtt a legnagyobb tekintélyre 
van szüksége s a kinek a szakállával a magyar 
hitel is együtt jár, azt a pénzügyminisztert egy 
kissé „lerántják" a külföld  előtt, csupán azért, 
hogy ne legyen akkora hitele a magyarnak és ak-
kora súlya szavának, mint eddig volt. Mikor az-
tán kiderül a turpisság, kitűnik a rágalmazás, — 
akkor fordul  az ellenzék — a t á r s a d a l o m -
h 0 z, appellál a közvéleményhez. Szerinte a köz-
véleményt ő képviseli. Ha a társadalmi becsületet a 
sárba kell rántani, akkor: hajrá! ott a közvéle-
mény, majd igazat fog  az neki adni. Ha a párt-
érdekek alattomos, gyáva utakon a rágalom és 
piszkolódás fegyvereit  meg nem engedhető módon 
a nemzet gyalázatára fel  akarják használni, akkor 
rendesen a közvélemény Ítéletére számítanak. És 
az általános hangulatot mindig ők képviselik. 

S csakugyan, ha egyesek magaviseletét te-
kintjük, ha azon kárörvendést látjuk, mely itt-ott 
daemoni kifejezéssel  ül az arezokon, azt kell hin-
nünk, hogy igazuk van. Ha látjuk, hogy az ár-
mány fegyvert  kovácsol a legszentebb ügyből s az 
igazság látszatos affektáczióiyal,  koholt hírekkel, ki-
gondolt ni fogásokkal  nekimegy még a magánbecsü-
letnek is, melynek szentélye előtt kalapot kellene 
emelnie: akkor csakugyan reményt vesztünk pilla-
natra s elhisszük, hogv a politika befolv  a társada-
lomra, hogy a politikai morál egyszersmind társadalmi 
morál is. Szerencsére nincs igy. A nemzet elta-
szítja magától azokat, kik a becsület kérdését alá-
rendelelik a pártérdekeknek; a nemzet Ítélete le-
sújtja azokat, a kik a politikai élet küzdelmeivel 
megmérgezik a társadalmi együttlét boldogságát s 
azon közvélemény, mely igy itél, mely a morált 
csupán azért, mert morál, becsüli és tiszteletben 
tartja : az a valódi, az igaz közvélemény. 

Hisszük, tudjuk, hogy a magyar nemzetnél 
ez a közvélemény. 

A. M 

dolog, elhihetjük ; hiszen amerikai lap beszélte el, 
mint a véletlen sajátságos játékát. 

Egyik chicago-i hotel olvasótermében történt. 
Többen voltak a teremben, kik a lapokat olvas 
ták. Az általános csendet az egyik olvasó ur élénk 
felkiáltása  zavarta meg : 

— A patvarba ! Már megint ? ! 
A szomszédok boszusan tekintettek töl hír-

lapjaikból, mintegy rendreutasítván a csendzavarót. 
— Bocsássanak meg uraim, — szólt most az 

idegen ur — itt .e lap hirdetései közt előbbi nőm 
elválásáról olvasok s ez hozott ki a nyugalmam-
ból. 1874 október havában vált el tőlem s két hó-
nap múlva már férjhez  ment valami Tompkinsnoz, 
s oly nagy mohósággal köttetett e második frigy, 
hogy azt hittem, a sírig fog  tartani. 

— Tompkins? — szólt most az egyik szomszéd, 
felütve  fejét  a hírlapból. — Itt agy látszik, rólam 
van szó, mert az a Tompkins, a kiről ön beszél, 
én vagyok. Hogy is mondá ön, mikor vált el ne-
jétől ? 

— 1874 október havában. 
— Helyes ; nemde lvattynek hívták ? 
— Ugy van ; szép szőke nő volt, magas nö-

vésű . . . 
— Jobb mellén három kis lencsével ?! 

, — Ö az 1 Kezét ide, bajtárs 1 
— Örvendek uram! Én őt, ön jól van érte-

sülve, deczemberben vettem nőül. Igaza van: gyö 
nyörü nő volt, páratlan szép fekete  haját s vakító 
fehér  bőrét nem győztem eleget csókolni. Hanem 

az állhatatosság nem volt erős oldala. 1876 január-

A k ö z é p t a n o d a i o k t a t á s r ó l szóló 
törvényjavaslat már a befejezés  stadiumában van 
a vallás és közoktatási minisztérium kebelében E 
törvényjavaslatban már föl  van használva az az 
anyag is, mely a jogi szakoktatás érdekében össze-
hívott tanácskozmány tárgyalási folyamán  a közép-
tanodai oktatásra vonatkozólag felmerült.  A javas-
lat előterjesztésének ideje még megállapítva nincs, 
de Trefort  Ágoston miniszter minden esetre a ka-
rácsom szünidő előtt akarja a képviselőház elé ter-
jeszteni, hogy idő legyen azt még ez ülésszak fo-
lyamán letárgyalni. 

S z e g e d v á r o s ú j j á é p í t é s é n e k terí 
vét a „Pest Corr." jelentése szerint a szegedi ki-
rályi biztos a közlekedésügyi minisztériumhoz már 
felterjesztette  ; a terv felett  való tanácskozások 
már megkezdődtek még pedig Péchy személyes 
elnöklete alatt. I.echner miniszteri tanácsos eset-
leges felvilágosítások  megadása végett Budapestre 
hivatott. 

Külföldi  szemle. 
Ha a „Times" jelentésének hinnünk szabad, 

akkor a t ö r ö k ö k , miután egy ideig LobanofF 
herczeg szavaiban biztak és M u s z k a o r s z á g r a 
támaszkodtak, Angliával pedig daczoltak, egyszerre 
ugyan behúzzák szarvukat. A nevezett lap ugyanis 
azt jelenti, ho^y a londoni török nagykövet Mu-
surus pasa Salisbury őrgrófnak  a porta nevében 
kijelentette, miszerint a szultán ígéri a reformok 
keresztülvitelét, kész Baker pasát örményországi 
rendőrség parancsnoknak kinevezni s igy szükség-
telennek tartja az angol hajóraj elindulását. Ezen 
nyilatkozatra Salisbury azt válaszolta, hogy az an-
gol kormány nem tűrhet több e l o d á z á s t , a 
jelenlegi indolens török kormány alatt a biroda-
lomnak szét kell hullani, az angol kormány tette-
ket vár és nem üres szavakat, azonban hajlandó a 
török nagykövet biztosítására egyelőre m é g vá-
r a k o z n i . 

Igy állanak ma a dolgok, de kérdés még igy 
fognak-e  állani, ha LobanoffLivádiából  visszaérke-
zik Konstantinápolyba és meghozza a portának 
azon általa felajánlott  és a czártól elfogadott  véd 
és dacz szövetség ratifikáczióját  és ha igazak azon 
hirek, miket a berlini lapok hoznak, hogy a musz-
kanémet viszonyok már ismét annyira javultak, 
hogy Németország nem fogja  támogatni Angliát 
Törökország elleni fellépésében. 

Hogy ezen utóbbi hirek bírnak némi valószí-
nűséggel és most, midőn Bismarck herczeg t á v o l 
v a n Berlintől, csakugyan nagyon javultak a vi-
szonyok Muszka és Németország közt, arra az is 
mutat, hogy legközelebb Berlinben Wladimir her 
czeget szinte tejbe-vajba fürösztötték  s oly szívé-
lyesen, annyi sok kitüntetéssel fogadták,  mint ez 
alig volna érthető, ha a viszonyok a két udvar 
közt nem váltak volna szívélyesebbeké. 

havában már el kellett válnunk, mert a szive erő 
sen húzta egy másikhoz, egy festőhöz,  ha jól em-
lékszem, Greennek hivták. 

— Green, a festő  én vagyok — szólt most 
egy harmadik férfi  a távolabbi asztaltól s a két 
előbbi úrhoz lépett. — Nagyon örülök — folytatá, 
— hogy önökkel megismerkedhetem. A mi nőnk, 
a szép Katty, körülbelől egy évig volt az enyém, 
de talán ez idő alatt sem kizárólagosan. Hanem 
azért, ezt az egy hibáját nem tekintve, igen derék, 
kedves asszony volt, és ha oly rendkívül szeszélyes 
és ideges nem lett volna, azt mondhatnám, hogy 
azt az évet boldogan töltöttem oldala mellett. Ha-
nem az a szép idő csakhamar lejárt s mig az or-
vos egv véletlen elesés következtében kitört lá-
bammal foglalkozott,  addig feleségem  megunta ma-
gát és elhagyott. Csak hogy én ugy emlékszem, 
hogy a mi elválásunk már akkor közzé volt téve 
a lapokban. 

— Az lehetséges, mert itt a lapban ntm is 
önről, hanem valami Brownról van szó. 

— Brown, Brown, — szól Tompkins, — Ugy 
emlékszem, hogy egy ily nevü ur már az én férj-
koromban is járt utána. 

— Ugy az lesz az. 
— Uraim! — mondj most az első ur — nem 

lehet, hogy ezt az érdekes véletlen találkozást meg 
ne ünnepeljük. Indítványozom, hogy csapjunk egy 
kis kedélyes lakomát s engedjék meg nekem mint 
férji  elődjüknek, hogy meghívjam 'önöket vendé-
gemül. 

A meghívás elfogadtatott  s már épen útban 


