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EMLÉKBESZÉD 

W e  n ing e  r V i ne z  e lev. t. fölött. 

A számos áldozat közt, melyeket az ádáz sors a jelen 

év folyamában Akadémiánk tagjai sorából követelt, van egy, 
mely a milyen váratlan vala, tekintve az elhunytnak fiatalabb 
korát, ép testalkatát és járványjellegü betegségének gyors le-

folyását, époly sujtó nemcsak e tudós testületre, hanem az 
egész országra, az egész nemzetre nézve. 

Folyó évi május hó 29-én ragadtatott ki n ől, ra-
gadtatott ki hazánk többrendü intézetei ől, tettereje leg-

t ő  szakában, életkora 45-ik évében: Weninge1· Vincze, 
a magyar tud. Akadémia l l ő tagja, a magyar általános 
hitelbank vezérigazgatója; halálával sajnos ürt hagyván maga 

után nálunk is, másutt is. 
Hogy reám bízatott az elhunytnak emlékét a tisztelt 

Akadémia színe lőtt szokásos beszéddel megülni, a ki más 
osztálynak tagja vagyok, mint a melyhez ö tartozott, a csa-
ládi viszonyban, szakmám tárgyrokonságában és az Akadémia 
két osztályának ez esetben kétségtelen érdekközössé.gében leli 
magyarázatát. 

Családi kötelékkel füzve az elhunythoz, ő a.lkalmam 
volt fölismerhetni benne nem csak az akademikust, a tanárt, 
szóval a tudomány és irodalom emberét, nem csak egyik hazai 
capacitásunkat a pénz-és hitelügy világában, a buzgó, ernye-
detlen szorgalmu hivatalnokot, hanem a gyöngéd férjet, az ön-
feláldozó családapát, az ős nt   barátot, ~  örökvidám lelkü, 

kedélyes társalkodót is. E tulajdonai pedig nem hagyhatók 
figyelmen kívül még jellemrajzi vázlatában sem; titka össz-
hangzatban ugy folynak egymásba, úgy egészítik kí egymást, 
hogy csak az egyes jellemvonásokat összefoglaló képben dom-
borodhatik ki a boldogultnak valódi alakja. 

W eningernél az irodalmi munkásság oly szerves össze-
függésben jelentkezik az állam és társadalmi élet l n ő 
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köreiben kifejtett tevékenységével, hogy a ttő közt alig ta-
lálható '.el az elvála ztó vonal. Emlékét Akademiánk keblé-

ben nem ülhetjük meg a nélkül, hogy egyéb közhasznu cse-

l ős t legalább körvonalozva ne foglalnók a kép keretébe, 

mert szli.löttje és s l lő  akadémiai volt d s n  

De szakmám tárgyrokonsága is arra némi igényt köl-

csönöz; rencle.sen az Akadémia keblében képviselt tudomány-

ágak azonosságában kerestetvén a parentatiói tiszt teljesité-

sére való jogosult ág. 

A politikai számtan ifjabb testvére a statistikának. 

1\Iegszülemlése lső szakában nem volt ugyan köztük testvéri 

s t ttől vezérlett viszony. Szünet nélkül, nem épen váloga-

tott fegyverrel folyt a két tan hivei közt a szellemi harcz, 

melynek elkeseredettsége jelzi az akkori tudós világnak harcz-

rakész, kiengesztelhetlen természetét. Ma azonban fel van is-

merve, hogy  a modern statistika a politikai számtanból in-

dult mathematikai iránytól vette ől n l l t t, bámulatos fej-

leményi képességét: ma tehát helyre van állítva a két tanszak 

közt a testvéries viszony. 

Daczára a· t tő törekvéseknek, melyek az lő  

évtizedek folyamában. Mohl, Stein, J onák, W appaeus és má-
sokban leltek buzgó s lő t, utóbb ujra kitört a tu ako-

dás; Knies vezetése alatt Rii.melin., Vogt, ·w agner s mások a 
szétválás mellett kardoskodván; de a legutóbbi években teljes 

fegyvernyugvás állott be, és a genialis franciia statistikus, 

Block legujabb munkájában a két tanszak közti mai viszonyt 

világos modora szerint, találóan igy jelzi; »parties de deux 

cütés opposés, se sont rejointes, comme les deux bran.ches d'un. 

tunnel; une fois les deux sections réunies, elles font un tout 

inséparable, et pour le distinguer, il faudrait consulter l'his-

toire, qui seule peut avoir garclé le souvenir de leur réunion.« 1) 

') Traité théorique et pratíque de Statistique par Maurice Block 

Paris 187 8. Helyesen mondja a ~ ő, hogy a történelem fonalán lehet 

követni a két forrásuak menetét, melyek összefolyásából keletkezett a 

statistika ő ol a a és nd ttő ől ezeket mondja: l'une rles sources 

est née du besoin de clécrire les :f;tats, c'est 11 clire les pays, au poiut de 
vue politique  et mérne social. L'aulr e source a son originc dans le désir 

d'expliquer et méme d'utiliser un fait qu'on avait r ernarqué bien avant 
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A higgadtabb jelenkor a politikai számtant és a  sta-

tistikát nem tekinti többé ellentétes két elemnek, hanem 

ugyanazon egy folyam két l n ő ugyan, de sokszor össze-

folyó két ágának, melyek hol szétválva, hol együttes menet-

ben egy irány felé haladnak. 

E két tanszak összevalóságának egyik legszólóbb ki-

ő  Weninger volt, arra egész irodalmi tevékenységével 

ős érvet szolgáltatván. Míg egyrészt »Politikai számtan« 

czimü· munkájában bírjuk szellemi productivitásának legkivá-

lóbb termékét; mig továbbá az akadémiai t s tő n s némely 

szaklapunk hasábjain számtani irodalmának annyi becses ada-

lékaival találkozunk; másrészt Akadémiánk kiadványai, vala-

mint dős a  folyóirataink többjei époly becses statistikai, 

meg ő a das  dolgozatokat tartalmaznak, melyek az ő 

tollából folytak. 

·w eninger a mathematikai és társadalmi  tauulmányok-
11ak közös lő , mind a két iránynak közös képvi lő  ! 

Akadémiánk mindkét osztálya őt méltán magáénak vallhn.tja. 

A két iránynak szerenc és találkozása nem csak iro-

dalmi, hanem egyéb munkálkodásának is egyik ll ő ő o -

uásn,. Összes társadalmi s l ős n mutatkozik a ttős 

forrásnak jótékony hatálya. 'f anulmányai dualismusa fejti meg 
ritka sikerét amaz áldásos munkásságának, melyet epugy az 

úllarnszolgálatban, mint hazánk annyi különféle intézetei• 

annyi közénlekü vállalatnak érdekében kifejtett. 

Mathematikai tanulmányai szülték benne az <tbsolut 

jgazságok utáni törekvést, az öntudatos határozottsággal pá-

Quetelet, celui cle la régularité, avec lac1uelle se reprocluisent un grand 

nornbre d'actes, d'événements, de circonstances, au point, que les résultats 

géneraux en penvent presque étr.; prévns. C'est la description des États 

qni rec;ut tout d'aborcl le nom de statist.ique, c'est la tentative de prévoi-

les actes et les événements, qni se qualifia d'aritbrnétique politiqne. Ces 

deux sources ou denx courants ont coulé parallélernent sans vouloir rnfüer 

leurs eaux : la nature des cboses les y a forcés. La rém1ion effective était 

opérée clepuis longtemps, r1ue cles l10mmes considérables dans l a science r e-

gimbaient encore contre le fait accompli. Aujourd'lmi mérne, il y a 

d"impuis autes protestations. Elles se manifestent sous differ entes for-

rnes« stb. 
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rosult igaúelküséget; a társadalmi érdekek tanulmányozása 

ébresztette benne a vágyat a fölismert igazaknak gyakorlati 

érvényesítésére ; összes hajlamai ösztönszerüleg arra irányul-
ván, hogy az elméletnek elvont tanait a társadalmi élet körei-

ben valósítsa. 

A mi elméjében egészséges eszmeképen megfogamzott, 
az, mathematikai gondolkozásánál fogva, benne gyorsan tiszta 

képpé, határozott fogalommá, majd alapos tovább kutatás fo-

nalán ős ő ő l ss  vált, melyhez szive s nső vouzal · 

mai egész hevével ragaszkodott, addig nem nyugodván, míg 

nem sikerült neki azt az eszmék or ·zágából a valóság világába 

átültetni. Ana pedig a socialkörökkel való folytonos érintke-

zésénél fogva rendkívüli tapintattal bírt, ő őd s  hajt· 

hatatlanságúval ny[Ljas, alo s tő modort, pillanatnyi 

fölhevüléssel szivós kitartást kötvén egybe. 

Már tanuló korában ő a vala az iskolában szerzett 

ismereteket gyakorlati uton hol kiegészíteni, hol ~ n s t n  . . 

Ezen hajlamánál fogva mérnökké l ndő kiképeztetésére az 

épitészet technikai oldalával való megismerkedés végett, le-

r{tzván korának lő t l t t, mint pályavégzett bölcsészethall-

gató ő s tanoncznak állott be. Elvégezvén t. i. a kegyes-

renclüek pesti gymnasiumában 1848-bau a  6. évi és a magyar 

tudományegyetemen az akkoron még fennállott kétévi IJölcsé 

szeti tanfolyamot, a József-féle ipartanoclában 1851/2 egész 

1853 /4-ki tanévekben fényes sikerrel folytatta a reál tanszakok 

tanulmányozását. 

Ez dő n egyúttal őn  jóllirü magán :finövelcléje al 

és fel-realosztályában a termé ·zet és mennyiségtan lőad

sával foglalkozott. Az egy dő n tanuló és tanító nem átal-
lotü1 az iskolai s n dőt t  állványokon eltölteni, azokon 
mint tanoncz, utóbb ő s segéd, ügyesen forgatván a 

vakolókanalat, mire különben anyagi szempontból, mint jó-
móclu családból való, legkevesbbé sem szornlt volna. 

Egyébiránt polgári származása és érzelmeire élete min-

den phazisában még akkor is öntudatosan büszke volt, mi-

dőn sikerült az államtiszti hierarchia l lső  fokai egyikére 
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n ől l utn a J ll ő e tekiutetben, mikép nyilatkozott 

az alkalommal, dőn egy rnagasraugu hivatalnok a vaskoro-

na.rend másocl osztályával lett nem rnindennapias kitii.ntetését 

vele tudatta ; azt találta mondani, hogy bármennyire örül ér-

demeinek e l lső  elismerésén, volt életében ennél már 

n agyobb öröme is, akkor t. i. dőn ama okmány birtokába 

jutott, melylyel ő s legénynyé lett felavatva. Csakugyan 

az 1855-ki évben az akkori pest.i lől s t l kiállitott 

oklevelet élete ső perczeig valóságos cliszokmány gyanánt 

hiven ő t  és hasonértékünek tartotta ugyanazon ől kel-

tezett amaz okirattal, rnelylyel az akkoi'tájt csak 21 éves fiatal 

ember  a magyar természettudományi társulat rendes tagjává 

lőn megválasztva. 

-
Valamint a természettudomáuyok, e ak miótcl. iuductiv 

módszer alapjára fektetve, exact jellegük, és közvetlen érint-

k ezésbe hozva az élettel, gyakorlati hasznosításuk föl lett is-

merve, lődt  oly óriási mérvben: úgy a társadalmi tudo-

mányszakok is ugyan e két körülménynek köszönhetik ujabb-

kori fejleményöket; csakhogy mig az lő  typikus tüne-

ményekkel foglalkozván tág kisérleti tér, meg a következteté-

sek levezetésére törvény szülte kényszerliség, mint biztos tám-

pont fölött rendelkeznek, a social-tanokb:m a kísérleti tér fö-

lötte szíik határok közé szoritkozik, az elvekb31 levonható 

következtetések pedig folyvást mficlosulnak a folyton változó 

culturállapotok szerint. 

A social eszmekörök, még az malkodó eszmékéi is, nem 

osak n d ől nemzedékre, hanem gyakran rövidebb dő 

alatt is gyökeresen megvá] toznak, pedig nem is mindig hatá-

rozott haladás, sokszor épen valóságos visszahanyatlás irá-

nyában. Túlhaladott á11áspontok, rég l ő tt eszmék roha-

mos áramlatban újolag ő l , általános uralomra ver-

ődn  A vám-, vaspálya s tarifa-ügy, az uzsora és annyi egyéb 

nemzetgazdasági meg politikai kérdés fölött napjainkban ha-

talmasan megindult socialrnozgalnm szolgál arra szomorú 

tanuságul. 

Míg a természetbuvár tanulmányai vívmányát biztos kéz-
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zcl maga sikercsíti és ülteti át a gyakorlati élet terére, a social 

twlományok mezején még oly alaposan buvárkodó ritkán van 

ama kedves helyzetben, hogy tanulmányai eredményét siker-

biztosan átültethes e a társadalmi életnek tér és dő zerint 

változó fogékonyságu talajába. e ak kivételesen van egyes 
lrnJanclóknak fen tartva, hogy tan-és irodalmi müköclé ökuek 

önnönmaguk szerezhetik meg a gyakorlati érvényt, hogy esz-

méiket testté alakíthas ák. E ritka halandók orába tar-

tozott a -mi halottunk. 

Élete egész folyamában nyomról -nyomra ki lehet mu-

tatni, hogyan folyt benne ös ze a zellemi és társadalmi e elek-

ős , hogyan lett az egyik a másiknak hol okozója, hol oko-

zottja. . 

Mint pálya végzett teclmiku még egy tanéven át it bécsi 

müegyetemen folytatván s a s  kiképeztetését, és tanári pá-

lyára való hivatá ánál fogva, minthogy akkoron hazánkbau 

még nem létezett külön vizsgáló bizottság a realtanpályára ké-

s lő  képesítésére: Béc ben az ottani vizsgáló bizott ágtól 

1857. junius 2-án nyervén meg a ő ltano la  tan s tő 

okmányt, még ugyanazon évben lépett föl lső irodalmi terme-

lényével. >;Számtan«  munkája 1) már is azon jelleggel 

hir, hogy kiváló tekintettel van az élet, jelesen a kereske-

delmi és forgalmi élet szükségleteire. - Conlegnei· mii.egye-

temi tanftr ajánló lős a an azt írja: »a magyar irodalom-

i> b[J.n addig megjelent zámtani munkák némelyei átléptek 

»ugyan az u. n. polgári számolás terére, cle azokban a keres-

»kedés mint önálló iparág és annak viszonyai keve bbé vanuak 

~ s l , holott Weninger korunk igényeinek e tekintetben 

,;'ÍS megfelelni igyekezett az által, hogy a számolás elméle é-

» nek alapos tárgyalá a mellett, nem e ak a polgári életben 

lő o dul , de szorosan a kereskedésre vonatkozó számitáso-

').A. munkáuak teljes czime : l:lzámtan real-kereskeuelmi és gazdá-

szati iskolák részére, valamint magántanulásra. rest 1857. Ugyanaz llő  

tájban től  még egyéu kiseuu-nagyobb röpirat jelent meg, mint jelesen 

»Az uj pénz kiszámításáról.» 2-ik kiadás 1858. nő pénzünk lesz?• Dr. 

J.Jackner nyomán. Pest 1958. »Kulcs, mely a mostan használt pénzuek a 

liehozancló uj pénzre való átváltoztatására zolgál.« Pe t  l 57. gyanaz 

lléme.t nyelven. stb. 
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» kat is fölvette, meg az üzletek sajátságai és viszonyaival 

»együtt lőadta  

Egész 1856-ig sem náluuk, sem Lajtán túl nem létezett 

még őtan nt t a lső  kereskeclelmi szakoktatás szá· 
mára, csak az évben l lős  Prága városában, és nyomban 

utána a reákövetkezett 185 7-ki évben hazánk ő os an jött 

létre külön kereskeclelmi akadémia', még pedig minclkét he-

lyen az ll tő s dő testületek lelkes, áldozatkész alapí-

tása fonalán. Első  közt, kik e hazai őtan nt t n tanári 

állomást nyertek, Weninger vala, kire a mennyiség és mértan, 

meg a mértani rajzoktatás tanszéke bizatott. 1) · 

Ugyanazon i<löben alakult a magyar általános biztosító 

társaság, és az imént (1857. okt. 5.) kinevezett akadémiai 
tanár a reákövetkezett 1858. évi decz. 23-án egyúttal e társu-
fatnál mint technikai számvizsgáló nyert alkalmazást. E ket-

tős  d s ől indult ki hosszú sora ama becses szellemi 
termelényeknek, melyekkel úgy tekintve tanszékének tüzetes 

szakmáját, mint a biztosítás intézményét, hazai irodalmunkat 

jelentékeny mérvben gazdagitá. 

Legelöl »Politikai számtan« czímü munkája l t ndő, 

mely 1860-ban jelent meg és irodalmunknak tő egyik 

hézagát oly szerencsésen pótolta, hogy  a Marczibányi juta-
lomra méltónak találtatott; ugyanaz év oktob. 6. a tud. Aka-

démia l l ő  tagjául megválasztatván, két hónappal reá 
székfoglaló értekezését mutatá be »A halandósági táblázatok 

s t s ől a népszámitási adatokból«, azt követte »Az élet-
biztosítási díjta1 talék elmélete« czímü 3 ivre t lő érteke-

zése ; 2) és fölszerelve ezen elméleti szakismerettel Petzvall 

tagtársunk segédkezése mellett, kinek vezetése alatt még ta-

nuló korában képezte ki magát mérnökké, a magyar bizt. tár-

saság számára a halálozási táblázatokat dolgozta ki, miért is ő 

') l\Iint a keresk. akadémia tanára kiadta azon munkát, mely te-

kintve a s dő világnak és a közoktatás akkori közlönyének nyel-

vét, német nyelven jelent meg e czím alatt : Anweisung zur mathemati-

schen Begriindnng einiger kaufmannischen Rechnungs-Operatíonen für 

höhere H anclelscshnlen. Pest 1858. 
2) A magyar tud. A kaclémia matliemat. és természett. közlönyének 

II. kötetében. 
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reá bizatott az 1861-ben rnegnyilt ~l t tos t  i osztálynak 

vezetése. 

A biztositásiigynek valamennyi ágai közt kétségkivül 

l d l ő  az életbiztositási üzlet, a mennyiben helye-

sen készített, az ll tő népesség elhalálozási sorát hiven fel-

t nt tő táblázatokon, mint megrendithetlen mathematikai 

alapon nyugszik. Hogy az lső magyar bizt. tár a ágnak ezen 

üzleti ága oly gyorsan és szerenc ésen felvirult, nagyrészt 

\V eningernek mint o t tl őn n  az érdeme. 

Elméletileg tovább kifejtette ő ez ügyet: »A bizto itá 

ügye ::\Iagyaror zágban« 1) és »A &tati tika fonta ága a tüzkár 

ellen biztosító társa ágaknál« czímü értekezéseivel, 2) meg a 

kiliázasitási tő  biztositásánál lő o dul  tartalék számitá á-

nak ajánlott kö1myebb módjával. 3) Ért kezvén továbbá a 

tiszamelléki szabad. kölcsönös t t tő tár ulatról, 4) hol 

statistikailag kimutatván az el ő magyar ált. bizt. tár aság 

által kifizetett kárö szegeket, nem csekély mérvben hatott ez 

intézménynek hazánkban általánosabb megkeclvelteté ére. 

Weninger tehát valamint hivatalnoki nő égben egyike 

volt azon ős oszlopoknak, melyeken a zervezet zilár<l ágát 

ll től  párját kere ő magyar ált. bizt. tár a ág biztosan 

nyugszik, úgy irói nő égében kiváló helyet foglal el a biz-

to itásligynek hazai irodalmában. 

E mellett a keresk. Akadémia tan n ől sem feled-

kezett meg; 1861-ben jelent meg től  »A kere. ke<lelmi szám-

tan elemei« czímü munkája, melynek mintegy má.ocl részét 

képezi a már emlitett politikai, vagy a mint az lső kiadá ban 

azt maga czimezi »A fel ő  polgári és kereskedelmi számtan« 

mind a ttőn  kiegészité eül 1863-ban boc Má közre »Az 

egy zerü és ttős könyvvitel« czímli munkáját; abban a 

n t l ől helyesen megjegyzi, »a nemzetgazdá zat út-

>mutatásul szolgál arra nézve, hogy mit tegyünk, azt azonban, 

>hogy az eszmét mikép ültessük át a gyakorlati életbe, azt, 

') A magy. tucl. Akad. stati t. közleményei. III. köt. 2. füz. 
2) Ugyanott VI. köt. 1. füzet. 

") A m. tud. Akacl. matbemnt. közl VI. köt. 

') A m. tud. Ak. stat. közi. lY. köt. 1. föz. 
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»hogy mi módon kell pénzügyi vállalatokat létesíteni, az üzlc-

»tet Tendszeres formába ruházni, és annak viszonyait számtani 

»képben visszatükröztetni s számtanilag ll nő n , azt agya-

»koTlatból merített szabályok és számtani tudományok tanit-

»ják; a nemzetgazdászat úgy viszonylik a számtani ismeretek-

»hez, mint a stő eszméje a festészet technikájához, miért 

»egymást nem nélkülözhetik.« 
Kiváló azon, formalis monografiát ő, 7 ivre teijedö 

értekezése »a l s n ől mathematikai szempontból,« 1) me-

lyet 1864. jan. 25. mutatott be az Akadémiának. Értekezett 

továbbá »a kamatos kamatszárnitásról a százalék tizedrésze 

szerint haladva« 2) »a loteria-kölcsön t ől  3) stb.; activ 

részt vett a kereskedelmi szótár készítésében ;  a mellett nem 

egy intézet számára ő készítette el a számtani mérleget, mint 

jelesen a pesti keresked. nyugdíjintézet részére, l ől külön-

ben a statist. közleményekben is értekezett; szintúgy törlesz-

tési alapszámitásokat végzett és táblázatokat dolgozott ki a 

magyar földhitelintézet számára, melynek érdekében már 

1861-ben a természettud. társulat közlönyében irodalmilag, 

utóbb pedig, mint az intézet l lő bizottságának tagja, 

gyakorlatilag is tevékeny vala. 

Új bizonyítéka annak, hogy mily ben ő n olvadt nála 
egybe a mennyiségtannal való elméleti foglalkozás és a szám-

tani elveknek gyakorlati alkalmazása. Igyekezett is minden 
alkalommal határozott kifejezést adni ő őd ss  l lő

dött azon öntudatának, hogy valamint csak helyes calculusban 

található bármely társadalmi üzletnek biztos alapja, úgy si-

t ő vállalkozásoknak csakis a számtan szolgálhat egye-

dül biztos forrásul. Praegnans ~ n találjuk ezt egyik fen-

nebb érintett munkájának lős a an kifejtve, a hol többi 

közt mondja: >>szükséges, hogy a számtant figyelemre méltas-
»suk, nehogy az eszmék gazdagsága mellett ő n  és ismere-

»teink csekélységét érezzük akkor, dőn az eszmék létesité-

s ől van szó.« 

') A magy. tud. Akacl. mathem. t s tő  IV. köt. 2. föz. 
2) Ugyanaz értesitö VI. köt. 
3) 1\Iagyar term. tud. társ. közlönye 1860. I. köt. 62. 1. 
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Nem keve bbé termékeny Weningeruck irodalmi 

dé e a nemzetgazdaság és pénzügytudomáuy terén. dős a  

folyóiratainkban től  megjelent számos czikken kivül, elég 

itt azon rendkivi.il érdekes hirlapi vitára utalnom, mely a 

» bankegység és bankszabadság« iránt a Francziaországban 

megindult eszmemozgalom folytán a Pesti Napló 1865-ki év-

folyam utolsó és 1866-ki folyam lső havában közte és Vodja-

ner Albert közt hos zu czikksorozatban folyt, és az lő től 

a tat. és nemzetg. közleményekben »a bankügy elmélete« 

czim alatt megjelent terjedelmesebb értekezésben talált némi 

befejeiést.1) Elég továbbá utalnom ama becses pénzügyi dol-

gozatára, mely ugyanazon közleményekben e czim alatt jelent 

meg: »az o ztrák·magyar monarchia államháztartása e szá-

zad lső felében és fagyarország állá a  e háztartásban,« 2) 

czeD, valamint az azt lő ő Francziaország adóztatási és 

pénzügyi statistikáját tartalmazó értek ezé e, 3) továb M »né-
hány é zrevétel  a közvállalatok n d l s ől  4) nem kü-

lönben a »Magyar Világ« hasábjain től  megjelent kiváló ér-

dekü pénzügyi czikkek eléggé constatálják az elhunytnak 

fiuáncztuclományi képzett égét, minek bizonyítására zaba.cl 

hivatkoznom nemzetgazdasági irodalmunk legbivottabb kép-

vi lő , e tekintetben legilletékesebb szak tudó unkra, Ka,utz 

tanár s tagtársunkra, ki »A nemzetgazdasági eszmék lőd s  

története« czimti koszorúzott pályamüvébeu őt e szavakkal 

apostrofálja: »teljes joggal mondhatjuk, hogy 'V eninger az 
ujabb dő n felmerlilt hazai statusgazdasági irók közt a leg-

t nő  egyikének n tő  

Akadémiáuk igen tisztelt elnöke, ki a közügy iránti lel-

ke d lőd s n l és hazai viszonyaink alapos ismer etfa1él 

fogva kiválóan tudja a mutatkozó szellemi ő t a tudomány 

')A magy. iuu. Ak. st.atist. és nemzetgazd. küzl. IL és III. köt. 

')Ugyanott a YI. és YII. kötetben. 
•) A magy. tud . .Ak. stat. köz!. U . köt. 2. füzetében. 

') Stat. és nernzetg. közlem. !. köt. 1. föz. 
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és az élet javára fordítaui, és kinek, mint a magyar ált. biz-

tosító társaság eluökéuek ő alkalma vala az elhunytnak te-

hetségeit fölismerni, a mint a magyar alkotmány vissznállitá-

. ával a korona tanács{iba mint magyar pénztlgyi minister 

meghi vatott, sietett e gazdag t tt őt felhasználni az állam-

8zolgálat érdekében, és az ő folt.erjesztésére 1867. máj. 10. 

kelt 1. f. elhatározással Weninger a magyar pénzügyministe-
riumhoz mini teri tanácsosnak, és e nős n tett t nő 

szolgálata alapján, rövid dő mulva,, t. i. 1868. aug. 8. kelt 1. f. 
elhatározással az osztrák-magyar közös pénzügyi miniszterium-

hoz os t l őn n  lőn kinevezve ; ez új pályára való átlépés-

nél bucsút vevén a 10 éven át lelkes buzgalommal folytatott 

tanári, meg 9 éven át époly ernyedetlen szorgalommal vitt 

biztosi tó társulati d s től  

Hogy mily eredményoyel mííködött ezen t nő állásá-

ban, a jelen beszéd keretén kivül esik ugyan, vannak mind-

azonáltal jelentékenyebb mozzanatok, melyek nem hagyhatók 

figyelmen kivül, mert egyré.zt mutatják, hogy tudta ő zak-

ismereteit közpályáján is hazánk javára érvényesíteni, más-

ré zt hazafias gondolkozásának egyik fényes bizonyítékát szol-

gáltatják. 

E tekintetben igen becses forrás állott rendelkezésemre, 

az elhunytnak saját levelei, melyeket akadémiánk igen tisz-

telt másodelnökéhez dő ől dő  intézett, és melyek különös 

szívességgel velem közöltettek. 

~ o  hosszu évek során át a l nső , soha meg 

nem zavarodott barátsági viszonyban volt Csengeryvel; hozzft 

fordult, dőn fontos elhatározás küszöbén állva, habozott; 

től  kért tanácsot, dőn az ország javára valamely lépé t 

akart tenni; vele közölte, ~a sikerült valamiben szolgálnia 

hazáját; lőtt  tárta fel keblét, akár hazafias től da-

gasztatott az, akár dulakodott benne az elszomorodott ha7.afi-

nak méltó búbánata. 

dőn erélyének sikerült a közösügyi költségek elszá-

molásúnál a ttős könyvviteli rendszert meghonosítani, eze-

ht irjíL CsengerJnek: »l\Iár holnap ké zitjük az lső nyers 

mérleget a 14 napi d n ől  Eddig csak azt tudtuk, hogyan 
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állottuuk három hónappal az lőtt, most naponkiut megmond-

hatjuk. És ez egész munkát egy ember végzi. Az igaz, hogy 

vagy nyolcz napig mindig a hátán ültem, mig a budget sze-

rinti könyvezésbe begyakoroltam.« -»Tegnap készült az lső 

nyers mérleg, irja ismét pár nappal utóbb, volt öröm az osz-

tályban, mert a régi czopf kétkedve nézte az lő un lato at  

Mercandin gróf az osztrák számszék elnöke is jelentette ma-
gát, hogy megnézi a dolgot. :Magam is gyermekiesen örvendek 

a dolognak, mert a németek azt hitték, a magyar ember uji-

tásával fel fog sülni.« Különben Weninger maga dolgozta ki 

a közös pénztár és számszéknek szóló új utasitásokat is. 

Lackenbacher ministeri tanácsos halála után Becke közös 

pénzügyi miniszter betegsége alatt és utóbb ennek is halála 

után, hosszas ideig Weninger vitte a közös pénzügyministeri 

t ndő t  Beust közös külügyminister csak némely fontosabb 

ügyekben tartván fenn magának az aláírást. Ez dő n még 

több kérdés volt a monarchia két állama közt megoldatlan ; 

fontos dolog volt tehát, hogy e kérdésekre nézve nő állás-

pontot foglalnak el a közös ügyek nt ő  Weninger határo-

zottan a magyar _érdekeknek és jogi szempontoknak töreke-

dett érvényt szerezni. 

lgy jelesen, dőn daczára az ellentétes áramlatnak, a 

volt osztrák nemzeti bank irányában fenforgott 80 millió frtnyi 

államtartozásra nézve, elég ős nt s l és bátorsággal birt 

az akkori magyarállami álláspontnak s ő égileg is gya-

korlati érvényt szerezni, ezt irja Csengerynek: »a bank 80 mil-

liónyi követelése a központi pénztárnál volt lő a és így a 

közös ő n t  alakult pénztárnál marndt lő a  Ezt látva, 

azonnal elrendeltem, hogy nálunk töröltessék, és a tétel az 

állósított államadósság igazgatóságánál írassék lő  A mint a 

német államadóssági ll nő ő  bizottság ezt meghallotta, til-
takozott ezen intézkedésem ellen, a mivel én mit sem gondo-

l ok, mert correcte jártam el. Csak aztán ne hagyjon el a ma-

gyar kormány, ha a magyar törvénynek és szellemének ér-

vényt szerzek. A t ő minister már mindent rendben 

talál a magyar nézeteknek l lő állapotban.« - A közös 
pénzügyek és az államadósságok kezelésének szoros elkülön-

zésével l tő  tette, lő s t tt  Weninger azt is, hogy a 
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consolidált államadósságok kezelése bármely perczbsn köuy-

uyen átruházható legyen az osztrák pénzügyminiszterre, a mi-

nek szükséges voltáról. emlékiraital is igyekezett ő n  

Beust külügyminisztert és ő felségét. 

Szorosabban tartozik beszédem keretébe fölemlítése an-

nak, hogy miképen szolgálta ő államhivatalkodása alatt is a 

tudományt meg az irodalmat. E tekintetben ki.ilönösen kieme-

l ndő azon öt közleménye, mely az állami s t l ől és az ál-

lamháztartás ll nő s ől a Budapesti Szemle 1868. é 

1 869-ki évfolyamában jelent meg. Azokban az állami szám-

vitel nds ől elméletileg értekezvén, és a hazánkban lé-

t s t ndő állami számszék iránt nézeteit adván lő, Európa. 

ő  államaib1tn erre vonatkozó törvényhozásnak, meg egyéh 

eredeti források alapján ezen intézménynek lcgujabb állapotát 

ismerteti meg: jelesen Belgium, Anglia, Porosz és Franczia-

or zág ll nő s  a.pparatusának dióhéjba szorított megi mer. 

t etésével tetemesen megkönnyítette az e téren nálunk is szük-

ségessé vált elvi megáll1tpodá t.') 

dőn a magyar általános hitelbank 1870. évi jun. 27-én 

tn.rtott kormányzótanácsi ülésében a vezérigazgatói állomás-

nak betöltése kerlilt sziínyegre, természetesen W eningerro 

fordu1t a tanácsnak figyelme, az époly szakavatott banktheore-

tikusra, mint a banki.izleti gyakorlat emberére, ki a magyar 

. fölclhitolintézet, a pesti keresk. bank, meg az akkori osztrák 

1) A számvitel terén elméletileg, gyakorlatilag tanusitott szakké-

1iességénél fogva, dőn a felállit:indú magyar áll:imszék elnökécek kije-

lölése került s őn , DeákFerencz, Csengery és mások w·enjngert hoz-

ták javaslatba. Eliíadása azon okoknak, melyek  e kijelölést m eghiusitot. 

t.ák, a p olitikai történet körébe tartozik, itt csak j egyzetképcn azt emlH-

jiik meg, m ert az embert, a hazafit j ellemzi, hogy Csengery éi egyéb ba-

1·átaihoz intézett leveleiben mindent elkövetett a Deákpárt egyes töredé-

k ei  kiizt fölidézett ingerültség lec. illapitására, végmegsziintctés '.re. Inti 

barátait„ feledjék a mi személyével történt, mert„ igy érvel, mrnnyivel 

fontosal1b dolog a párt egységének, a párt fö1'1rnégének .:p nla t ~  ! 
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nemzeti bank budapesti fiókja körül az 1867. május ől 

szóló kinevezése folytán kir. biztos nős n fénye bizo-

nyitékát adta ebbeli szakkéves égének; miért egyhangulag ez 

állomással megkináltatván, addig viselt államhivataláról le-

mondott, mely lemondása 18·70. jul. 17. kelt 1. f. elhatározás-

sal államszolgáhti érdemeinek, melyekért már lő  a va -

korona-rend másod osztályával lett kitüntetve, ujolagos leg· 

lső  elismeré e mellett legkegyelmesebben elfogadtatott. 

Hogy miképen ikerült ·weningernek emez ujabb fonto 

állásában a benne helyezett köz bizalomnak megfelelni, miké-

pen sikerült neki a gondjaira bízott hazai hitelintézetet rövid 

dő álatt lő  nem ismert magaslatra emelnie, azt az európai 

hitelmüveletek terén irányadó bankintézetek családjába beve· 

zetni, miképen sikerült neki a lázas szédelgések, valamint az 

utóbb beállott hitelvál ág okozta viharok közepette a vezeté e 

alá jutott intézetet épen fentartani és ez által ő osun  pénz-

piaczának szilárdságát támogatni, gyarapitani: ez megint a 

jelen emlékbeszéd körén túl van, de tartozik azon belül meg-

ismertetése ama hazafias gondolkozá ának, melyet ez alkalom-

mal is tanusított. dőn t. i. felszólítva lett, hogy hajlandó-e 

ez állást elfoglalni) azt irja Csengerynek: »A bizalmas kér-

désre azt a választ adtam, hogy csak mintegy 10 napmulva fogok 

nyilatkozni, és hogy erre nézve magamat tájékozandó családom 

és Csengery Antalnak véleményét ohajtom meghallani.« S 

nő kérdé az, mit nevezett barátjához intéz? Talán az új 
állás lőn ől tudakozódik? em; hanem azt kérdi: nem 

tulajdonit-e barátja politikai tekintetben fontosságot annak. 

hogy állását Béc ben most is megtartsa és hogy melyik állás, 

ban tehet nagyobb szolgálatot hazájának? 

Tartozik különösen beszédem körén belül megemlítése 

annak, hogy a sokfelé való elfoglaltsága mellett is miképen 

szentelte kevés szünidejét a tudománynak, az irodalomnak. 

És itt ujra lső vonalon »politikai számtan«  mun-
kája l l t ndő, mely 18 70-ben másod kiadásban jelent meg, 

dc nem annyira másodkiadás, mint voltaképen új munka. ő 

abban a nemzetgazclas{ig és pénzügytan terén dő 1J szerzett 
ismereteit, meg a gyakorlati élctpályákon gyiijtült dús tapaszta· 
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latait sikeresen érvényesiti, azon szempontból indulván ki, hogy 

mig a nemzetgazdaság és pénzl!gytudomány az irányadó el-

veknek vitatását tüzi ki magának feladatul, addig a politikai 

számtan az elvek alkalmazásával foglalkozik és a várható 

számbeli eredményeket ismerteti meg, a melyek az eszmék való-

sitásánál, a tervek kivitelénél mérvadók, számok segélyével tá-

mogatván vagy czáfolván az elébe állitott elveket. 

Az egyes szakaszok ezen új kiadásban, a fennebb érintett 

. zakszerü értekezései fonalán, gyökeresen át lettek alakítva, 

mint jelesen a n nds ől, a bank-és t l ől, a clij-

tn.rtalék, rokkantsági és betegsegélyezési clijak kiszámitásáról 

·szólók; külön említés tétetik a temetkezési pénztárakról; meg 

van ismertetve egy ujabb módja a loteriatervek kiszámitásá-

nak; be van mutatva végre ama számadás, mely szerint Ma-

gyarországnak járuléka az osztrák államaclósághoz meg lett 

h:Ltározva. Mennyire felelt meg ez ujabb kiadás az lő

hen az efféle munka irányában nálunk is tetemesen fokozódott 

igényeknek, abból tünik ki legrilágosabb:m, hogy rövid idö 

mulva egy ujabb, most már harmadik kiadásnak szüksége 

állott lő, mely 1875-ben, de további lényeges változások nél-

kül jelent meg. 

Hogy Weninger gyakorlati alkalmazása alatt is éhcr 

figyelemmel kisérte a tudomány haladását, area tannsft.gul 

szolgál a természettucl. társulat közlönyének 1871-ik folyamá-

ban től  megjelent ama érdekes czikk, melyben megi merteti 

az életvalószinüségi t n ő  meghatározása körii1 tett fára-

dozások legujabb eredményeit, névszerint Farr és Edmoml 

képleteit. 

Az eddig lőso olta  korántseip tüntetik fel től  

W eningernek irodalmi és társadalmi munkálkodását. Mükö-
dött ő azonkivill egy ideig mint az államtudományi államvizs-

gálatok bizottsági tagja, müködött mint az Akadémiánk keb-

lében fennálló statist. és nemzetg. bizottságnak, meg az orszá-

~os stat. tanácsnak tevékeny tagja; ~ nős ~ részt vett az 

1863-ik évi nemzetközi stat. congressusban, ől való jelentése 

a közlemények V-ik kötetében foglaltatik; d tt ő továbbá 

mint az országos iparegyesület másodelnöke, és a kolozsvári 

:U, TUD. AKAD. };RT, A. MA'J'I[, '!'!'(), KÜH. 1880, Yll, K, 1 Ü, SZ. 2 
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iparegylet tiszteletbeli tagja; elnöke volt a s lő ifjak 

társulatának és dőn e t s t ől 1869-ben lemondott, örökös ' , 
tiszteleti tagul lőn megválasztva. Evek során át az állam-

vasutak igazgató tanácsában elnökképen, 1873 után pedig 

arról való lemondása folytán, mint tanácstagja gondozta n. 

forgalom és az államigazgatás érdekeit, mig megváltozott ál-

lásánál fogva ől is 187 5-ben végképen le nem mondott. 

De még irodalmi tevékenysége sincsen vagy megközeli-

től  sem kimeritve a fennebb idézett szellemi termelvényeivel: 

mert hány felvilágositó, czáfoló, utbaigazitó, vezér-és egyéb 

czikk jelent meg től  névtelenül hirlapjaink hasábjain l\fagyar-

ország pénzügyi forrásairól, pénz és hitel-viszonyn.inkról; hány 

memorandumot irt ő n. hn.nkárkörök megnyugtn.tásám, azok-

nak megnyerésére ! 

Bámulatos volt ""\Veningcrben a un a ő és munka-

kedv, cle még bámulatosabb a könnyliség, mclylyel képes vala 

terhesebb munkát is játszi modorban yégezni, \'Onatkozott 

legyen az akár nehéz tudományos, akár társadalmi feladvfiny 

megoldására. S_okszor, kiv:Ut a finánczl'iszályok korában, játék 

l~ n, melynek szabad óráiban ő n c ak szórakozás vé-

gett sziyesen engedett tért, siirLien egymást érték a távirati 

sürgönyök, ő azokat teljes lelki nyugalommal, úgy szólván 

kártya kezében sommás uton szokta volt elintézni. Nem egy-

szer rövid dő  hagyta el a játékasztalt, hogy visszavonulva n, 

mellékszobába, a pénzügyminiszternek, ki fontos államügyhcn 

őt fölkereste, tanácscsal kedveskedjék, vagy vn.lamelyik bank-

intézeti organumot bonyolult finánczkérdésben útbaigazitson. 

De ily megfeszített tevékenység még a l őt l s  or-

ganismusra sem maradhat sorvasztó kihatás nélkLil. \Venin-

ger, ki soha nem volt ő beteg, lső izben, hogy komolyabb 

betegség leütötte lábáról, kimerUlése szakában többször hal-

latszatott baljóslatu sejtelme szerint, nem hagyta el többé az 

ágyat, mely fáradt testének vált örök nyughelyévé. 

W eningernek magánéletét a boldog félj, a boldog apa., 
a jószivü, fanyarság nélküli élczczel megáldott kedves társalko-

dónak vidám képe jelzi. 23 éves korában nős lt meg, s ily fiatal 

korban két lnőtt figyermeknek atyja lett, 11ogy daczára 
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annak mennyire tudott családapai nehéz feladatának megfe-

lelni, arra legszólóbb érv, hogy két mostoha fia iránta való 

tiszteletben, hozzá való ragaszkodásukban vetélkedtek saját 

édes gyermekeivel, azokkal és a hátramaradt özvegygyel egy-

aránt siratják kora kimulását annak, ki 22 évi házassága ahtt 

mindenkor tündöklött lőtt  mint ragyogó példánya a bölcs 

és nemes l  sal d őn  

A közéletben őt általános megbecsülés környezte. Bn-

rátságos, n ő modora collegiális érzületet kel tett tiszti 

t[tr ai, bizalmat és nső vonzódá t alárendeltjei keblében. 

Gyakran változtak a magyar kormány alakulása óta a pénz-

ügyi tárcza birtokosai, de soha meg nem változott ·w euinger 
szakismeretébe, hazafias indulata és becsületességébe helye-

zett közbizalom. Megszokták kormányköreinkben, válságos 

fináuczhelyzetben benne keresni a t:.tpintatos kalauzolót: hi-

telérdekeink  tolmácsát, hiteligényeinknek époly erélyes 

ügyvédjét, mint zerencsés t tő t  

Osztozkodott a magyar kormány e t s t lő, általa 

soha meg nem hazudtolt bizalmában az európai finánczmata-

dorok legtekintélyesebb zövetkezete. Köz-és államgazdasági 

viszonyaink époly t nő ismeretének, mint azoknak higgadt, 

a s s n stől és indokolatlan gáncsolástól egyaránt ment 

maradt ecsetelésében nyilvánuló józanságának sikerült az eu-

rópai hitelkérclésekben mérvadó tő n s  körében ős 

bizalmat gerjeszteni nemzetünk t s~ képessége, hazánk sor-

sát nt ő kormányköröknek zilált finánczviszonyaink rendezé-

sére irányzott komoly törekvése iránt. 

Hogy ujra felénk fordultEurópa pénzpiaczainak figyelme 

s jó indulata, nagyrészben W eningernek a  S ha nem i 

érdemül hozom fel, hogy e közvetítésben soha az önérdeknek 

vagy árnyéka sem szerepelt, tartozom az elhunyt árnyai iránti 

elégtétképen e körlilményt is megérinteni, mert nem egyben a 

ot n t ső ;ZUglapok közli!, melyek pénztbálványzó cul-

tusukban hihetetlennek tartják, hogy valaki milliókat kezel-

jen, milliókat kölcsönképen lőt ts n, a nélkül, hogy édes 

n ől ne gondoskodjék, gyanusitó rágalmak szórattak a bol-

dogult ellen, melyeket megczáfolni, vagy melyekre csak reflec-

2* 
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tálni, nem engedte meg tiszta l l s t ől fakadt önbe-

csülése, nemes öntudatán sarkalt méltósága. Csak halálával 

ő ődt  meg az efféle kislelküek, hogy mily igazságtalan, 

mily s tő lehetett reá nézve telje en alaptalan gyanakodásuk, 

és mig azok lőtt, kiknek alkalmuk valn. W eningernek tiszta 

jellemét még élte korában ti ztelni, becsülnii már akkoron is 

politikai hitelv képen állott, hogy a férfias jellem azon mérvben 

kell hogy megszilárdqJjon, a. mely arányban gyarapodik az 
incselkedések és ki érteteknek csábító árja, most, halála után 

a. kishitüek elméjében is föléledhet a hazánkban is talttll.mtó 

tiszta kezek, tiszta jellemek iránti jobb hiszem. 

ős  oldah a boldogultnak mutatkozott a  . ocial 

bonyodalmak legombolyításában. A helyzetnek ti zb felfo-

gása, a social bajok kórjeleiuek . zakalapos megfigyelése zülte 

benne ama sociopathologiai k€>pe séget, melylyel a. lappangó baj 
székét mindenkor bizton fölismerte! Higgadt természete, és el-

méletgyakorlatikészültsége őt rendesen helyes thera1'>iára. vezet-

ték. ő osun  több malom-és egyéb ipat'telepei, a Franklin-

féle irodalmi és könyvnyomdai részvénytársulat nd ő, al-

kot6 szellemének köszönhetik leginkább, hogy kigázolva a 

többévi válság okozta zarnrgá okból, ma újra viruló fináncz-

helyzettel dicsekednek. Mikor pedig a gondjai alá közvetlenül 

helyezett magyar általános hitelbank, melynek s lőtl n hi-

telépsége fölött éjjel-nappal féltékenyen ő d tt, daczára 

ezen lelkes buzgalmának sem maradhatott ment a korunkban, 

föjclalom, annyira terjedt tiszti corruptio ra.gályától, a miatti 

méltó bánkodásában egy perczig sem vesztette el szokott nyu-
godtságát, és egyedül óvatos, tapintatteljes eijárásának vala 

s n tő, hogy hazánk ezen l lső bankintézete nagyobb-

mérvü megrázkóclás nélkül, aránylag rüvid dő alatt nemcsak 
hogy teljesen fellábaclt, hanem még tekintélyesebb helyre 

emelkedett Európa társintézetei sorában, mint valaha lőtt  

Minél ritkább az eset, hogy a t:h·sada.lmi ta.u zakok kö-
rében a szakférfi elött készségesen megnyílik az elvi meg[tlla· 
podások foganatosítására kivánt tevékenységi tér és alkalom, 
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annál több okunk van tagtársunk kora halála fölött búsul-

nunk; de ha igaz s lől, hogy az államéletre nézve egy 

financziális balfogás époly végzetessé válhatik a cliplomatia 

terén, mint a csatavesztés a harcz terén·: akkor az egész or-

szágnak, nemzetnek méltó oka van elszomorkodnia e kora ha-

lál fölött, mert benne vesztettük a pénzügy tudományában és 

technikájában egyaránt járatos, szolgálatrakész tanácsadót, 
kinek kifejlett finánczérzékébeu ugys.c>lván biztos óvszer kí-
nálkozott financziális botlások ellen. 

De nyilatkozott i megható modorban a közfájdalom a 

végtiszteletmegadá ánál; nyilatkozott ama részvétiratokban, me-

lyek egyesek és testületek, bel és külföldi intézetek és társulatok 

s ől tekintélyes számban intéztettek a gyászoló családhoz. 

Ha eme a la l től áthatott részvétnyilatkozato. 
kat, a mint azok a nső ő őd s hangján lőso ol  az 

elhunytnak az árván maradt intézet, társulat körüli érdemeit, 

a fájdalom rezgö hangján elpanaszolják a veszteség miatti ke-

servöket, egy ko zorúba  tudnám a ti ztelt Akadémiának 

bemutatni, ily egyszerü emléklap hangosabban, mint gyenge 
éke szólásom, hirdetné, hogy mi volt Weninger az országnak, 

mi volt ö az Akadémia keblén kivü1i világnak. 

Nekem azonban egyéb missio jutott feladatul, nekem 
tüzetesen ki kellett mutatnom, hogy mi volt ö nekünk, mi volt 

ő a tudománynak; e tekintetben azt találtam, hogy l ő  

érdeme abban pontosul össze, hogy kapcsul szolgált a tudo-
mány világa és a külvilág közt. Igenis e ttőn  áthidalásá-

ban keresem én W eningernek, mint akademikusnak, ama ki-

váló érdemét, melyet jelen emlékbeszédemmel kívántam meg-

örökíteni, s árnyaihoz intézett bucsuszóm végohaja: 

Hogy sokká legyen köztünk a korán elköltözöttnek szel-

leme, buzdításul arra, hogy akkép, a mint a mathematikai és 
természettudományi igazakat, törekedjünk a bölcsészettársa-
dalmiakat is a social életkörökben érvényre juttatni, igyekez-

zünk példájára a ddő theoriát gyakorlativá tenni. 
Legyen az ő szelleme a haza sorsát nt ő köröknek in tö 

jele, hogy közviszonyaink rendezésében mindenkor figyelemmel 
kísérjék a tudomány szentesitette tanelveket, hogy társadal-

munk vitális érdekeinek elintézésénél készségesen kövessék a 



22 DR. KONEK S. EMLÉKBESZÉD WENINGER.VINCZE L. T. FELETT. 

moralphilosophiai igazságok tiszta sugallatát, anyagi, szellemi 

jólétünk biztositására befelé, közhitelünk és politikai befolyá-

sunk megszilárditására kifelé! *) 

*) J ~t n még felemlithetll, hogy az ez alkalommal l l ő 

akadem;ai elnök, Lónyay Menyhért gróf, az elhunytról meleg szavakban 

megemlékezni, és a beszédben felhozott életrajzi a •latokat t ő ér· 

dekes megjegyzP.ssel kiegészíteni szíveskedett: »Egy körülményt nem 

hallottam az emlék.beszédben említeni - így szólt - és kötelességem-

nek tartom azt felhozni. Egyik legfontosabb kérdés volt 1867-ben a 

quóta és az államadósságok megosztása. Weninger csak három hónapja 

volt a pénzügyminisztériumban, dőn az a nevezetes hivatás várt reá, 

hogy a quótára, az államadósságok megosztása és a kereskedelmi s ő  

désre vonatkozó adatokat összeállít8a.  készítette el az adatokat és 

adatrectificatiókat, melyek által az államadósságok megosztásánál és a 

quóta kiszámit<isa tekintetében sikerlilt megóvni érdekeinket. Ezen nagy 

érdemét felemlíteni t l s~  volt.« 
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Budapest, 1880. Az A  t h e  n a e u m r. társ. könyvnyomdája. 
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