
'elenetek ; — rosz ember minden társadalmi réteg-
ben akad. — Nem ez volt a baj ; — a baj az volt, 
hogy a magyar mágnási kar mint testület, mint 
alkotmányos tényező elhagyta a nemzetet, — nem 
volt látható. A magyar alkotmány testületi súlyt 
adott a magyar arisztokracziának a nemzet köz-
életében; s ezt számára a 48-diki törvények is fön 
tartották ; — és tz a Süly hiányzott a nemzet sor-
sának mérlegében ; — a magyar arisztokracia, 
mint institutió, mint alkotmányos tényező nem 
ment Debreczenbe 1 Hányszor nem hallottam Pe-
rényit, azt a Perényit, ki ama kor történelmében 
egy kimagasló páratlan alak, mely c-gyedül áll : 
hányszor nem hallottam panaszkodni, hogy kérés-
sel, rimánkodással, fenyegetéssel,  levelezéssel, fut-
kározással hetek alatt sem képes egy íőrendi há-
zat összehozni ; s mikor aztán óriási fáradsággal 
egyet mégis összehozott, hát az olyan sovány volt, 
hogy szomorúság volt reá nézni. Azt a néhány 
hűt és hazafit  kivéve, a született független  magyar 
főrendiség  távolléte által tündökölt. A magyar 
közélet épületének két alkotmányos oszlopa közül 
az egyik hiányzott az egész szabadságharcz alatt 1 
Ez a hiány döntötte meg a hazát ; ha ez a hiány 
nincs, ha a magyar arisztokraczia, mint alkotmá-
nyos tényező, mint instituczió helyt áll a nép, a 
nemzet melleit, sem az önbizalomvesztés nem ver 
gyökeret a hon vérrel áztatott földjében,  sem a 
pártos visszavonás nem burjánzik fel,  sem árulás 
nem lesz lehetséges, sem el nem bukunk ; hanem, 
mert a fírendi  kar mint instiuezió nem volt Debre 
czenben — hát néhány a haza iránti kötelesség-
ről megfelejtkezett  egyénnek lehetségessé vált, ma-
gukat pozsonyi vagy hová is való-konventikulu-
mukban. mint institúciót praesentálni a cár előtt s 
a muszka behívásra a magyar főrendiség  kivána-
tának pecsétjét reá hazudni. 

Hát arra a kérdésre, hogy a keleti bonyo-
dalmak kérdésében a magyar főrendi  kar miért 
nem vetette súlyát az események mérlegébe ? fele-
letem az, hogy a magyar főrendek  soraiban min-
dig voltak s most is vannak minden tekintetben 
kitűnő hazafiak,  de a magyar lőrendiség, mint al-
kotmányos tényező, mint politikai institúció — va-
lóságos anachronizmus. Gleiche Rechte, gleiche 
Pflichten  — volt Széchenyi kedvencz mot data. 
Privilégiumok számára nincs a XIX. század utol-
só negyedében hely. 

P e r é n y i t ugy említettem, mint egy pá-
ratlan kimagasló alakot, m e l y e g y e d ü l á l l . 
Annak a francziának,  kitől beszélgetésünk oly „bo 
csásd meg nekünk a mi kenyerünket" alakban 
került valami hypolhetikus P e y r a m o n t tolla 
alá, nem magyarázgattam biz én, hogy mi okon 
mondtam azt Percnyiről. 

Hát most alkalmat veszek elmondani Jegyez-
zék fel  az élők a jövendők számára ; méltó a föl-
jegyezésre. 

Bécsben voltunk szankczionáltatni a 48-iki 
törvényeket Valami zajos fogadtatásról  annyira nem 
is álmodtam, hogy még szegény áldott ideges nőmet 
is magammal vittem — Bécset látni. 

lőn az a váratlan bámulatos jelenet, mely 
engem, az egysz-rü magyar polgárt, a Bécsben 
idegent azon különös helyzetbe tett, hogy azt 
mondhattam az ős bécsi Burgban a fejedelmi  ház-
nak : „Ich schaffe  Ruhe (lem Hause Öesterreich 
in Wien," — a mint erről a nagyméltóságú orszá-
gos küldöttségnek nyomban in pleno jelentést is 
tettem. 

Ama fogadtatási  jelenet után szerettek mág-
násaink közül sokan szállásom nappaliában időzni. 
Nem csoda, sok furcsát  lehetett ott látni, hallani. 
Gyakran ott üldögélt órahosszat Széchényi is, ki 
azelőtt lakom küszöbét soha át nem lépte. 

Mindjárt első este Perényi késő éjjelig ott 
maradt — utolsónak maradt; s mikor már csak 
kettecskén valánk, imigyen szólt: 

„Barátom 1 ez itt már forradalom  ; majd lesz 
nálunk is. Es ez a forradalom  azzal a beszéddel 
csinálódott, melybsn azt mondád, hogy a magyrar 
királyi és- osztrák császári korona közti ellentétet 
alkotmányossággal ki lehet egyenlíteni. Tudod e 
te, hogy te ezzel egy nagy abszurdumot mondtál? 
Nem lehet azt kiegyenlíteni. Ezek az emberek itt 
körülted mind azt képzelik, hogy csak a szankezió 
legyen meg, minden jói lesz. Dehogy lesz! Hisz 
azt a szankeziót igy-amugy majd csak hazavisszük, 
de egyenlíteni: — vagy osztrák egységes provin 
czia, vagy elválás. „Tertium non datur." Minden, 
a mi e kettő közt van, csak amolyan színházi de-
koráczió, csak amolyan czafrang,  melylyrel magun-
kat ámítjuk, hogy állami életünk rongyait ne lás-
suk. Ily időkben jó az embereket ismerned. Hát én 
tudtodra adom már most, hogy engem a czafrang 
nem ámit, nekem a provincziáskodás nem kell, én 
el vagyok határozva a másik irányban menni. — 
Légy bizonyos benne, a dolgok oda fognak  menni, 
oda kell menniök; én készen vagyok menni a 
végletekig : győzelemre, ha lehet, az akasztófára, 
ha kell — én megyek. Ezt akartam neked tudtodra 
adni." 

Én megilletődéssel néztem férfias  arczába, a 
mint e nagy dolgokat oly indulatlanul nyugodtan 
beszélte, mintha egy sakk-játszmáról szólna, és azt 
mondám neki: „Te látnók vagy ; a látnók hivatá 
sa a népet vezérelni. , Vezesd nemzetedet I" — Ő 
el mosolygott és ennyit mondott: „A vezér nem 
csinálja magát, — ő csinálódik; a vezérséget a 

körülmények adják, — neked adták, — vond igá-
dat te szegény 1 Kötelességed. — Jó éjszakát 1" 

És én vontam igámat. Igen nehéz volt. És 
még olyanok is akadtak, a kik irigyelték és az 
irigység-szülte gyűlölet dühét még a számkivetés-
be' is elvitték. — És még megérem, hogy még ma-
gyarnak sem lesz s?abad magamat neveznem. — 
Azt pedig már megértem, hogy emberek, kik saját 
tegnapjukat is elfelejtették,  kik ama nagy idők 
névtelen félisteneinek  még csak az erkölcsi elisme 
rés adóját is felejtik  megadni, — engem, már hogy 
engem „feledékeny  kortársnak" neveznek el. 
Semmit sem tesz. 

De neked, te kimagasló alak, ki a b b ó l a z 
i d ő b ő l oly páratlan egyedül állasz : neked lebo-
rulok emléked előtt — M e s t e r e m ! 

Kossuth. 

VIDÉKI ÉLET. 
A székely „ídsüst". 

Felcsernáton, 1879. november 11. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

A mai napon tartott rendkívüli képviselő 
gyűlésen egy közérdekű ügy tárgyaltatott, mely 
megérdemli, hogy a közvélemény előtt is tárgyal-
tassék s az eredmény a magas kormány elébe jut-
hasson. 

A tárgy ez : Megtudván a birtokosság, hogy 
képviselőgyülés tartatik. tömegesen csoportosultak 
a községházához, kérvén sérelmök felvételét,  mely 
abból állott, hogy közelebbről a finánezőrök  kiosz-
tották az 1868 évi IÖ. törvezikk folytán  a székely 
birtokosság számára 2 forint  fogyasztási  adó álta-
lány lefizetése  mellett engedélyezett s még eddig 
fotytonosan  élvezett 80 kupa pálinka kifőzhetését 
tárgyazó iveket, a melyekből az illetők a legna-
gyobb indignatioval értették meg, hogy a 2 frtért 
nyert engedély nem egyéb, mint porhintés a szé-
kely birtokosság szemébe 3 amellett a lehető leg-
nagyobb kalamitás. 

Ugyanis az eddigi gyakorlattól eltérve, oly 
módon engedélyeztetett — legalább az itteni bir-
tokosság számára — a 80 kupa (100 liter) pálin-
kafőzés,  mint a nagy szeszgyárakban, t. i. egy-
másután három nap s három káddal forrózzanak 
az illetők s minden üstre 2 órát számítva, rövid 
idő alatt, 4—5, legtovább 6 nap alatt az eegedé 
lyezett 80 kupa pálinka gőzöltessék le a moslékra 
való teleimet nélkül. 

Ezen fináncz-óperáczió  képtelenséget foglal 
magában. Melyik székely asszonynak van ugyanis 
olyan pálinkafőzdéje,  hogy abban három forrózó, 
három malotás kádat el tudna helyezni, s olyan főző 
készlete, hogy abba 4—5 nap alatt 81 kupa, vagy-
100 liter 15 fokú  pálinkát tudjon termelni, azon-
kívül a malotát is hasznosítani márhái fentartásá-
ra ? S minthogy ezt tenni egyik sem képes, az ott 
leskelődő finánezok  szüntelen nyakukon lévén, — 
következik a sok pénzbirság, melyet egyik sem 
tud kikerülni. 

Ezek tekintetbevételével jobbnak látták a pá-
linkafőzhetési  iveket visszaszolgáltatni a biró ke-
zéhez azon alázatos kérelemmel, hogy ezen sérel-
mes ügyet orvoslás végett terjesztené fél  a közs. 
képviselet a magas országgyűlés elébe. — Ezen 
panaszos ügy felvétetvén,  a sérelmesek kivánsága 
szerint felterjesztetett  egy illedelmesen szerkesztett 
feliratban  a mélyen tisztelt országos képviselő-
gyűlés elé. 

Szolgáljon ez tudomásul a többi székely köz-
ségeknek is. 

Ha a t. szerkesztő ur szívós lesz helyet adni 
becses lapjában, a^ felirati  szöveggel is készségei 
szolgálhatunk.'"1' 

Lévén hazafias  tisztelettel 
több érdekelt fél. 

A brassómegyei tanítótestület közgyűlése. 
lirassó, 1879. november 12. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Brassómegye hivatalos tanítótestülete ez évi 

közgyűlését október 31 én és november 1 ső nap-
ján Hosszufaluban  az ottani községi iskola tanhe-
lyiségében tartá meg. Örvendetes jelenség gya 
nánt felemlítem  a vendégek szép számát, neveze-
tesen a hosszufalusi  járági szolgabíró és lelkész 
urat, a krizbai lelkész és jegyző, a négyfalusi  or 
vos és jegyző urakat, kik nagy érdeklődéssel hall-
gatták az előadásokai, felolvasásokat  és az azok-
ból folyó  eszmecserét, melyekből a komoly és nyu-
godt hangulat méltósága jótékonyan sugárzott a 
kedélyekre vissza. 

A két nap fontosabb  eseményeit vegyük azon-
ban egyenkint. 

A gyűlés első nap reggelét a négyfalusi  ta-
nítói kör dalárdája egy alkalmi gyönyörű négy-
hangu dal elzengésével nyitotta meg, — melyhez 
Koós Ferencz kir. tanfelügyelő,  mint elnök, meg-
ragadó beszédét fűzé,  s evveljkapcsolatban a tárgy-
sorozatban jelzett „földgömb  rendszeres ismerteté-
séhez" fogott,  mi két óráig tartva, bármelyik egye-

* A koiérdik szempontjából sebesen lielyet a<!u'ik a fel-
iratnak. Szerk. 

tem dísztermébe beillett volna, tekintve a tartal-
mat, beosztást s az előadás könnyüségét. melylyel 
a tárgynak legnehezebb részeit megoldotta. A hall-
gatók mély figyelem,  komoly magábaszállással kö-
vették az elvadás minden egyes phazisát, tanulva 
és buzdulva a látott remekművön. A testület az 
érdemes előadót kitüntető éljenekkel jutalmazá. " 

Ezt követte a mult ülés jegyzőkönyve é-i a 
választmány működéséről szóló é\ i jelentés felol-
vasása, melyből következő adatokkal szolgálhatok: 
Tartatott összesen 8 választmányi ülés s ezekben 
hozatott 74 határozat, csoportosítván azokat 13 fő-
tárgy körül, mint az Eötvös-alap, könyvtár, a nép-
iskolai kézimunka, az országos tanító-követség stb. 
Az országos tanítói szövetség tárgyában a jelentés 
azt mondja, hogy elszigetelt társadalmi cs politi-
kai helyzetünknél fogva  tantestület mi ez idő sze-
rint vezérszereplésre nem vállalkozhatik. inkább 
szerényen bevárja a hazai tekintélyes tanitó' ístü-
letek nyilatkozatait, semhogy oly akczióba lépjék, 
melynek utóbb megfelelni  ne legyen képes. 

A jelentés egy k legkedvesebb mozzanatát a 
királyi pár ezüstmenyegzője képezte Ugyanis a 
választmány márczius 7 én a magyarországi nép-
tanítók III. egyetemes gyűlésének végrehajtó bi-
zottsága által az összes néptanító testületekhez in-
tézett körlevele alapján 7-ik pont alatt határozta : 

a) hogy e megye területén minden állami és 
községi iskolában folyó  evi ápril 24 ét a dicsősé-
gesen uralkodó felséges  urunk és apostoli kirá-
lyunk családi ünnepe alkalmából a növendékek-
nek a király iránti hűség s a hazaszeretet eré-
nyeiről előadást tartva, az iskola méltóságához iilő 
alakban ünnepeljék meg ; 

b) a növendékek számára kiadandó „Királyi 
ünnep emlék" czimü füzetet  a választmány mind 
a négy járási kör részére 250 példányban meg-
rendeli ; 

c) a brassómegyo-i tanítótestület óhajtja a III. 
egyetemes tanitógyülés végrehajtó bizottsága által 
készítendő hódoló feliratba  felvétetését. 

A választmány terjedelmes évi jelentése he-
lyesléssel vétetett tudomásul. 

Minden járási kör köteles az elhunyt tagtár-
sak életrajzát egyik vagy másik tagja á tai kidol-
goztatni, melyek rendesen a közgyűlés alkalmával 
olvastatnak fel.  Ez alkalommal Bartha Károly fel-
olvasta Bakó Mihály és Péter Gyula tatrangi ta-
nítók é'etrajzát, — Bede Dániel Ksnyó Zsigmond 
csernátfalusi  tanítóét. Mindketten átéiezték tár-
gyuk fontosságát,  ünnepies, szónoki hangon ' tar-
tották előadásaikat. 

Másnap díszebéd tartatott a legfényesebb 
hangulat mellett Koós Ferencz első poharát Tre-
fort  Ágoston m. kir vallás és közoktatási minisz -
ter úrra, Orbán Ferencz Gönczy Pál min tanácsos 
úrra ürité, Veres Sándor Koós Fer^nczre stb. 

M ndnyájan elmondhatjuk, hogy szép, kedves 
emiékekkel váltunk el egymástól, a tanítói köz-
szellem hathatósan nyilvánult tettekben és szavak-
ban, a visszaemlékezés az órákra, melyeket együtt 
tölténk, soká, soká fog  élni keblünkben. 

Egy hallgató. 

A Kemény Zsigmond-társaság közgyűlése 
Marosvásárhely, 1878. nov. 9. 

A „Kemény [Zsigmond társaság" folyó  hó 9-
én, d. e. 10 órakor tartá meg 1. közgyűlését a 
városház tanácstermében. Az értelmiség tekintélyes 
képviselete tisztelte meg városunk ezen első szép-
irodalmi közgyűlését, melyet báró Apor Károly úr 
ő méltósága igen szép elnöki beszéddel nyitott meg. 
A tárgysorozat második számát dr. Tolnai Lajos 
titkári jelentése képezte, melyben a társaság ad-
digi működéséről emlékezett meg. Ezen jelentés-
ből kitűnt, hogy a fiatal  társaság 78 ret:des, 30 
alapító és 100-nál több pártoló taggal bir, mely 
szám időről időre remélhetőleg mind mind nagyobb 
mérvben fog  szaporodni. Az alaptőke már is 
3000 forintra  növekedett, melynek létrehozásá-
ban elnök ö méltóságának van a legnagyobb ér-
deme. Ugyancsak a titkári jelentésből értesülhetett 
a közönség gróf  Teleki Sámuel nagybecsű alapí-
tóleveléről, melyről a sajtó melegen emlékezett 
meg a nemes gróf  áldozatkész alapitványtétele al-
kalmával. Ezen titkári jelentésben lelt bemutatva 
a nov. 8 iki ülésen tartott tisztújítás és tagválasz-
tás eredménye. A niult évi tisztikar maradt meg 
az idénre is. Elnök: báró Apor Károly, alelnök Z. 
dr. Knöpíler Vilmos, titkár dr. Tolnai Lajos, m. tit-
kár : Kerekes Sámuel, pénztárnok, Watervliet Ká-
roly, ügyvéd : Dájbukát János. Megválasztattak uj 
tagoknak: K. Papp Miklós és fndali  Gyula Ko-
lozsvárról. Karácsony Márton, Molnár Zsigmond, 
Lakatos Sámuel és Petelei István Maros Vásár-
helyről.'Ugy az elröki megnyitó beszédet, mint 
a titkári jelentést a közgyűlés tetszéssel fogadta, 
s Kerekes Sámuel indítványára jegyzőkönyvre 
venni határozta. 

A tárgysorozat 3-ik . számát Szilágyi Sándor 
értekezése: — Az első alkotmányos kobzás Ez-
délyben, 1O04 ben — képezte, melyet Kovács Fe-
rencz íőesperes plébános társaságtag olvasott fel 
az ő ékes szónoki hangjával, melynek tiszta csen-
gését mindig kedvesen szokta fogadni  a hallgató 
közönség. A nagy tetszéssel fogadott  értekezés, 
valamint Hegedűs István társasági tagnak „A 


