
Nem nyomás, nem kényszerhelyzet vitte bele gr. 
Andrássyt abba a végiettetjea abnormitásba, hogy „im 
iitssischem Bunde der Dri'te" legyen: a mi be le vitet, 
az nem írás, mint egy hamis kiindulási pont, melyre 
okoskodását alapitotta. Politikában, mint minden okos
kodásnál a kiindulási pont az, a mi határoz. A ki a 
taposó inalom k e r e k é r e lép, ez aztán tapos. Viszi a 
kerék. 

Azok után, a mik gróf Ardrássy minapi nyilat
kozataiból nyüvárosfígra kerítitek, én tökéletesen fel 
tudom fogi-i po'it kájá'. Lehet az meg titok a diplo
matikai összesui as-brgas részlete : e nézve, de ez csak 
koloratura, ctak parefiazia. Az alaphang, a politika 
kiindulási pontja, iránya, hg-'kája töblé nem titok s 
a még t.tokba burkolt részletek a dolog lényegén nem 
változtathatnak A balnak, mely a hálóba tolakodott, 
nagyon köí-épsz-írii vigasztalás az, hogy ilyen s nem 
au.olyan mártással leg feltaláltatni. 

E n , ha egészségem, megengedi, el ingom mondani 
nézeteteime! mind a kidügyér politikája f e lő l — tár
gyilagosan „s'ne ira et studio", mikért a helyzet ko
molysága kívánja — m i n d hrra nézve tr, hogy m i l y 
•lányban kel'ene a i errze'.nek beleveti i az eseménytk 
mérlegébe határozott akaratát, miszerint a mi még 
mei , t r ".tii , m e g m e n teil; ess ék. 

Hanem azt gondolom, jobb lesz, ha bevárom a 
fegyveis?üneti alkudozások kimenetelét. Alert az ha-
láiozza iiKg a helyzet iktuibtását s ez viszont a te-
tndőkf t. 

Addig kérem hazámfiait: gondolkozzanak ama 
veszély felől, melyet e levelemben — mint az eddig 
uralgoit politika tényleges erfdinényét — kijtlöltem 

A helyzet végtelenü komoly. 
Ne: íny év előtt hazánk sorsának egy végzetes 

foidu'.ó pontján, e szsvakkal k'áltoítam be le a pusztá
ba: „ N e kergessétek bele a magyart Ü B á l l á s á n a k fel
adásába az oro9z veszélyre hivatkozással. E veszély 
tekintetében hazánknak Ausztria Magyarország nem 
vil'ámháritó, hanem villámvonzó, nem erő, hanem 
gyöngeség." 

A pusztában kiáltó szó Cassandra szó volt. Ma 
már tény, hogy az volt. Könyörül et ibtene ! mi más
ként állana minden, ha ezelőtt öt hónappal nemzetünk 
k e z e nem v o l t volna megkötve líécs által ! 

Most meg azon másik szavamra figyelmeztetek, 
hogy „a bécsi politik.v basánkat máglyává teszi, me
lyen nz orosz fogja az osztrák sast elégetni." 

Vigyázzon a nirozet, nehogy e szó is Cassandra 
tsóvá legyen. 

Majd e!jő az idö, midőn les/, hivatkozás a „nagy
lelkű magyar nemzet öröklött hősiességére, lovagias 
érzelmeire". — TudoTi. — S a magyar helyt fog állni 
magáért. Ezt is tudom. Még dobog az a sziv, még 
izmos » kar, me'y meg tudta óvni e haza életét ezred 
év< ii át. Hanem miként az őskori Notman, ki az ég 
IVlé muti.:ó szent Olafí'nak e kérdésére : „Kiben bízol?" 
net f e l e h e : j„ EVI agamban" ugy bizony mi is már jófoi-
inán e.;,ak magunkban bizhatunk. Bízzunk is. De bi-
zoi.v, bizony mondom: „Megnehezült az idők viharos 
jiíi lis H lelettünk." 

Nehéz időknek . T i e g y ü n k elébe. 
K o s s u t h Lajos. 

Nézetek a rendezett tanácsú varosok 
közigazgatásáról, 

tekintettel e megye három városára az 1871 
óví XVIII. es 1876 ik evi X X törvénvcikk-

ben nyert jogok és kötelességek alapján. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

Már régen gondolkozom lapjába valamit irni, 
de hiátn. a iniröl én írhatnék, az oly tárgy, mely 
kevés érdeklődést keH; pedig jelenben minden lap
nak arra kell ügyelni, hogv oly változatos legyen, 
mint az emberek gondolkozásukban változók. Ne
kem is, mint kevés embernek, nem egy rögeszmém 
van. Az enyém az, hogy az embereket felvilágosí
tani szeretném, miszerint annyi jogokat kaptunk a 
ti/, év a'att hozott törvényekben, hogy ha azokkal 
élni tudnánk, önmagunk visszarettennénk ; mert 
annyi vele a kötelesség, hogy azt teljesítenünk na
gyon nehéz. Fájdalom azonban, kevés ember van, 
ki a szabadságot és szabadosságot teljesen megkü 
lenböztetni tudná és igy azoknak nem elég a sza
badság, mert az köíelessségeket is von maga után. 
Az a szabadság oly szép valami, mikor az ember 
ugy egyecäil gondolkozik magában, elfeledve, hogy 
többen is vannak raég, kik ép oly joggal bírnak 
azt maguk részére követelni. Igenis, minden em
ber joga ott végződik, hol a másiknak joga kez-
eó..:ik és igy a szabadság, ugy, a hogy az idióták 
képzelik, nem egészséges agy kifolyása. 

Hanem nem ilyenekről akarok én irni, nagy 
munkához fogok; íélek is tőle, hogy a kitűzött 
feladatot, mely nem kevesebb mint ez / „ "_\, 
nera fogom megoldhatni, de szándékom elmondani 
e yetmást. Ezen városok érdekéből történik és bi
zonyára annak polgárai találnak is valamit benne, 
ha n e m is egyebet, legalább némileg felismerik, 
hogy jogokat nyertek és súlyos kötelességeket, 
ITÍ Ivek nem teljesítéséért felelősek az utókor előtt; 
át '.ják, hogy ha roszul kormányoztatnak, nem 
mást, mint önmagukat kell okozniok. Azért tisztelt 
pz-rkerztő ur adjon egy kis tért lapjában, talán 
I ' M p'.r sorral kezdik én is hírlapba irni. Első 
miinka er, hosszú a címe. Kötí teket lehet irni és 

,v; kimerithetlen lenne. Igyekezni fogok, hogy 
.i nnyiben lehet, lapjának minden számába adan
dó fesz egy bevégzett egészet foglaljon magában, 
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hog)' ha önnek, vagy olvasóinak nem tetszenék, a 
tovább kiadásra kényszerítve ne legyen. 

* * 
Törvényeinkből tudjuk, hogy nagy község 

rendezett tanácsú várossá miként lehet; tudjuk, 
hogy rendezett tanácsú város hogy lehet községgé 
és igy könnyen kifejezhető, hogy a rendezett ta
nácsú városnak annyi anyagi és szellemi erővel 
kell rendelkeznie, hogy a reá háramló kötelezett
ségeknek megfelelni tudjon. A n y a g i e r ő az, 
hogy a lakosság megterheltetése nélkül teljesíteni 
képes legyen ugy az állami, valamint a városi 
közigazgatás, árva és gyámhatósági teendőket, bír
jon lakossága számarányához képest kellő taninté
zeteket fentartani, tudjon városi jellegéhez mérten 
kényelmet nyújtani lakosságának, kövezett utak, 
járdák, berendezett vásárterekben ugy a közbizton
ság, mint a testi épség megóvására, az utcák vilá
gítását, az egérzs.'gre ártalmas tavak, vizek, pata
kok szabályozását, nemkülönben a lakosság tűz
biztonsága és egészséges lakások épithetése tekin
tetéből uj utcák kivágatását eszközölni, a közegész
ségre ártalmas gyárak, épületek eltávolításáról 
gondoskodni. 

És még mennyi, itt elő nem számlált teendők 
vannak, melyeket egy rendezett tanácsú várostól 
megvárni lehet és megkövetelni kell, ha betölteni 
akarja azon kötelezményeket, melyeket városi jel
lege önként von maga után. 

S z e l l e m i k é p e s s é g ! Ez már valóban 
nehezen meghatározható valami. Látunk sokszor 
egy város élén annyi szellemi képességgel rendel
kezőnek állított férfit és mégis azon város ügyei 
elhanyagoltak és viszály honol azon városban. Ali
ért ? Mert a szellemi képesség nem teljes azon 
vezérférfiaknál. Hiányzik, mint a gyémántnál vala
mi, az, a mi a fényt adja : a csiszolás, a jellem 
tisztasága és szilárdsága. 

Az 1 8 7 1 - i k évi XVITI-ik törvénycikk alapján 
alakult rendezett tanácsú városoknál a képviselet 
felét a képviselő választó jogosultakból választja 
minden adózó polgár, e megye városainál, melyek 
az 1 8 7 6 - i k évi X X . t. cikk alapján alakultak, csak 
a követválasztásra jogosultak választják saját ma
guk közül a képviseletet fele részben, fele részben 
pedig az a legtöbb adót fizető képviselő válasz
tásra jogosultak közül alakulván : meg van az in
telligenciának kezében minden hatalom adva arra, 
hogy a város képviseletében a szellemi képes
ség legyen. 

És ha ez nincs és a város képviselete bábjá
téka egyeseknek, családoknak, avagy egyes a város 
anyagi ügyeit kizsákmányoló nem tiszta kezű szö
vetkezetnek : akkor okozza a jó és nemesre tö
rekvő önmagát és ne hibáztassa a törvényt, mely
nek javadalmát a jóra, a nemesre felhasználni nem 
tudta. 

Ugy akarom hinni, hogy a városok jelenleg 
három évre alakult képviselete annak javára, elö-
haladására törekvő polgárokból alakult, kik senki 
nyomása alatt nem állnak és nem állottak akkor, 
midőn tisztviselőiket azok közül, kikből kellett 
hogy válaszszák, a követválasztásra jogosult pol
gártársaikból megválasztott i k és olyanokat válasz
tottak, kik ugy jellemszilárdság, valamint megfelelő 
képességgel bírtak arra nézve, hogy betöltsék az 
állásukkkal járó kötelességeket és kik átérteni tud
ják azt, mi egy rendezett tanácsú város kötelessége 
ugy az állam, valamint a lakosság érdeke szem
pontjából és ezen hitben írom le azt, a mit gondo
lok én, hogy üdvös e megye három városára néz
ve. Most bezárom egyelőre levelemet. 
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Szigligeti temetése. 
Szigligeti temetése I. hó 21-én ment végbe. 

Sok ezerre tehető azok száma, kik igyekeztek le
róni az író iránti végtiszteletet; a kerepesi ut jár
dáit a nemzeti színház épületétől kezdve mindvégig 
sürü tömeg lepte el. 

A szertartás a nemzeti színház előcsarnokában 
vette kezdetét; ott volt a főváros színe-java, köz
életünk számos kitűnősége, Trefort és Percei mi
niszterek, Ribáry és Szász Károly min. tanácso
sok, b. Kemény Gábor államtitkár: az országgyű
lés tagjai közfii, Haynald érsek, Ürményi Miksa, 
Binó József, Csengery Antal, Várady Gábor, b. 
Lipthay, gr. Szapáry Gyúl ' , gr. Karácsonyi Gu : dó, 
gr. Apponyi Albert, Horváth Mihály, Wahrmann 
Mór, Falk Miksa urak; az iro lalom Budapesten 
időző kitűnőségei majdnem mind jelen voltak; 
Arany János is eljött bucsut venni nagy irótársá-
tól ; képviselve voltak az Akadémia, a Kisfaludy-
társaság, Petőfi-társaság, az irók és művészek tár
sasága, a nemzeti múzeum, az egyetem és műegye
tem. A fővárosi hatóságot Rath Károly főpolgár
mester képviselte. 

Teljes számban jelent meg a fővárosi művész
világ, nevezetesen a nemzeti színház és a népszín
ház tagjai, a szini képezd?, a zeneakadémia stb. 

A koporsót huszonnégy koszorú díszítette; a 
nemzeti színház drámai személyzete, az operai sze
mélyzet, a zene- és énekkar, az Akadémia, az írói 
és művészi kör, a Petőfi-társaság, a népszínház, a 
szini tanoda, az egyetemi olvasókör, az országos 
nőiparegylet, Jókai Mór, Soldosné, Nagy Imre és 
neje, Feleki és neje, Bercik Árpád, Árvái keres
kedő (e felirattal : „A jellem az, mit benne bámu
lunk"), vidékről a kassai színtársulat, a kecskeméti 
színtársulat, a kolozsvári nemzeti színház, ennek 

intendánsa : Korbuly Bogdán, valamint E. Kovács 
Gyula. Csiky Gergely is küldött koszorút, de ezt 
csak majd a requiem alkalmával teszik le. 

Három órakor a ravatalhoz érkezett a gyá
szoló család ; a leírhatatlan fájdalom a legtöbb je
lenlevő szemeibe könyeket csalt. 

Kanovics józsefvárosi plébánus elkezdte az 
„Oremus pro fidelibus defunctis"-t : az egyszerű 
szertartás, a gyászének, melyet a nemzeti szinház 
énekkara kisért, azután az Erkel-félő gyászdal, me
lyet az énekkar adott elö, hatást keltettek. 

Ezután Feleki Miklós tartott bi szódét. 
A halottas kocsi két oldalán a következők 

fogták a koszorúk szalagjait; jobbfelöl Eszaky 
Károly, Várady Antal. Vízvári, Erdödi Béla, Hal
mi Ferenc, baífelöl Solymossy Ed >, Gyulai Pál, 
Varlnai Károly, Újházi Ede és Greguss Ágost. 

A menet megindult és lassan a temető felé 
haladt ; a népszínház előtt, melynek erkélyén a 
népszínház nöszemélyzete volt együtt, a menet 
megállott. A lelkész és segédlete egy imát zeng
tek és ezután Rákosi Jenő, a népszínház igazga
tója mondott búcsúztatót. 

Ezután a gyászmenet a temetőig vonult, nol 
még sok százan vették körül a tátongó s ;rt, mely 
Szigligeti Ede mulandó poraira várt. 

Itt Várady Antal a Petőfi társaság nevében 
monda el szép beszédéi. 

Végül Paulai Ede szólt még a sírnál. 
Mire a sirásók elbocsáták a kötelet és a drá

ga tetemeket magába záró koporsót leeresztették 
sírba. A l i g volt szem, melyben a köny fel nem 
csillogót; a családbeük zokogtak, az elhunyt egyik 
leánya (Ferike) elájult. A mi Szigligeti Edében 
halandó volt, az most már az örök álmot aluszsxu 
a hideg fagyos földben; — halhatatlan szelleme 
köztünk marad müveiben. Béke poraival ! 

V i d é k i é l e t 
Alig született, már mĉ lialt. 

Arko*, 1873. januárhó. 
Három évvel ezelőtt egy gyermek színi elő

adásból és egy táncestélyböl begyült volt 21 frt. 
Sokáig haboztunk, minő célra iordusuk ez össze
get. Végre valahára sikerült abban állapodni meg, 
hogy állítsunk egy népkönyvtárral összekötött ol
vasó-egyletet. 

A mult 1 8 7 7 . évben létesítettük vala azt. 
Meghozattuk a Budapesten alakult népkönyvtári 
bizottságnak a nép számára összeállított népkönyv
tár lajstromát. Kiszemeltük, kiválogattuk ebből 
azon olvasmányokat, melyeket örömmel, élvezettel 
olvashat s hasznos ismereteket szerezhet magának 
mindenki, k i csak olvassa. Többeket meghozattunk 
s csekély, az alapszabályokban megállapított díj 
mellett olvasásra bocsátottuk. 

Ugy látszott első tekintetre, hogy e nei^-s, 
szent és jóravaló ügy megszilárdult s megkéRvel-
vén ez által a nép az olvasást, felhagy az eddig-
annyira bálványozott korcsmával, hol trágámál 
trágárabb beszédeket hall és tanul, s szellemi táp
lálékot keres magának a jó könyvek olvasásával s 
örömmel adja fillérét annak gyarapításához Külö
nösen pedig a hosszú téli estéién, midőn zug künn 
a förgeteg s ab a kához csapdossa havat, gyertyája 
mellett, vagy kandallója világánál olvas, boldognak 
érzi magát kicsiny családja körében s áldanrija 
azokat, kik ily hasznos időtöltésre alkalmat nyúj
tottak. 

De fájdalom, ellenkezőt észleltünk ! Mindjárt 
a megalakulás, az alapszabályok elkészítése után 
számosan íratták be magukat alapító, pártoló és 
részvényes tagokul. — Megkezdődött az olvasás. 
Hévvel, tűzzel, lelkesedéssel vették ki a könyvtár
ból a könyveket s talán olvasták is azokat, mert 
mutatja a könyvek piszkossága, el szaggatottsága 
(melyeket megkímélni illő lett volna). Y.; most . . . 
miután letelt egy esztendő, midőn kétszeres buz
góságot várnánk a tag-októl : akkor minden törek
vésünk, iparkodásunk mellett is nem vagyunk ké
pesek csak annyira sem, hogy a tagodat ö.-sze-
gyüjthessük s velők népkönyvtárunk és olvasó
egyletünk fennállását, vagy megbukását elhatá
rozzuk. 

Már ma többé nem kell könyvtár. (Azonban 
csak Árkoson.) Minek is az az olvasás ? Evenként 
1 frtot, vagy 5 0 krt, vagy a legcsekélyebb 20 krt 
fizetni' az már igen sok. '„Veszünk a kompaktortól 
2 0 — 3 0 krajcárral oly szép olvasmányt, hogy az 
embernek szive megesik rajta, mikor elolvassa. — 
Ezek a népkönyvtári könyvek igen hosszadalma
sak, vége hosszát nem éri az o.vasásnak. Aztán 
még nevetni sem lehet rajta." 

Ilyen badar beszédeket lehet hallani már ma. 
egy esztendő eltelte után. Hová lett az olvasási 
kedv ? Hol van a lelkesedés, mely kezdetben volt ' 
Csak szalmatüz volt, mely hirtelen fellobbant s ép , 
oly hirtelen elhamvadt. > 

Ne engedjük elveszni, megbukni a népkönyv
tárakat, hol" azok léteznek, sőt törekedjünk a r r a , 
hogy minden községben, hol nincsenek, felállíttas
sanak. Hisz ez lehet csak népünknek legszentebb 
talizmánja ! 

Ne idegenkedjünk az olvasástól, ne féljünk a 
fizetéstől, mert hasznosabb, gyümölcsözőbb kama-
tott sehonnan sem nyerhetünk, mint azon befekte
tésből, melyeket a könyvtárakra teszünk. 

Nem tagadhatni : nehéz a mai világban élni, 
mert „fizess" ez az első szó, m e l y l y e l köszöntenek 


