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H a r k á n y i  F r i g y e s .
Harkányi Frigyes csongrádmegyei születésű, 1847-ben a jogi 

pályát elvégezvén, Zarka királyi személynök mellett jurátuskodott, 
midőn az 1848-ki forradalom kitörvén, a veszélyben forgott haza jaj- 
kiáltására mint lelkes honfi, a nemzetőri zászló alá sorakozott.

A forradalom befejeztével elveszett szabadságunk folytán, nem 
lévén a jogi téren pálya, Harkányi Frigyes részint birtokán mint gazda, 
a  földmivelés czél- 
szerü javitása körül 
fáradozott, részint 
pedig legtöbb idejét 
az ipar és kereske
delem tanulmányo
zására szentelé, s e 
czélból az egész mi- 
velt Európát be
utazta, hogy miután 
a politikai térről 
azon szomorú idő
szakban úgyis le lé
vén szorítva, leg
alább az anyagi té
ren mozdíthassa elő 
a  haza javát. Fárad- 
hatlan kitartása kö
vetkeztében e té
ren mihamar ismert 
egyénné válván , 

nem sokára a budai 
takarékpénztár vá
lasztmányi tagjává 
választatott. Ké
sőbb, mint az első 
magyar általános biztositó társaság egyik alapi tója, a társulat által 
a  legelső közgyűlésen mint tapasztalt szakférfiú igazgatói polczra 
■emeltetett.

Mint lelkes honfinak, a főváros szépítése is szivén feküdvén, az 
alagút-társulatnak is választmányi tagjává lön. Továbbá tudván, hogy 
magyarhoni földbirtokosainknak szükség esetében mily nehéz pénzt 
kapniok, örömmel csatlakozott azon jeles férfiakhoz, kik a magyar 
földhitel-intézetet megállapították, hol szintén a felügyeleti bizott
mány tagja.

Azonkívül a közmunka-tanács egyik tagja, a pécs-barcsi vasut 
elnöke s több más jótékony, a közjólétet előmozdító vállalat s intézet
nek választmányi tagja, az osztrák-magyar állam vasut választm. alel- 
nöke, Pest megye bizotts. tagja s a magyar kereskedelmi, ipar s
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földmivelési minisztériumban osztálytanácsos volt, később Minist. Taná
csosi rangot nyert s hogy ennyi teendőnek megfelelhet, csakis rendkí
vüli tevékenységgel párosult szakayatottsága teszi arra képessé.

Különösön hasznos tevékenységet fejtett ki 1877-ben a párisi 
kiállításon, hol mint kormánybiztos, majd nem másfélévig elismerésre 
méltó módon töltötte be fontos hivatását.

A  jelen országgyűlés már a negyedik, melyen mint képviseli* 
részt vesz. Tagja a pénzügyi bizottságnak s mint ilyen, nem egyszer 
sikeresen fungált a házban mint előadó.

J ó k a i  M ó r .

Az ország legelső irója-----
Nem olyan ember, a kire ezt nagyításból mondják, vagy a ki ezt 

másoktól erőszakolja k i ; hanem olyan, a ki nem győz menekülni az elis
merés, a hódolat, a szeretet, a ragaszkodás mindazon jelei elől, melyek 
mind csak abból a tudatból erednek, hogy ő az ország legelső irója----

Mikor a szegedi ünnepek alkalmával meglátták a vasúton, Sze
ged város egyik főtisztviselője oda sietett hozzá s azt mondta neki 
Üdvözöljük egyik fejedelmi vendégünket.

így becsüli Jókai Mórt a magyar ember.
És én most arra vegyek bátorságot, hogy magyar a olvasó közön

ségnek magyarázni kezdjem: ki az a Jókai Mór? Elmondjam, hol szü
letett, hol nevelkedett, ki volt apja, anyja, hol já rt iskolába, milyen a 
predikátuma, mit irt és mennyit s ezért micsoda kitüntetések érték ?

Hej ! ha én azt tudnám, hogy ezeket még a magyar közönségnek 
hosszan, terjengősen, részletesen magyarázni ke ll; ha azt tudnám, hogy 
van még könyvlátott, meglett korú magyar ember, a ki mindezt még 
nem tudja: hát akkor — akkor nem írnék még csak igazában semmit, 
hanem lecsapnám a toliamat, s néznék oly kenyér után, a mely nem 
kergeti az emberi hálátlanság tudatától oly könyörtelenül az emberek 
arczába a vért, mint kergetné az, ha Jókai pályáját a magyar közönség 
előtt még ismertetni kellene.

De hát nem kell. Azon ritka emberek egyike ő, a ki Magyaror
szágon, negyven év óta szakadatlan k ö z s z o l g á l a t b a n  van. Negy
ven év óta és szakadatlan ? Tehát Bach alatt is, Schmerling alatt is, a 
provisorium alatt is ? Úgy van biz az, akkor is. Csakhogy a közszolgá
lat, a mit Jókai végzett, nem a hivatalokban folyt le, hanem irodalmi 
téren. S ha a katonának a háborús éveket duplán szokták számítani,. 
Jókainak a Bach és Schmerling alatti háborús időt bizonyára szintén 
dupla krétával számíthatták volna. S mert ő a közszolgálatba soha, 
egyetlen pillanatra sem fáradt bele; mert a közönségnek barátja és 
biztatója, vigasztalója és mulattatója, oktatója és vezetője volt negyven 
év ófa szakadatlanul; mert nem telt el egy év, hogy Jókai az irodalom 
és a haza szolgálatában végzett napi teendőin kivül igazi műremekek




