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szükség nap nap után oly megfeszített munkára. 
A szerda esti gyűlés sok szempontbél mondható a 
legnevezetesebbek egyikének. Már egy nappal 
előbb kitűzte Sennyey a konzerrativ zászlót, mely 
• 48-ki eseményekkel letűnt volt a szintérről. Ter
mészetes, hogy ezzel szemben a liberális zászlónak 
is bontakoznia kellett. A szerda délutáni ülésen 
Horváth Boldizsár, a volt igazságügyér, ifjú tűzzel 
és lelkesedéssel beszélt a liboralismus elvei mellett. 
ó a szabadelvű elemeknek, bármely párthoz tar
tozzanak is, e zászló alá tömörülése mellett emelt 
lándzsát s nagy viszhangra talált. De nemcsak 
e miatt nevezetes a szerda esti ülés. Nevezetes 
azért is, hogy az ülésben fogadtatott el az emii
tett kölcsön 200 szóval 120 ellen. Es még egy 
harmadikért. Kerkapoly Károly ekkor tartá búcsú
beszédét, miután köztudomású, hogy lemondását 
Tisza Lajossal együtt benyújtotta, s hogy elfo-
gadtassék, csak a deczember 2-ki ünnepélyek 
lefolyását várják. E búcsúbeszéd méltó volt a 
nagy készültségü, lelkiismeretes államférfihoz 8 
megmutatta, hogy minő tehetséget vesztettünk 
benne, habár nem kétkedünk, hogy más téren 
elfoglalandja a hozzá méltó helyet. A búcsúbe
széd rendkívüli hatást tett, s elismerést aratott 
még azoknál is, kik Kerkapoly megbukását előse
gítették. — A parlament két legkiválóbb alakja, 
Deák és Ghyczy e hétnek e nevezetes üléseiben 
még nem vettek részt, amaz még mindig tartó 
gyöngélkedése miatt, ez azért, mert megválasz
tatása Komáromban még ceak deczember 6-án 
következik be. Az átalános hangulat arra mutat, 
hogy uj pártalakulásnak nézhetünk elébe. 

** (Ő felsége uralkodási jubileumának megun-
népieséül) e hó 28-án díszelőadás volt a nemzeti 
színházban. Ugyané nap és akövetkező volt kitűzve 
az üdvözlő küldöttségek fogadására. Az uralkodó 
szombat este Bécsbe utazik, hol deczember első 
két napján lesznek az ünnepélyek. 

** (A király) az árvamegyei ínséges kholera-
betegek és szülők nélkül maradt ottani vagyonta
lan árvák segélyezésére 500 frtot ajándékozott. 

** (Egyiptomi vendégek.) A bécsi közkiálli-
tás egyiptomi szakosztályának biztosai közül e 
napokban többen időztek Budapesten, megláto
gatva a közintézeteket is. Dr. Brugsch Henrik, 
híres tudós s egy kairói nagy intézet igazgatója, a 
nemzeti múzeum régiségtárának gazdagsága által 
volt nagy mértékben meglepetve. Talált olyan 
egyiptomi tárgyakat is, melyeknek ő ie jelenté
keny hasznát veszi buvárlataiban, s a rajtok levő 
főuratokat megmagyarázta s e magyarázatot írás
ban is itt hagyá. A római régiségek halmazát alig 
győzte nézni s azt mondta, hogy muzeumunk e 
részben valódi régészeti kincstár, mert Európa 
egy gyűjteményében sem láthatni ennyit s ily 
épségben. „Minden régésznek ajánlani kell, — 
ugy mond, — hogy látogassa meg a pesti muzeu
mot, saját szemével tanulmányozva benne a leg
régibb emberiség iskoláját." Örvendünk, hogy a 
régészet egy elsőrangú tekintélye igy nyilatko
zott. Egyszersmind megigérte Rómer Flórisnak, 
hogy gyűjteményünket néhány egyiptomi régiség
gel fogja gyarapítani. 

** (A pénzügyminiszter és egy adóhátralékos.) 
Emiitettük már, hogy egy birtokos adóhátraléka 
ügyében Kerkapoly pénzügyminiszternél volt, 
kitől aztán sértve érezvén magát, párbajra hivta 
ki. Ez esetre vonatkozólag írják ujabban a lapok: 
A miniszter azt kérdé tőle, hogy mennyi évi adót 
fizet? 423 frtot, volt a válasz. S menüyi az adó
hátralék ? volt a miniszter további kérdése. Három
ezer s néhány száz forint — hangzott a válasz. 
,J3zégyenelje magát, — én nem engedhetek el 
semmit!" — Az audentiának ezzel vége volt s a 
birtokos első felhevülésében a párbajra gondolt. 
A miniszter azonban kijelenté, hogy távolról sem 
akarta az illető becsületét sérteni s az ügy ezzel 
kiegyenlittetett. 

*• (A lebényi hires templom javításához) hozzá 

kezdtek az országgyűlés által megszavazott ösz-
szegből. Különben maga Mosonymegye is rajta 
van, hogy ez árpád-kori nevezetes müépület telje
sen tatarozva, hazánk nyugati részének méltó 
nevezetessége legyen. Ugyanis kétezer forintot 
ajánlott föl a templom részére, s a főpapokat ós 
káptalanokat körlevélben kérte föl, hogy a teljes 
kiépítéshez adományaikkal járuljanak. 

** (A vajdahunyadi vár) egyik tornyára nov. 
23-án emelték föl a nagy lovagszobrot, mely a 
bécsi tárlaton is ki voltjállitva. Taraczkok dörögtek 
s a Hunyadi-induló szólt, mialatt az érczszobrot 
elhelyezték. A vár restauratióján folyvást dol
goznak. 

** (Szeretetházak Hontmegyében.) Hontme
gyének az a dicséretes szándoka van, hogy „sze
retetházat" állit föl Ipolyságon és Nagy-Maro
son, s annak vezetését a nőegyletre bízza, mely 
nem rég tartá alakuló gyűlését Ipolyságon a b. 
Majthényi Lászlónót helyettesitő Jankovicsné 
úrhölgy elnöklete alatt. Ép ez időben lévén a 
megye közgyűlése is, a nőegylet alakulása iránt 
meleg részvét nyilatkozott. 

** (Vizgőzfütés a múzeumban és az akadémiá
ban.) A vallás és közoktatási miniszter intézke
dése folytán költségvetés dolgoztatott ki, melyből 
kitűnik, hogy a vizgőzfütés a múzeum s az aka
démia épületben egy harmaddal olcsóbb lenne a 
közönséges fűtésnél. Az erre szükségelt berende
zés költségeit a tiz év alatt elérhető megtakarítá
sok bőven fedezni fogják. 

** (Szökésre összeesküdt rabok.) A pesti bün-
fenyitő törvényszék börtönében 15 vizsgálat alatt 
álló, többnyire rablással és betöréssel vádolt jóma
dár egyik közelebbi éjjel meg akart szökni. A 
börtön falát szeggel kikaparták, az igy támadt 
rést azután kinagyobbitották. Mikor az első a bör
tön mellett fekvő kamrába érkezett, ott egy ládában 
megbotlott és e zörrenós árulójuk lett. A foglyok 
terve az volt, hogy a szabadba érve, az őrt meg
támadják, némává teszik és azután háborítatlan 
tovább állnak. A zörrenésre figyelmessé lett őr 
lármát csapott és a segítségére sietett őrtársaival 
a menekülőket szándékukban megakadályozták, 

t (Halálozások.) A főváros egyik legismer
tebb ügyvéde és polgára: Simon Flórent elhunyt 
e hó 24 én, három heti súlyos betegeskedés után. 
Nagymiveltségü, és ernyedetlen buzgalmu férfiú 
volt, kit a közügyeknél mindig ott találtunk, s a 
városház tanácstermeiből soha sem hiányzott. Tős
gyökeres magyar ember lévén, a főváros magyaro-
sodási ügyében is nem egy jó indítványt tett. — 
LászFerencz a pénzügyminisztérium tisztviselője, 
a m. hivatalnoki egylet egyik létrehozója és vezéri
gazgatója, elhunyt 43 éves korában. — Madarassy 
Miklós, volt honvédőrnagy, meghalt 73 éves korá
ban Rima-Breznón (Gömörmegyében.) A világosi 
fegyverletétel után hosszabb várfogságot szenve
dett, honnan kiszabadulva Gömörmegyében mint 
urodalmi erdész élt visszavonultan. — Fölbári 
Sánka Zsigmond, csanádmegyei földbirtokos, meg
halt Battonyán, 58 éves korában. — Balanghy 
László barsmegyei földbirtokos pár nap előtt 
elhunyt és nagy részvét közt temették el Füssön. 
Egyike volt a legvagyonosabb birtokosoknak, s 
végrendeletében több jótékony intézkedés által 
tette maradandóvá emlékét. Igy többi közt a tud. 
akadémiának ezer fortot, a Füssön általa alapított 
szegények házának nyolczszáz frtot, a váczi siket
némák intézetének ugyanannyit, a füssi templom
nak kétszáz forintot, stb. hagyományozott. — A 
főváros egyik köztiszteletben élt és széles körök
ben ismert polgárnője: Devecis del vechio Mi
hály né, szül. Schaller Erzsébet meghalt e hó 
24-én 63 éves korában. 

Nemzeti színház. 
Péntek, nov. 21. „771. Richárd király." Tragödia 5 felv. 

Irta Shakespeare; ford. Szigligeti. Zenéjét szeri. Volkmann. 
Szombat, nov. 22. ,,Figaro lakodalma." Víg opera 

4 felv. Zenéjét szerzatte Mozart. (flavcfc k. a. föllépteül). 

Vasárnap, nov. 23. „Dobó Katicza." Népszínmű S feiT 
Irta Tóth Kálmán. 

Hit/8, nov. 24. „Éljen az egyenlőség." Vígja ék 4 felr 
Irta B. Eötvös József. 

Kedd, nov. 25. „Fatut " Opera 5 felv. Zenéjét szerzetté 
Gounod K. (flaucifc k. a. föllépteül) 

Szerda, nov. 26*. „Báró és oanfc<ír."Dráma 3 felv. Irta 
Hugó Károly. — „A minitzter előszobájában." Dramolet 
1 felv. Irta Hahn Rezsó ; ford. N. N. 

Csütörtök, nov. 27. „A csapodár " Vígjáték 3 feW, 
Irta Sardou V., ford. Bérezik Á. és Fésűs Gy. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Str. L. A forradalmak törzsfája igy szárazon össze

állítva semmi érdekkel nem bir. Ugy tűnik föl (s ily alak
ban valóban nem is egyéb) mint történelmi dátumok 
évszámok esetleges egymásutánja. Ha okbeli összefüggésök 
lánczolata, mint az emberiség fejlődésének átalános áram
lata, volna fölmutatva: a történelem bölcsészetéhez szol
gáltatna adalékot. De ahhoz sokkal több kell, mint ily 
száraz elsorolása az évszámoknak. 

— „ A könyvek.-" Nem értjük: mért kell a tűzbe 
kerülniük ? s igy a költemény alapjához nincs kulcsunk. — 
Az életrajzot s a M-ából vett mutatványokat még félretesz-
szük. Félünk, igen kedvező elfogultsággal van az elhunyt 
költő megítélve. Legalább mi a mutatványokat (talán a 
fordítás mesterkéltsége miatt is) nem tudjuk annyira élvezni. 

— Egy felvidéki. Nem igen közérdekű dolgok. Aztán 
elburkolt tényeket.melyek talán igaztalanul sértők is letet
nek, ily átalánosságban egy szerkesztőség sem közölhet. 

— Jenó'fi. A „versfaragás mestersége", ugy látszik, 
nehezen sikerül. A másik kérdésre sem adhatunk legalább 
mostanában, biztató választ. 

— „Az b'rdtfg halála" (Beranger után). A fordítás 
nem igen sikerült. Pedig ily költeményt csak igazán kitűnő 
fordításban mernénk közölni. 

— A „Vasárnapi Újság" régibb évfolyamai. Eladó'-
A „Vasárnapi Újság" 1855 -1873-ig megjelent évfolyamai 
— kivévén az 1864 és 1865 évit. Kinek szándéka volna 
megvenni: ,,D. K."-val czimzett levélben értekezhetik a 
tulajdonossal Gönczöu (postahely). 

SAKKJÁTÉK. 
730-ik sz. f. Z a g y v a I m r é t ő l 

(Debreczenben). 

SOtét. 

a b e d e f g h 
Világon. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 725-ik számú feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól Bécsben.) 
VII. Sot . 

1. V c 8 - b 8 F b 5 - c 6 ( a ) 
2. F g 6 - f 7 f . . . . Kd5—e4 
3. Vb8 —g8 . . . . tetsz. szer. 
4. V matot ad. 

a) 
1 K d 5 - e 6 
2. F f 2 - c 5 K e 6 - f 6 
3. Vb8 - e8 tetsz. szer. 
4 F matot ad. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Jízaef 
— Oeltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Géreci 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. —Sziget-Csépem 
Mayer Károly. — A petti sakk-kör. 

H E T I N A P T Á R . 
Hónapi-és 

Hetinap 
Kathollkns és protestáns |j fiöróg-orosz , 

naptár naptár 
Izraeliták I 

naptára j 
N a p H o l d Hónapi-és 

Hetinap 
Kathollkns és protestáns |j fiöróg-orosz , 

naptár naptár 
Izraeliták I 

naptára j hossza kél nyug. hoesza kél I nyug. 

November Nov. (ó) 
3 0 Vasár E l U r j 6 v e t b e n | E l Urjflvet. 18 G 85 Plató j 

Kizlev R. f. p. 6. p. ó. p. f. p. 0. p. <5. p. November Nov. (ó) 
3 0 Vasár E l U r j 6 v e t b e n | E l Urjflvet. 18 G 85 Plató j 10 248 21 7 26 4 11 12 18 2 19 2 33 

1 Hétfő Eiigius, Nat. 1 Natália . 19 Abadiás 11 Dán 249 22 7 27 4 10 24 32 este regg 
2 Kedd : Bibiáns, Rómug Bibiáns 20 Gregor 13 250 23 7 29 4 10 40 50 8 3 5 17 
3 Szerd. X . Ferencz JAtala 21 B. A. avaat. 13 Dániel 251 24 7 30 4 10 54 58 3 32 6 40 
4 Csőt. Borbála szűz 'Borbála 22 Fhilemon . 14 252 25 7 31 4 9 68 55 4 9 7 59 
5 Pént. Sabbáa apát Pelin 23 Ampbiloe | 15 Dávid 253 26 7 32 4 9 82 37 4 57 9 10 
6 Szóm. Miklós püsp. Miklós 24 Katalin 16 Sah. Va . 254 27 7 33 4 8 96 2 5 55 10 8 

Hold változása. $ Holdtölte 4. 5 óra 44. 5 pereikor reggel. 

T A R T A L O M . • _ 
Budapest polgármestere (arczképpel). — A Dárius^) 

kincse, I., II. — Néhány észrevétel az emberiség jövőjéről. 
A Viktor Emanuel-csarnok Milanóban (képpel). — 

Emlékezés Magyar Lászlóra. — Ki viselje gondját a sze
gényeknek, (vége). — Emberevő vadnépek. — „Róma 
története" (négy képpel). • - Egyveleg. —Tárház : Iro
dalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház 
ée iskola. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték — Heti-naptár 

felelői szerkesztő: Nagy Jflklóa (L. ezukor-uteza 11. sz . ) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. ' 9 6 

j@6T* Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsiir és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábiott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnal sak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wallfischgasse Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

, , 1 , . ,—. 

A m a g y a r a lkotmányér t s a par lamen
táris ál lamforma meghonosí tásáért tollal és 
szóval folytatott küzdelem történetében az 
elsők között talál juk azt a nevet, mely jelen 
soraink fölé íratott . Csengery Anta lban a 
magya r i rodalmi és poli t ikai élet egyik leg
k i tűnőbb bajnokát muta t juk be olvasóink
nak, kinek működése kivál t az 1867-ben 
létesült , s azóta fennálló viszonyok alaku
lására nevezetes befolyással volt, s — min t 
azt a képviselőházi többség legújabb gyű
lései bizonyítják — 
az még most is növe
kedőben van . Idő -é s 
alkalomszerűnek ta
lálj uk t ehá t vele is
mételve is foglal
kozn i , s teszszük 
azt anná l sziveseb
ben, m i u t á n e kivá
ló államférfi és pub
licistaéletrajzát egy 
k i tűnő i rónk tollá
ból közölhetjük. 

* 
Csengery Antal 

születe t t 1822-ben 
Nagy - Váradon. 

Atyja a város egyik 
je lesb jogtudósa és 
kereset tebb ügyvé
de volt, ki fiát gon
dos nevelésben ré-
szesité. Az ifjú első 
pol i t ikai eszméit és 
haj lamait is az a tya i 
háznál nyer te , mely 
a b iharmegyei sza
bade lvű ellenzéki 
fiatalság központja 
volt. Iskolai t anu l 
mánya i t nagy si
ke r re l végezte előbb 
Nagy-Váradon, ké
sőbb Debreczenben, 
mer t a nagyvárad i 
akadémiát képvise
lő-választási moz

galmakban való 
részvéte miat t oda 
kellett hagynia. Egy 
pár évet megyei 
gyakorlatokon töl-

C s e n g e r y A n t a l . 
töt t Biharmegye hires képviselője és első 
alispánja, Beöthy oldala mel le t t ; i t t átta
nul ta a megyei közigazgatás minden ágát, 
ö i r t a a fontosabb kérdésekben a megye 
nevében ama hires körleveleket, melyek a 
„P. Hir lap"-ban megjelenvén, az ellenzéki 
megyékben oly nagy hatást tettek. Az 
1843—44-ki éveket Pozsonyban töltötte 
min t a „Pesti H i r l ap" országgyűlési tudó
sítója. Ekkor i r ta jeles értekezését Wiegand-
nak Henszlmann ál ta l szerkesztett „Viertel-

CSENGERY ANTAL. 

jahrschrif t aus und für U n g a r n " czimü 
folyóiratába: „A katona-élelmezésről." Ala
pos ismeretei, európai miveltsége, k i tűnő 
stylusa, szi lárd jel leme m a g u k r a vonták 
Eötvös és Szalay figyelmét, kik a magya r 
ellenzék egy kis töredéke élén, szemben a 
megyei, majdnem foederativ rendszerrel , a 
par lamentar i s öszpontosi tás, az országos 
felelős kormány szóvivői voltak, sez i rány
ban a magyar a lkotmány gyökeres reform
j á t sürget ték.E pá r t közlönye a „Pesti Hir

l a p " vo l t , melye t 
Szalay szerkesztett , 
s melyet 1845 má

sodik félévében 
Csengery vévén át , 
1847-ben Keményt 
társul véve, egész 
1848 végéig veze
tet t . A fiatal, alig 
huszonhárom éves 
journal i s ta kitűnő
en szolgálta párt já t . 
A „Pesti H i r l a p " 
számos európai uj 
eszmét vi ta tot t meg 
és terjesztett el a 
m a g y a r közönség
ben, s e mellet t re
formálni igyekezett 
a magyar h í r lap i 
stylt , a mennyiben 
kivetkőztette a me
gyei szónoklat suj-
tásaiból és euró
paibb formába ön
tötte. Az 1848-ki 
mozgalmak győze
lemre segitet ték a 
„Pest i H i r l ap" tö
rekvéseit . Kossuth 
a megyei rendszer 
legékesszólóbb baj
noka is elfogadta a 
„Pesti H i r l a p " ta
nai t , melyek az 
1848-ki m a g y a r al
ko tmányban oly ha
tározot t kifejezést 
nyer tek . Csengery 
lapja most a kor
mánypá r t , a Bat

thyány - kormány 
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közlönyévé vált, s épen oly erélylyel küzdött 
a bécsi reakczió cselszövényei, mint a ma
gyar demagógia kicsapongásai ellen; 1848. 
deczembere végén megszűnt s maga a szer
kesztő Debreczenbe követte a kormányt. I t t a 
Szemere miniszterelnöksége alatt, mint mi
niszteri tanácsos, leginkább codificatióval 
foglalkozott. A forradalom legyőzése után 
egy darabig bujdosott, majd 1849 végén 
Pestre jött, s hol történeti, hol természettudo
mányi tanulmányokkal foglalkozva, részint 
az irodalomnak élt,részint pedig egy magán 
nevelő-intézetben leczkéket adott. 1851-ben 
,,Magyar szónokok és államférfiak'' czimü 
könyv jelent meg tőle. 1852-ben Macaulay 
„Anglia története Il-ik Jakab trónra lépte 
óta" czimü munkáját adta, kitűnő magyar 
fordításban. A Heckenast kiadásában meg
jelent „Ujabbkori ismeretek tárá"-nak leg
jobb czikkei az ö tollából folytak. Számos 
irodalmi és történeti essay-t és bírálatot irt 
a lapok tárczáiba, melyeknek egy része 
összegyűjtve „Történeti tanulmányok" czim 
alatt jelent meg 1856 ban. 1854—1856-ig 
a „Magyar nép könyve" czimü vállalatot 
szerkesztette. 1855-ben az „Altáji népek 
ösvallása" czimü értekezéssel foglalta el 
akadémiai székét. 1857-ben Johnston „Vegy
tani képei'-t dolgozta át a magyar közön
ség számára. Ugyanekkor inditotta meg a 
„Budapesti Szemle" czimü havi folyóiratot, 
melyet egész 1870-ig szerkesztett. E kitűnő 
vállalat czélja volt közvetitöül szolgálni egy
felől a tudomány és mivelt közönség, más
felől a hazai és külföldi irodalom között. 
A legjelesb irók támogatták s mintegy 
gyalpontja volt a régibb tudományos erők
nek és iskolája az ifjabb tehetségeknek. 
1870-ben két kötet ujabb „Történeti tanul
mányok és jellemrajzok"-at adott ki, melyek 
mintegy előtanulmányai voltak két na
gyobb munkának: egy magyar világtörté
netnek és Magyarország ujabb történetének 
1790 — 1848-ig, azonban a megindult poli
tikai mozgalmak miatt mindkét munkát 
félbe kellett hagynia. 

Nem kevésbbé volt Csengery tevékeny 
a társadalmi téren. 1850 — 1871 alig volt 
Magyarországon nevezetesb közművelődési 
vagy anyagi emelkedést czélzó intézet, vagy 
egyesület, melynek megindításában, terve
zetében vagy reformálásában lényeges 
részt ne vett volna. A magyar tud. akadémia, 
gazdasági egyesület, magyar földhitelinté
zet különösen sokat köszön buzgóságának. 
1858-ban a m. t. akadémia rendes tagjává 
és jegyzőjének választatván, befolyt az ügy
rend újra dolgozásába, az ügyvitelt szabá
lyozta, több állandó tudományos bizottságot 
szervezett s hírlapi czikkeivel folyvást 
élesztette az akadémia munkásságát. A 
jegyzőkönyvi pontot, melyben helyettes tit
kári és jegyzői munkásságáért köszönetet 
mondott az akadémia, Deák Ferencz saját 
kezével irta meg. 1867-ben az akadémia 
alapszabályainak átdolgozása, pénzügyeinek 
rendezése az ö indítványai szerint történt, 
miért elébb igazgatótagnak, majd 1871-
ben másodelnöknek választatott. A magyar 
gazdasági egyesületben két oly nevezetes 
ügy indítványozója és tervezője volt, me
lyek nagy befolyással voltak Magyarország 
anyagi emelkedésére. 1862-ben egy bizott
ság megbízásából szerkesztette azt a több 
nyelven megjelent jeles emlékiratot, mely 
először alapította meg a magyar vasútháló
zatot, s a melynek kettős czélja volt: egyfe
lől informálni a külföldi tőkepénzeseket a 
máshol nem nyilatkozható magyar közvéle
ményről , másfelől irányt adni a leendő 
magyar kormánynak. 1858-bau Lónyay 
Menyhérttel együtt szerkesztette a magyar 
gazdasági egyesület emlékiratát a kormány

hoz a magyar földbirtok hitel állásáról. Mi
dőn a földbirtokosok 1862-ben ez emlékirat 
alapján a magyar földhitelintézet alakítá
sára mentek át, Csengery benne volt azon 
négy tagú bizottságban, mely a hitelintézet 
alapszabályait, ügyrendi és kezelési utasí
tásait kidolgozta. Az intézet létrejöttével 
titkárrá s később egyik igazgatójává válasz
tatott, s mindkét minőségben nagy mérték
ben befolyt az ügyvitel tökélyesitésébe 
s az egész intézet felvirágoztatásába. Szá
mos pénzügyi intézet élt tanácsával vagy 
kért tervet tőle. Készített magyar népbank
tervet, mely az ország több részében életbe 
lépett.Eötvös fölhívására ö dolgozta ki a,pesti 
iparegyesület helyett egy országos iparegye
sület tervét kapcsolatban az ipar-muzeum-
mal, az országos czimmel biztosítva annak 
magyar jellemét. 

Azonban az 1860-ban újra megindult 
politikai mozgalmak leginkább igénybe 
vették Csengery munkásságát. Elébb mint 
hírlapíró vett részt a küzdelmekben. Mint 
a „Pesti Napló" fő dolgozótársa nagy erély
lyel védte az 1848-ki alapot, szemben az 
októberi diplomával s küzdött az ó-konzer
vatív áramlat ellen, miért párbajt is vívott 
az ellenpárt egyik föjournalistájával. 1861-
ben Biharmegye bihari választókerülete kül
dötte a képviselőházba, hol a fölirat mel
lett szavazott és egy kitűnő beszédben a Bach-
kormány alatti sajtó-viszonyokat rajzolta. 
1862—1865-ben mint journalista a „Pesti 
Napló" hasábjain a Schmerling-kormányt 
ostromolta és sajtó alá rendezte Deáknak 
Luszkandel ellen irtmunkáját, mely először 
a. „Budapesti Szemlé"-ben jelent meg. 1865-
ben újra a bihari kerület választotta képvi
selőjévé. Deákon, Andrássyn kívül senkinek 
nem volt több része Magyarországnak az 
osztrák örökös tartományokkal történt köz
jogi kiegyezkedésében, mint Csengerynek. 
Az országgyűlés egy 65 tagból álló bizott
ságot választott a kiegyezkedés formulá-
zására. E bizottság Csengeryt kérte föl elő
adójává, s egy albizottságot küldött ki, 
melynek szintén Csengery lön előadója. Ez 
albizottság a részletek formulázásával Deá
kot és Csengeryt bízta meg. A vázlat 
elkészült, azonban az országgyűlés 1866. 
jun. 26-án hirtelen elnapoltatván, csak egy 
éj jutott a szerkezet összeállítására. A később 
kinevezett minisztérium javaslatára e szer
kezet igtattatott aztán a magyar „Corpus 
juris"-ba, mint 12-ik t. ez. 1867. Tagja volt 
e mellett Csengery minden fontosabb bizott
ságnak, s mint Deáknak oly barátja, ki reá 
legnagyobb befolyást gyakorolt, a neveze
tesb törvényjavaslatok megalapításában, 
átdolgozásában vagy módosításában lénye
ges részt vett. Kiváló szerepet játszott külö
nösen azon országos bizottságban, mely az 
1867. 12. t. ez. értelmében a közösöknek 
ismert államügyek terhére nézve az arányt 
megállapította Magyarország és Ausztria 
között. Az ö indítványa alapján szabályoz-
tatott az egyező felek között az érintkezés 
módja nemzetközi alapon, ö hozta javaslatba 
és szerkesztette az izeneteket a magyaror
szági bizottság részéről, mely Csengerynek 
különösen második nagy ízen étéért jegyző
könyvileg fejezte ki köszönetét. Midőn a 
két minisztérium között egyezmény jött 
létre az államadósságokra nézve, Csengery 
azt megtámadta s az ő módosításai alapján 
jött létre uj egyezmény, mely ha egészben 
nem is felelt meg czélzatának, legalább 
kimondotta az államadósságokra nézve azon 
jogalap fentartását, mely az 1867. 12. t. 
czikkben fölállittatott s kimondotta különö
sen a solidaritás megszüntetését. A keze
lésre nézve ugyan fenmaradt ez egyezmény
ben is az együttesség, s ez volt az ok, a miért 

Csengery az előadói tisztet magától vissza
utasította. Végre is belátta mindkét fél 
hogy az együttes kezelés fen nem tartható 
s a Csengery által formulázott levél mellett 
adatott át a kezelés a másik félnek, miután 
a következő évben 1868-ban az első delegá-
czióban a Csengery indokolása alapján az 
államadóssági ügy a delegáczió hatásköré
ből tettleg kizáratott. Az első delegáczió 
ülésein még kiválóbb állást foglalt el Csen
gery. Deák nem levén jelen, ö volt a Deák
párt vezére. Föladatául tekintette szigorúan 
átvinni a kiegyezési törvényt s mindent 
megtenni arra nézve, hogy a delegáczió a 
törvény korlátai között mozogjon. Kizárt 
minden oda nem tartozót s a közösöknek 
nem ismert ügyeket visszautasította. Kiesz
közölte, hogy a két delegáczió, mint két 
nemzet képviselete, a nemzetközi formák 
megtartásával érintkezzék,s ugy tekintessék, 
mint két külön testület, hol a közös szava
zás, csak a határzatok egyformasága esz
közlése végett, mint expediens tekintessék, 
a nélkül, hogy együttes ülésben vita lehes
sen. Szóval a delegáczió ügyrendje lénye-
gesb pontjait ő formulázta s kivívta azt is, 
hogy a két delegáczió, mint két testület 
külön leirattal oszlattassék el. Állása e rész
ben annál nehezebb volt, mert nemcsak a 
két minisztérium és delegáczió nézeteit kel
lett közvetitnie, hanem azt a sok súrlódást is 
kiegyenlítenie, mely a delegáczióban még 
akkor megjelent ellenzék és Deák-párt kö
zött kifejlett. Ö formulázta azt a nyilatko
zatott is, melylyel Grivicsich oly nagy fel
indulást keltett föllépését a hadügyminisz
ter desavouálta. Ghyczy Kálmán, midőn az 
első delegáczióról az ellenzéki körben jelen
tést tett, különös méltánylattal emelte 
ki Csengery működését. A Horvát- és Ma
gyarország közötti kiegyezkedés szintén 
az ö közvetítő javaslatai alapján létesült. 
Az első regnicolaris bizottság 1866-ban 
eredmény nélkül oszlott szét, a második 
1868. ápril végén ült össze. Csengery mind
kettőnek jegyzője és előadója volt. A kiegyez
kedés főpontjai eszmecserekép értekezletek
ben tárgy altattak. A horvát ellenzék min
dent elkövetett, hogy nézeteit érvényesítse, 
melyek szerint Magyar- és Horvátország 
között majd minden kapcsolat megszűnt 
volna. Csengery közvetítő volt a Deák és a 
minisztérium nézetei között. Végre az egyez
mény pontjainak föltételére Deák, Ghyczy 
és Csengery, a horvátok részéről gr. Janko-
vich, Suhaj, Zuvics tagokból álló albizott
ság küldetett ki. Ez albizottság ülésein 
Jankovich mindazt ismét kérdésbe vonta, a 
mire nézve az értekezleteken már szóbeli 
megállapodás történt. Csengery látván, hogy 
ily módon az egyezség nem formulázható, 
kérte, engedtessék meg neki, hogy min
denekelőtt azon pontokat formulázhassa, 
melyekre nézve már szóbeli megállapodás 
történt. E pontozatok helyett Csengery az 
egész egyezményt formulázta, bele vonva 
mindazt, a mi még megvitatva nem volt, de 
lényegesen oda tartozott. Ez egyezményt, 
mely később törvénynyé vált. csekély módo
sítással mindkét bizottság elfogadta s Csen
gerynek mindkét bizottság köszönetet sza
vazott. Tanácsadólag folyt be továbbá az 
Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi 
szerződés (1867. 16. t. ez.) megkötésére. Ez 
egyezmény azon alapon jött létre, melyet 
Csengery 1848 előtt fölállított szemben a 
védegyleti izgatásokkal és védett Kossuth 
ellen. Az országgyűlési pénzügyi bizottság
nak kezdettől fogva tagja volt s most is 
elnöke. Ö formulázta a budgettörvényeket 
s alapította meg a mintát, melyet e törvé
nyeknél használnak. Részt vett az adótör
vények megalapításában és számos módo

sítást vivén keresztül. A költségvetések 
tárgyalásánál is sok reformot indítványo
zott, smind itt, mind a vasúti engedélyeknél 
számos megtakarítást eszközölt, ő formu
lázta a függő adósságok ellenőrzéséről szóló 
törvényt, átalakította a közös nyugdijakról, 
kisajátításról szóló törvényeket, míg a nép
iskolai közoktatásról szóló törvényeket szá
mos módosításai által egészen újjá alakította, 
a minek lehetett köszönni, hogy a törvény
javaslat, melyet a miniszter által előter
jesztett alakban minden párt ellenszenvvel 
fogadott, csaknem közakarattal fogadtatott 
el. Mindent elkövetett, hogy az államház
tartásba rend hozassék be. Többek között 
indítványozta, s midőn a pénzügyminiszter 
ezt tenni vonakodott, s utóbb nem oly for
mában tette, mely az intézmény önállóságát 
biztosította volna, formulázta s előterjesz
tette s a pénzügyminiszter ellenére a minisz
tériumban, hova meghivatott, és a pénzügyi 
bizottságban keresztülvitte az állami legfőbb 
számvevőszék fölállítását. A pénzügyi bi
zottságnak akkor elnöke volt. Midőn az ak
kori pénzügyminiszter hevesen megtámadta 
javaslatát, másnak adta át a tanácskozások 
vezetését, hogy javaslatát védhesse. A jegy
bankügyi bizottságban is részt vett s for
mulázta az enquette kérdő pontjait és a 
bizottság jelentését az országgyűléshez. 
Deákkal és Ghyczyvel átdolgozta az uj köz
ségi törvényt, melyhez ö adott legtöbb mó-
dositványt. Mint pestvárosi képviselőnek 
nagy része van abban, a mi Pesten a köz
oktatás emelése körül történt. A népiskolai 
törvénybe igtatott szakaszai döntötték el a 
vitát: községiek vagy felekezetiek legye
nek-e a főváros népiskolái. Elnöke a városi 
pénzügyi és polgári iskolai bizottságnak. A 
polgári iskolák eszméjét ő vitte be az iskolai 
törvénybe s ö eszközölte főleg Pesten már 
eddig két ilyen iskola alkotását. Megnyerte 
a főváros népiskolái részére az állam hat
hatós segélyezését, a miért a pestvárosi 
tanács és fővárosi iskolatanács neki köszö
netet szavazott. Buda és Pest egyesítésén 
törekedve, fótényezö volt, hogy ez a főváros 
rendezéséről szóló törvényjavaslatba fölvé
tessék. Ö formulázta már előbb a közokta
tási törvényben a két városra nézve a közös 
iskolatanácsot, ö a formulázója a közös köz
munkatanácsnak is, és a legelőnyösebb föl
tételek mellett nyilvános aláírás utján ő 
hozta létre az első nagyobb fővárosi köl
csönt, fölszólitására elvettetvén az egyes 
pénzintézetek ajánlatai. 

A nagy befolyást, melyet Csengery Ma
gyarország közügyeire gyakorol, oly tulaj
donoknak köszöni, melyek szereplő politi
kusainknál a légritkábbak. Épen ugy ismeri 
a kérdések és intézmények európai állását, 
mint a régibb magyar intézmények sajátsá
gait s a nemzeti szellem természetét. Az 
európai szempont s a specificus magyar 
érdek összeolvadása vezeti majd minden 
kérdésben s e tekintetben irodalmi és poli
tikai pályája a legszebben öszhangzik. Befo
lyását elősegíti szilárd, következetes, majd
nem puritán jelleme; épen oly kevéssé 
keresi a hatalmasok, mint a nép kegyét, Saj
nos, hogy egészségi állapota s más körül
ményei miatt nem vállalhat miniszteri tár-
czát. Andrássy gróf által belügyminiszteri 
tárczával, a főszámszék elnökségével, majd 
a közmunkatanács elnökségével kináltatott 
meg, de nem fogadta el. A parlamenti viták
ban ritkán vesz részt, nem kitűnő szónok, 
se hangja, se természete nem alkalmas arra. 
hogy egy parlament zaján és szenvedélyein 
uralkodjék, azonban az értekezleteken, 
bizottságokban Deák után első tekintély, 
senkinek sincs több befolyása az eszmék 
tisztázására, a formulázásban pedig minden

kit felülmúl. A szétágazó véleményeknek 
egy közvetitő ponton egyesítése, a töredék
eszméknek egy organikus vázlatba olvasz
tása és szabatos formulázása az ö legerősb 
oldala. Az 1867-ki kiegyezkedés egyik baj
noka, de szemben a kormánynyal teljesen 
független; az ellenzéknek közjogi merev 
programmjait ö méltányolja legkevesbbé, de 
senki sem hajlik szivesebben hozzá, havaiami 
olyat mozgat, melyben az életrevalóság 
magva rejlik. Ezért gyakran közvetitő a 
Deákpárt és ellenzék között. Pártja és ellen
fele inkább tiszteli, mint ragaszkodik hozzá 
vagy gyűlöli. Neve nem zászló a parlament
ben, de alig jő létre oly uj intézmény vagy 
törvény, melyre lényeges vagy épen alkotó 
befolyást ne gyakoroljon. Nem annyira a 
szinpadon,mint a színfalak között működvén, 
hire sokkal kevesebb, mint hatása, csak a 
ki a magyar ügyeket közelebbről vizsgálja, 
ismeri föl benne Magyarország egyik legki
tűnőbb államférfiát s a magyar demokratia 
legnemesebb kifejezését. Gyulai Pál. 

Anakreon dalaiból.*) 
Önmagára. 

Az asszonyok beszélik: 
Anakreon, öreg vagy , 
Végy csak kezedbe tükröt 
S nézd, a hajad kihullott 
És homlokod kopasz már! — 
De én hajammal épen 
Habár van is , vagy elment, 
Nem gondolok, csak azzal, 
Hogy jobban illik élni 
Az ősznek a gyönyörrel , 
Minél közel'b halála. 

Nyugalmas élet. 
Szardes királya Güges 
Kincsére semmi gondom, 
Nem gyötri szűm arany vágy, 
Sem a bitor hatalma . . . 
Nekem csak arra gondnm: 
Szakállam illatozzék, 
S hogy rózsa födje fürtöm, 
Csak a jelenre gondom — 
Hisz a jövőt ki tudja? 
Mig hát te ép s erős vagy, 
Igyá l s dalolva vigadj 
É s Brómiosznak áldozz; 
Mer t hogyha eljön a kór — 
Ezt mondja: „most elég már ." 

A kedveshez. 
Ne fuss leányka! látván 
Hogy a hajam megőszült , 
H a b á r neked virulnak 
Ifjúkorod v i rág i , 
Szerelmemet ne vosd meg. 
Hisz látod a füzérben 
Rózsák közé befonva 
A liliom milyen szép. 

önmagára. 
A gyönge mirtus-ágon 
S lótusz-gyöpön hevén e 
Szándékom inni mostan. 
Erósz mezét szalaggal 
Megkötve szép nyakánál , 
Kelyhembe töltse a bort. 
Mer t mint futó kerék, ugy 
Forog le gyorsan é l tünk , 
Parányi por leszen csak 
Sírunkba ' csontjainkbólI 
Minek kövemre i l la t , 
Siromra sárnak a bor, 
Mig élek, addig adjad; 
Köríts fejemre rózsát, 
S hivasd elő l eánykám: 
Mert mig lemenni nem kell 
Az alvilági körbe — 
Búsulni nem szeretnék. 

Péchy Imre. 

*) Fölolvastatott a Kisfaludy-társasag nov. 26-diki 
gyűlésében. 

A Dárius kincse. 
(Elbeszélés.) 

Varga János-tól. 

III. 
Mire a déli harangszó utolsót kondult 

már a furcsa prédikáczió, meg a dobszó mel -
letti hirdetés beszaladta a falut négy végé
től föl s alá; a sánta kanászné, a ki most 
billegett a tetthelyről befelé — volt az 
utolsó, a kinek a pisze takács ángya elmondta 
a nagy újságot. 

— Hallotta-e már kend az újságot, 
szomszédasszony ? 

— Hogy a határt megásták? — hisz 
most vánszorgok haza a lyuktól. Ott kapar-
gattam hajnal óta a fazék helyit. . . 

— De hogy a kincset ki vitte el? 
— Hajsze azt volna csak jó tudni. 
— No pedig megtudjuk azt délután. 

Épen most dobolták ki, hogy délutáni 
vecsernye után a papunk kipapolja, hogy 
ki vitte el a kincset. 

— Kipapolja ? — No hiszen majd kipa
polnám én, csak tudnám! Különben ott 
leszünk szomszédasszony. 

A dobszó aztán meg is tette a hatást, 
jó, hogy a templomba nem tűzte ki az érte
kezést a pap, mert az bizon kicsiny lett 
volna a buzgó hivek nagy számához képest. 
Aztán volt ott mindenféle nép, olyan, a ki 
előröl hátra, jobbról balra, balról jobbra 
veti a keresztet; olyan is, a ki falnak sza
ladt a keresztvetés láttára; szentháromság 
hivő, egy istent imádó; nem egy olyan is, 
a kinek egy isten is sok. Aranyszájú szent-
János fog ott most beszélni — ezüst pénz
ről; nagy keleté van a buzgóságnak. Mire 
vége lett a vecsernyének, ugy tele lett a 
kastély-udvar, hogy a tisztelendő ur alig 
birt a helyére vánszorogni a saját buzgó 
hallgatóitól. 

Ott állt valamennyi ismerősünk egy 
rakásban. A pisze takács mellett Gerzony 
Péter, utána a sánta kanászné, mellette a 
harangozó; körül valamennyi csizmadia, 
magyarszabó, kovácsmester, meg az eke út
ját járó minden rendű és rangú polgártárs, 
kiki a kedves élete párjával és aprócseprői-
vel egyetemben. 

Gerzony Péter ugy találta, hogy a nagy 
összeszorulás nem épen kellemetes dolog; 
fészkelődött is a mennyi a szomszédoktul 
módjában állott, de a takács nagyon szögle
tes ember lehetett s három-négy oldalról 
egy-egy ujabb könyök hegyébe ütődött 
az izgő-mozgó molnár. Voltak pillanatok, 
midőn olyanféle gondolatok is megmozdul
tak benne: vájjon nem-e jobb dolga lett 
volna nekiotthonn az ernyővel kihüvösitett 
nagyszobában, kényelemben, biztos magány
ban . . . . Hanem mikor ennyire elért r 
hirtelen meghökkent; azon rósz szokására 
gondolva, hogy nagy izgatottságában néha 
el-el szokta magát szólni, hébe korba egy-
egy hangosabb gondolata is támadván. 

A pisze takács könyöke még — hála 
istennek — e tekintetben áldott ellenmé
regkép, folyton öntudaton tartá. 

Olykor önkéntelen körülnézett, merre 
tágulhatna el észrevétlen; azonban, a kíván
csiság, a pénzttídomány iránti szomj erö-
sebb nyéllel ösztökélte s megint csak bele
nyugodott helyzetébe. Nagyon égett benne 
a vágy azon különös ismeretek iránt, melyek 
segélyével az ilyen régi pénzek olyan cso
dálatos módon megértékesithetök. Ki tudja, 
kiben mi lakik; hát ha még valaha szükség 
is lenne erre a tudományra. . . . Nem árt, ha 
az ember minél többet tanulhat. 

Egyszerre elállt a zúgás, elállt a moí-
gás, a hangos és titkos gondolatok megfe-



nekiettek, a plebánus ur föllépett a mosóláb 
és ólajtóból rögtönzött szószékre s beszélni 
kezdett. 

Hogy mit beszélt, azt virtus volna elmon
dani ; ki birná azt leirni, a mi olyan gyön
gyén, olyan talpra esetten, olyan ékesen 
folyt a prédikátor ajkáról, mint a színméz. 
A hallgatóság mély áhítatba merült a hal
lott dolgokon s a 
plebánus ur a tenye
rében tartott négy 
ezüst pénzről, azok
ról a bajusztalan, 
jól kihizott koszorús 
császárképekről, va
lójában olyan nem 
várt újságokat és 
szépséges históriát 
beszélt, hogy azt 
ilyen gyönyörűen 
könyvből se lehetne 
olvasni. Azegyik kö
vér képű pénzről el
mondta, hogy annak 
a gazdája gyerek 
korában a legye
ket, emberkorában 
az embereket fojto
gatta , vénséges ide
jében fölgyujtatta a 
várost s szörnyű 
kedvét lelte benne, 
mikor a szegény 
gyerekek és asszo
nyok égő ingben sza
ladtak ki az utczára. 
Ezt a koszorús csá
szárt ugy hivták, 

hogy Néró. Ma a vadászkutyákat hívjuk a 
nevén. Egy másikról azt beszélte, hogy az 
olyan nagy ehető volt, hogy fél ökröt egy 
ültő helyben eltemetett s ha véletlenül éhen 
nem hal, az egész birodalmát egyedül elfo
gyasztotta volna. Miután egész életében 
egyebet se tett az evésnél, nem érdemes, 
hogy a nevét megmondj a.jj 

itt uralkodott is, a mi szép földünkön; ott 
a határdomb melletti öt - halmon, talán 
épen azon a helyen, a honnét ez a pénz 
előkerült, volt neki egy kicsiny, de erős 
vára s vasba öltöztetett katonáival onnét 
rándult ki jobbra-balra öldökölni, gyil
kolni azokat, a kiktől ezt á földet erővel 
elvette. Az az öt halom tele van csontokkal, 

Az afrikai Aranypartról: Fanti kunyhó. 

koponyákkal, azokban a véres csatákban 
elhullott katonák maradványaival; a mit 
nem is gondolna az ember, mikor a falu 
csürhéje egy-egy lábszárcsontot, vagy fogat
lan koponyát kitúr. Azok mind kétezer esz
tendős embercsontok ott s az az öthalom 
kétezer esztendős temető. S ime azok a halot
tak mind ennek a koszorús képű császárnak 

hat; mégis az a legdrágább a négy között. 
Az egy olyan császár pénze, a kiről eddig 
a világ azt hitte, hogy pénzt nem is vere
tett, íme ez az egy pénz megmutatja, hogy 
az egész világ tévedésben volt; és ez mind 
azon embertársunk érdeme, a ki ezt az ezer 
évek óta elásott kincset itt Apatelken vélet
lenül föltalálta Gerzony uram 

oly heves mozdula
tot tett erre a szóra 
hogy a pisze takács 
kénytelen volt na
gyon is hegyes orrú 
könyökével eszére 
téríteni. Még utóbb 
az embernek a nya
kába ugrik ez a 
molnár — sugá a 
takács a kanászné-
nak. Molnár mester 
uramnak pedig neki 
vetette a nyugha
tatlanság â  vállát s 
lábujjhegyen, majd 
a szomszédok vál
laira nehezedve na
gyon kézzelfogható 
jeleit adta, mennyi
re érdekli öt az uj 
tudomány. 

Mi minden kö
vetkezett még az
tán, azt elmondani 
lehetetlen; azonban 
a vége valóságos 
tyúkkal, kalácscsal 
beszélt azon polgár
társról, a ki ez elte

metett kincseket megtalálta; dicsérte öt jobb-
ról-balról ugy annyira, hogy Gerzony uram
nak majd lemállott a képéről a bőr s fészke
lődött, helyét nem találta s már-már odáig 
volt,hogy megköszönjeanagy tisztességet,de 
mint meg nem érdemlettet — élne fogadja; 
midőn szerencséjére a takács szomszéd meg-
sokalván a ^lába tiz ujjának letipegését, 
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Egy harmadik pénzről azt beszélte, hogy 
annak a gazdája, a mi pedig a rávert képről 
nem igen látszik, olyan hős katona volt, 
hogy az egész világot meg akarta hódi-
tani. Lóháton evett, nyeregben aludt; 
kard és dárda volt a sétapálczája. Ez a hős 
király pedig arról nevezetes, hogy mi előt
tünk egy pár ezer esztendőcskével itt járt, 

az áldozatai, a ki olyan jámbor ezüst képpel 
néz le erről a pénzről, mintha soha vizet se 
tudott volna zavarni. 

Gerzony uram az egész szomszédsággal 
együtt csak ugy törölte izzadó homlokát; 
hisz ilyenek hallatára bizony csoda nem 
volna, ha az ember egyenest lángot vetne. 

A negyedik pénzről legkevesebbet mond-

olyan határozott könyökdöféssel ugrasztá 
odább az olvadozó szomszédot, hogy a tul-
boldog embernek ijedtében a torkában szo
rult a majdnem meghangosodott gondolat. 

Még csak egyetlen csöpp hiányzott Ger
zony uram örömpoharából; kimondhatlanul 
vágyott azon négy koszorús uraság isme
retségére. Ha csak egy pillanatra megsej-
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dithetné valamelyiknek az orra állását, 
vagy szemét, fülét vagy a koszorúja fekvé
sét. Neki arra nagyon nagy szüksége lett 
volna; anélkül nem teljes az ő tanulmánya, 
ha az érdemes császárképeket egy lehető 
találkozásnál meg nem ismerheti. 

ez i t ta vadászkutyák patrónusa; ez a nagy
ehető; ez az öldöklő császár; ez meg az, a 
kiről azt hitték, hogy pénze se volt a sze
génynek s most sül ki róla itt Apatelken, 
hogy biz ő is tehetős császár volt. No hiszen 
e fölfedezés folytán bámulva is néz most 

orczája. A mi kis ezeréves penész a hajlá
sok közt maradt a tisztelendő ur csiszolása 
után, lekopott az most az újkor embereinek 
szerelmetes simogatásai alatt, a kiknek só
vár pillantásaikról s meleg tekintetükről 
lerí a vágy, mennyire készen volna vala-

Vihar. (Székely Bertalan festménye után fára rajzolta Csapó Gyula.) 

De már az aztán majd kihozta sodrából, 
midőn a plebánus ur, bele melegítvén a 
régi pénzek tudományába buzgó hallgatóit, 
leadta a négy darab ezüst pénzt, hogy kéz-
ről-kézre adván, ismerjék meg sorba mind
egyiket valamennyien [színről-szinre, hogy | 

az egész tudományos világ Apatelekre. — 
No hiszen az a négy darab özönvíz előtti 
lázsiás se volt még ugy össze-vissza szoron
gatva világéletében; a sok érdes tenyér és 
morzsolgató ujj közt bezzeg kétszer olyan 
fényes lett a négy császár ur koszorús 

mennyi mais Mózes zsidói után megimádni 
egy kis aranyborjut — ha csupa ezüstből is. 

De olyan kéjjel, olyan tiszteletteljes lágy 
simogatással bizony alig ha járult valaki a 

i főméltóságok szine elé, mint Gerzony bará-
' tünk, a molnár. Reszkető örömmel forgatta 



586 

meg azokat élére, lapjára; megvizsgálta 
minden porczikájukat elejéről, hátuljáról; 
megtapintotta: van-e reczéje a kerületük
nek; nyájas tekintete van-e a rajta levő csá
szárnak vagy mogorva; van-e kampós óra, 
nagy füle, merre van fordulva ábrázattal 
jobbra-e, balra-e? 

Egyszerre ugy cselekedett Gerzony uram, 
mintha a nagy elmerülésben lecsúszott szű
rét, a gúnya alá rántott könyökkel fölebb 
akarná bizgatni a vállára s ugy egy pilla
natra kéz és négy darab pénz eltűnt a szűr 
alá! De Gerzony uram még ott a szűr árnyé
kában is egyre nézte; talán még meredtebb 
szemekkel, mohóbb sietéssel is nézte és 
hasonlitgatta egymás közt a kincseket, mint 
a szűrön kivül a napvilágon s talán el is 
nézte volna még jó ideig, ha az a maliczió-
zus takács rá nem kiált, hogy adja már 
odább a császári orczákat, mert bizony 
megeszi őket a szemeivel. 

Gerzony uram ugy megijedt a megjegy
zésre, hogy megrökönyödtében odább adta 
— mind az öt darabot. Az Öt darabot igen 
is; mert hogy, hogy nem esett, de megesett 
a csoda dolog, hogy a négy ezüst pénz Ger
zony uram szűre alatt megszaporodott egy 
darab pénzzel. 

Gerzony uram hirtelen észre vette a 
pogány esetet, de már akkorra a takács kezei
ben volt az ötödik deliquens s az szörnyű 
hahotával árulta el fölfödözését, hogy ime 
a molnár uram szűre alatt megellett az 
egyik tallér. A négyből öt lett. 

Gerzony uram szabódott, hogy ö nem 
tud arról semmit, hogy a takácsnak nem 
tudja, mi baja vele, hogy kötődjön az öreg
apjával (a ki szegény ott se volt), hogy ő 
rá ilyen piszkos dolgot ne fogjon senki. 

— De hát ne ordijjon kend, védi magát 
a takács; hiszen ebbe semmi piszok sincsen. 
Az volna a piszkos dolog, ha a szűr egyet el
nyelt volna; de a helyett ime egyet meg
termékenyített. 

No hiszen volt ezen aztán mit nevetni. 
Mindenki az újszülöttet akarta látni; maguk 
az urak legkiváncsiabbak s a plebánus ur 
diadalmas arczczal fordult a számtartó és 
tanitó felé s sokat jelentöleg szoritá meg 
kezüket, mintha azt mondta volna: lássátok, 
máris nyomon vagyok. 

Gerzony molnár pedig egyre szabadko
zott és semmi áron hajlandó nem volt 
elvállalni a lelencz iránt az atyaságot. Ha 
adta, valaki más adta; ö bizon nem adta; 
honnét venne ő ilyféle régi pénzeket; sohse 
volt ö azokkal a koszorús császárokkal 
semminemű összeköttetésben; soha nekik 
nem őrölt; sem semminemű atyafiuknak; 
neki ilyen pénzzel nem szokás fizetni; el se 
venné, mert az hamis, régi pénz. 

Akkor a többin volt a sor; valamennyi 
tagadta, mentegette magát s végre is az lett 
a dolog vége, hogy a plebánus ur kijelen
tette, hogyha ura nem akad a bitang pénznek, 
azt ő mint gazdátlant befogja, és a többivel 
együtt elküldi Pestre a magyar nemzeti 
múzeumnak, a hol nemcsak egy ilyen régi 
pénzt, de egy régi darab vasat, valami kar
dot, régi fegyvert, nyilveszszőt, még egy 
régi cserépdarabot is szivesen fogadnak. 
Bár csak megkaphatná azt az edényt, a 
miben valaki a kincset kiásta; elég nagy 
kincs lenne az annak a nemzeti múzeumnak, 
a hol az ilyen régiségeket szép sorba rakva, 
öregség szerint szekrényekben őrzik. 

Azért föl is kéri valamennyi polgártár
sát, a ki valamit tud a kiásott cserépedény
ről, hogy azt szerezze meg neki akár pénz
ért, akár ingyen; ha nem akarná magát 
megnevezni, a ki adja, tegye oda éjjel az 
ajtajába vagy ablakába vagy a kertje hátul

ján lopja udvarába ső soha se fogja kutatni, 
hogy ki volt. Ha pedig kitudja, hogy kinél 
van a pénz, mondja meg neki, hogy az a 
talált pénz nem az övé, hogy az az országé, 
hogy azon tul nem adhat soha, mert senki
nek se szabad megvenni, csak egyedül az 
egy múzeumnak. Ott valóságos járó pénzt 
kap érte, olyan pénzt, a min lesz istenál
dása, mert a bejelentett régi kincscsel olyan 
intézetet gazdagitott, a mely a nemzeté, 
édes mindnyájunké. (Folyt, követk.) 

» V i h a r . ' 
Nem igen emlékszünk, hogy a műtárlatokon 

Székely Bertalantól életképeket láttunk volna, 
mert ő nem- foglalkozik a festészet eme genrejá-
val, mely leginkább az élet apróbb viszontagsá
gait, egy-ogy pillanat komikus hatását szokta 
föltüntetni. Ez a kép azonban, melyet most bemu
tatunk Székelytől, ezek közül való, s igen elmés 
epigramma arra a frázisra, hogy „éljen az egyen
lőség." 

Az országos képzőművészeti társulat kiállí
tásán, a bécsi Kunstverein tárlatán, ép ugy, mint 
legutóbb a bécsi közkiállitás művészi csarnoká
ban ott lehetett látni e festményt, melyet senki 
sem nézett mosoly nélkül. A művész kedélyes 
motivuma az első tekintetre kitárul előttünk, s a 
gondolat élessége olyan szerencsésen van he
gyezve, hogy talál rögtön. 

Nyári förgeteg van, mely két uri hölgyet 
épen a szabadban, a kastély körül lep meg, tán 
épen virágszedés, vagy édes ábrándok közt. öl tö
nyük könnyű és lenge, nem adhat védelmet a 
megeredt zápor ellen, a kastély pedig jó távol 
van. Villámlik, az ég dörög, a mi ily fiatal kedé
lyekre mindig félénkitve hat. Oltalmat, tán egy 
kis száraz helyet csak egy közelben levő fa alatt 
lehet találni. Hanem ezt a fát már igénybe vette 
volt valaki, egy paraszt suhancz, ki megzavart 
mezei munkájából menekült ide, s megvonta 
magát a terebély fa tövében. Képzelhetni meg
lepetését, midőn egyszerre a nagyságos kisasz-
szony, kit már messziről szokott süvegelni, 
csak a karjába ragaszkodik, s ugy meglippen 
az oldala mellett, mint a galamb. A kisasszony 
egészen feledte a rangkülönbséget, s mig máskor 
bizonyosan válogatva fogadja el a finom uracsok 
karját, most ő maga ragadja meg egy paraszt 
suhanczét, hogy azzal együtt találjon oltalmat egy 
kis helyen, mely olyan szűk, hogy nem juthat 
rajta tér a köztük levő különbség kimérésére, 
kivált ha társnője is kiküzdötte már magát a szél 
ölelő karjaiból, s az asylum előnyeit követelni 
fogja azon határozottságg il, melylyel az ember 
kellemetlenségektől szeret menekülni, minő pél
dául a zuhogó eső. 

Szó sincs róla, hogy a nagy fa uri vendégei 
valami otthonosan éreznék magukat. Itt jobban 
otthon van a falusi suhancz, ki fölött bizonyára 
sok hasonló zivatar elvonult már, mialatt ő egy-
egy fa, vagy szénaboglya tövében húzta meg 
magát. Hanem még olyan soha nem történt vele, 
hogy ugyanakkor ily előkelő látogatásban is 
részesült volna. Se az omló eső, se a gyönge szi
veket megrezzentő égdörgés ő rá nincs oly hatás
sal, hogy elfeledné, mikép ilyen előkelő kisasz-
szonyhoz mégis csak másféle lovag illik, és 
zavarában azt sem tudja, mit csináljon. Ugyanan
nak a kéznek karján, melyben egy otromba gereb
lyét szőrit, a nagyságos kiasszony a legellentéte-
sebb valami, s bizony nem tudja, mikép fogadja e 
meglepetést másképen, minthogy szokás szerint 
most is lekapja kalapját, s aztán föl sem meri 
tenni. Zavara nagy, s a rangkülönbsége váratlan 
megszűnése fölött egészen oda van. Hogy szemé
nek sarkából oda veti tekintetét a szép hölgy 
arczára, ez a világon a legtermészetesebb, még 
ilyen ügyetlen kamasznál is, mert az ifjúság és 
szépség nemcsak egyranguakra sugárzik, s képe
sítve van annak hatását érezni az ilyen legény is. 

Ez a kép tehát arról beszél, hogy a rangkü
lönbségnek vége azon a néhány talpalatnyi földön, 
mely a jó öreg fa körül van. Hogyan lett vége, azt 
látjuk. Nem öldöklő forradalmak proklamálták 
és kényszeriték a váltogatós emberiségre, hanem 
valami olyan természetes, a mi a negélyzett kül
sőségeket semmivé tette néhány pillanatra, s oly 
szükséget rögtönzött, melyben embertárs és hoz
zánk hasonló még a mezitláboe kertészlegény is. 
Mindez természetesen meg fog változni az első 
napsugárra, s lesz minden ugy, mint volt az előtt. 

A helyzet, az ellentétek igen komikusok, s 
fólismerhetők rögtön. Elmés ötlet e kép tárgya, 
melyet Székely nemcsak kerekdeden, de könnyed 
elegancziával is állított a szemlélő elé, s ezt 
bemutatja rajzunk is. De nem mutathatjuk be 
magát a képet egészen, színeivel, s azon megnyerő 
előadással, mely csak az eredeti festmény kizáró
lagos tulajdona. Mint gondolható, ily kicsinyített 
másolatban az arczok sem bírhatnak a kifejezés 
oly széles körével, melybe bevéshető legyen 
mindaz, mit a művész oly találón és élénken kife
jezett, kivált a paraszt suhancznál, kinok megle
petése, zavara s egész ügyetlen magatartása oly 
édes mosolyra gerjesztő. 

A magyar nemzetiség Hunyad-
megyében. 

A Hunyadiak szülőmegyéjében, mely 109 • 
mértföldet foglal el, a lakosság összes száma 
190,000. Hozzávetőleges számitásom szerint ennek 
a lakosságúik csakis 235-ed része beszéli mai nap
ság anyanyelveként a magyart. Tehát 190,000 
lakos közt körülbelől csak 8000 a magyar. 

Ezen magyarság pedig szét van oszolva ugy, 
hogy a 3 város, 2 nagy ipar-telep és 355 falunak 
csaknem mindenikébe jut valamicske belőle. 

Mintegy 3500 németnyelvű iparost s vasúti 
és bányamunkást levonva, a többi lakosság 
mind oláh. 

A gyűrűs hollóról nevezetes czimert ott látni 
minden falu névtábláján; de azon nemzet nyelvét, 
mely ezen czimer alatt félvilágra szóló dicsőséget 
szerzett, nem hallod másutt, csak a hivatalos helyi
ségekben s az előkelőbb birtokosok lakjaiban. 
Pedig régebben nem igy volt ez! Hunyadiék alatt 
s a nemzeti fejedelmek korában sok magyar és 
székely telepedett ide; soknak kellett itt lakni 
azelőtt is; sőt vannak adatok, s híven megőrizte 
a néphagyomány, hogy Attila hunjainak egy 
része, a székely nép elszakadott testvére itt húzta 
meg magát. 

Felső-Szilváson épen most foly a telekkönyvi 
munkálat; s a csak oláhul beszélő lakosság nem 
akarja elfogadni a jegyzőkönyvet, mivel hogy 
az oláhul van szerkesztve. Azt kívánják, hogy 
magyarul legyen. 

Ha kérdezed azért, hogy ők magyarok-e, nem
mel felelnek; mivel — az ő magyarázatuk sze
rint — magyar csak az, a ki vallás szerint is vagy 
református vagy róm. katholikus. Ők pedig görög 
keletiek. De ha mondod ezután, hogy ők oláhok, 
azért épen megharagusznak. 

De hát miféle nemzetiségnek tartják magukat ? 
,,Noi sintem scithei" — mi sczithák vagyunk 

— ezt felelik a kérdésre. 
Határukon dombok, régi sánczhelyek látsza

nak. Azokat Attila-koriaknak tartják és „kas
télyának nevezik. 

Most iskolát akarnak építeni; de kikötötték, 
hogy tiszta magyar nyelvű iskola legyen. Nekik 
oláh iskola nem kell. 

Igen régi eredetre mutat Lozsád is. Annak 
népe magyar nyelvet beszél, de oly sajátságos 
kiejtéssel, aminőt másutt nem ismernek. A község 
ép ugy, mint a külső birtok, hét nemzetség szerint 
van fölosztva, a melyek magukat nemzetnek neve
zik: Zudor nemzet, Fekete nemzet sat. 

Annak bebizonyítására különben, hogy a 
községek alakulásánál mily sok magyarnak és 
mekkora magyar befolyásnak kellett itt lenni, 
elég figyelembe venni a helység-neveket. Azoknak 
legalább fele magyar v»gy magyaros ma is. A 
három város: Déva, Hunyad, Hát-szeg. A falvak 
közt: Csertés, Brassó. Bácsfalva, Füzes-Bogara, 
Gyalakuta, M.-Ilye, Szúliget, Bánpatak, Berekszó, 
Boholt, Füzesd, Haró, Kecskedága, M -Sólymos, 
Nagy-Ág, Szekeremb, Arany, Bábolna,Benczencz, 
Csigmó, Gyógy, Tolt, Gyalmár, Gyer'yámos, Ho-
moród, Rápolt, Renget, Bakonya, Cseb, Erdő
falva, Almás, Mada, Nyirmező, Tekenő, Bácsi* 
Batiz, Városviz, Tóti, Boldogfalva, Lozsád, Pad, 
Répás, Tormás, Tormás pataka, Tompa, Nádasd, 
Bozsoród, Kalán, Kitid, Oklos, Mácsó, Szent-
György, Szentkirály, Zeykfalva, Aranyos, Bozs, 
Csolnakos, Doboka. Gyalár, Z a lásd, Lelesz, Ma-
gyarósd, Rákösd, Ruda, Telek, Pestes, Dédács, 
Erdőhát, Herepe, Keresztúr, Barena, Kozolya, 
Kérges, Németi, Nándor, Sárfalva, Szántóhalma, 
Szent-András, Tamástelke. Abucsa, Bástya, Ge-
rend, Laszó, Roskány, Szakamás, Tisza, Szilvás, 
Nyiresfalva, Kékesfalva, Csula, Rekottyefilva, 
Várhely, Pestény, Osztró,Zajkány, Óraija, Kő >lja, 
Malomviz, Szacaal, Szent-Péterfalva, Váralja, 

fantikat, megtámadta. Ez adott alkalmat a mostani 
háborúra az angolok és ashantik közt. 

Az Ashanti királyság az angolok védnöksége 
alatt álló területtol együtt körülbelől 95,000 angol 
Q mtld területű s lakosságát egy millióra teszik. 
Az ashantikat még ellenségeik, az angolok is 
értelmes és bátor néger fajnak mondják, kik szel
lemi tekintetben jóval fölül állanak az Arany-part 
többi néger törzseinél. Bár ők is épen oly feketék, 
mint a többi négerek,1, mindamellett sokkal csino
sabb test ilkatuak s nem ritkán lehet látni mind 
a nők, mind a férfiak közt klasszikái szabályos-
ságu arczokat, római sasorral s görög homlokkal. 
Az előkelőbb osztályból valókról angol utazók azt 
jegyezték meg, hogy ezek föltünőleg tisztán öltöz
ködnek, mindennap fürdenek és meleg vizzel, 
szappannal mosakodnak. Arczukat, néha hom
lokukra vagy halántékaikra zölden vagy fehéren 
kifestett csinos mintázatú tettovirozással díszítik. 
Rendes öltözőtök náluk készült színes vászon
vagy selyemszövetü tunikából áll; a gazdagabbak 
ügyesen készített arany ékszereket és gyöngyso
rokat hordanak, mely utóbbiakat agáthoz vagy 
karneolhoz hasonló kavicsszemekből fűzik össze; 
e kavicsok Ashantiban igen becsesek. A teljes 
díszben levő katonatisztek hajéke pár kosszarv
val vagy pedig hosszú tollbojttal van diszitve. 

Ashanti kormányformája nem föltétlenül kor
látlan despotizmus, mint például Dahomey-ban, 
hanem félig-meddig korlátolt egyeduralom, a 
melyet a „főurak" birtokában levő tetemes kivált
ságok bizonyos tekintetben féken tartathatnak. A 
főurakat Kaboszir-eknek (Caboceers) nevezik s 
nélkülük a király nem határozhat külügyekben,, 
mert közremüködésök nélkül nem volna képes 
háborút folytatni. A trónöröklés ügye igen 
különös módon van szabályozva Ashantiban ; az 
uralkodó halála után a korona mindig fivéreire 
száll, vagy ha ezek nincsenek, nővéreinek fiaira, 
mig saját fiai csak akkor következnek a trónra, 
ha az elhalt királynak sem fivérei, sem unokái 
nincsenek. A fejedelmek temetése Ashantiban is 
oly irtóztató mészárlásokkal van összekötve, mint 
Dahomey-ban; átalán véve a föld kerekségén 
sehol sem becsülik az emberéletet oly kevésre, 
mint e két afrikai államban. Miként az utazók 
irják, az ashantik hisznek egy legfőbb lényben, 
de arról azt tartják, hogy a négerek csak mostoha 
gyermekei. 

Farkaspataka, Fejérviz, Füzesd, Seróly, stb. Ilyen 
nevek nemcsak azt mutatják, hogy itt ezelőtt 
nagyon sok magyarnak kellett élni, hanem azt is, 
hogy a fölsorolt községek közül igen sok bizonyo
san sokkal régibb eredetű a Hunyadiak koránál. 
„Csigmó, Gyógy, Tolt, Gyalmár, Bakonya, Cseb" 
sat. magára a nyelvre nézve is nyereség ily 
szavak fennmaradása. 

De még a nem tiszta magyar hangzású hely
nevek közt is igen sok van, melyekben vagy a 
gyök, vagy a képző, vagy a melléknév tisztán 
mutatja, hogy az elnevezésre magyar embernek 
kellett befolyni. Ilyen nagyon sok van, pl. Far
kadin, Páros-Pestyere, Untsukfalva, Felső-Alsó-
Barbatyen, Tamásesd, Tatáresd, Bokaj-Alfalu, 
Pokol-Valesel, stb. 

Sőt a még ezeken kivül fennmaradó község
nevek közt is igen sok olyan van, a melyet oláh 
eredetű szónak tartani nem lehet, pl. Burzsuk, 
Szurduk, Danulcsd,Mikánesd, Pogánesd, Karma-
zsinesd, Glodgilesd, Vika, Vinka, Vorcza, Z4m, 
Branyicska, Dumesd, Grujelács, Kabesd, Káján-
gel, Kulyes, Brettye, Szirb, Ulljes, Piski, Pis-
kincz, Bálsa, Bozes, Glod, Kurpeny, Voja, Denk, 
Petrény, Baczalás, Ganczága, Cserna, Strigy, Zsil, 
Cserbei, Archi, Bujtur, Lesnyek, Ulm, Briznik, 
Dobra, Lapusnyak, Pánk, stb. 

Összehasonlító nyelvészek mondhatják meg 
biztosabban; én ez utóbbiak legnagyobb részét 
szláv eredetűnek tartom. 

Ezt csak annak bizonyítására emiitettem, 
hogy az Árpádok alatt itt minden valószínűséggel 
több magyar, mint oláh lakott. 

Hogy aztán a magyarok mikép oláhosodtak 
cl, az átalakulás ezen folyamát figyelemmel kisér
hetni ma is egész megyeszerte. 

Egyik faluban jól berendezett uri lakban 
voltam, szivesen fogadva a vendégszerető magyar 
gazda által. Épen a nemzeti elkorcsosulásról is 
sokat beszéltünk s terveket alkottunk annak meg
akadályozására. Mikor eljöttem, a falun végig sok 
közember köszöntött; azok egyikével szóba állott 
útitársam s a fölfedezés, melyet közlött velem 
ezntán, rendkivül lehangoló és csaknem hihe
tetlen volt. , 

Az a bocskoros közember, a ki magyarul egy 
szót sem tudott, édes testvére ama magyar urnák, 
a kinél elébb oly szives vendégszeretetre talál
tunk, s a ki oly aggodalmasan kereste velünk 
együtt a magyar nemzetiség mentésére szolgáló 
módokat. 

És ilyen eset felette sok van. 
Fényes nagy urat ismersz, a ki országos mél

tóságot visel 3 a róm. katholikusok vagy ev. refor
mátusok egyházi ügyeiben vezérszerepet játszik. 
Ugyanazon nevű unokatestvérét megkaphatod 
Hunyadmegyo valamelyik falujában, mint tengődő 
disunitus pópát vagy dászkelt. 

A férj székelyföldről származott be; volt 
honvéd, kemény nyakú székely. De azért gyerme
kei nem tudnak magyarul, mert nem tud a felesége. 

A fiútestvér iskolába jár Szászvárostt, Ko
lozsvárit, talán Pesten is. A leány testvérek 
otthon maradnak. Meglátszik termetükön, arczu-
kon, maguktartásán az előkelő származás. Élén
ken él bennök annak tudata, hogy ők magyar 
nemesek; apjok, nagyapjok talán főhivatalt viselt, 
nem is gondolnak rá, hogy hánytvetett, vagy 
bizonytalan eredetű emberhez nőül menjenek: 
hanem azért magyarul nem tudnak egy szót sem, 
s gyermekök sem fog tudni, ha csak valamelyik 
iskola meg nem tanítja rá, mint egészen idegen 
nyelvre. 

Egész falvak népén végig tekintesz: a csinos 
viselet, jellemző arczkifejezés s a testtartás élénk
sége kétségtelenné toszik, hogy székely nép között 
vagy. Ha neveiket megtudod, még bizonyosabbá 
válsz ebben a föltevésben. De ne tőlök kérdezd 
neveiket, mert a Nagy Sándor, Kis Ignácz, 
Rákóczi György, Hunyadi János, Hunyadi László 
nevek mellé ezt teszik, hogy: „jo szim," vagy 
„ásá ma tyáme". 

Csaknem törvényként lehet kimondani egész 
Hunyadmegyére, hogy mindezen magyar és nemes 
eredetű családok tagjai közül magyar nemzeti
ségét csak az őrzi meg, a ki közép és felső isko
lákban annyi értelmi miveltséget szerzett, hogy 
észbeli munkát végezhet. 

S épen azért volt oly nagy mérvű eddig az 
•eloláhosodás, mivel a nőket nem iskoláztatták. 

Érdekes itt megemlíteni, hogy a lelkes nem
zeti és iskolaügyi nesztor gr. Kún Kocsár 1 néhány 
eloláhosodott magyar faluban minden házasodó 
legénynek 50 frt jutalmat ad, ha az magyar nyelvű 
feleséget vesz. 

Iskola nélkül különben a magyar anya sem 
sokat ér; mert a most beszármazó tiszta székely 
szülők gyermekei sem fognak tudni magyarul, ha 
nem iskoláztatják. 

Azt irtam legelői, hogy Hunyadmegye 190,000 
lakosa közt magyar nyelvű nincs több 8000-nél. 
Do ha mindazokat összejegyeznék, a kikről bizo
nyosan kimutathatni, hogy magyar eredetűek, 
akkor — hozzávetőlegesen mondom — legalább 
50,000- re tehető itt a magyarok száma. 

És annak legnagyobb része magyarnak is 
tartja magát. Képviselőválasztásoknál mindig a 
magyar párton van; s nagy hatalommal vitatja 
akármikor oláh nyelven, hogy ő magyar ember. 

Idők folytán, a szegényedés utján, elmosó
dott soknál ezen öntudat; s megtörténik, hogy 
már a nevét sem tudja kimondani, hanem Bedő 
helyett Bedeu-t, Szálai helyett Szálét ejt. Egy-egy 
félmivelt Kis is megteszi, hogy Micinu néven 
lázit a magyarok ellen. De az ilyen példa keve
sebb. A nagy többség örülne, ha gyermekét 
magyarul hallaná beszélni. Egy-két falu népe, — 
melyek számára már sikerült iskolát állítani, — 
nagyon fenn van azzal, hogy a gyereknép „jó 
napot" kivan a „bűne zuve" helyett. 

Ilyen szerencsés község azonban még nagyon 
kevés, elrémitőleg kevés van. Néhány helyen 
küzködnek, bizonytalan sikerrel, az ev. reformá
tusok. Községi iskola is van 5 s állami kettő. Hanem 
250 faluban nincs semmi iskola még, s a melyek 
megvannak, azok közül is kevés méltó az életre. 

Ekkor a szükségen ki fog és mikor segíteni? 
Az államnak sinc3 pénze, a népnek sincs. A 
magyarul s románul jól tudó képzett tanitó is 
ritka. Aztán K. Papp Miklós a „Magyar P o l g á r 
ban még a tanfelügyelőket is el akarja csapni, 
mint haszontalan népet. 

Hát legalább följegyeztem ezt a nemzeti 
nagy pusztulást, s ha lesz az országnak megfelelő 
ereje hozzá, majd jegyezni fogok örvendetes nagy 
eredményt a hazatérés utján. Mert itt van tér a 
munkára s van kilátás a sikerre erő s helyes 
munka mellett. Béthi Lajos. 

Az ashan t ik . 
Az angolok az idén harmadszor kevoredtek 

háborúba egy bátor és hatalmas afrikai néppel, a 
mely oda küldött csapataikat kétszer már meg
verte. Az ellenség erejét mindig jobb túlbecsülni, 
mint kicsinyleni — ez állítás igaz voltát az ango
loknak keservesen kellett már nem egyszer ta
pasztalniuk, külviiágrészbeli birtokaiknak czivi-
lizálatlan népeivel szemben. Könnyülenne a mi vé
letlen ashantikat nyilt helyen puska- és ágyútűz
zel tönkre tenni, de saját hegyeik közt, hatalmas 
folyóik mellett és roppant terjedelmű őserdősé-
geikben, hol az európaiak hadimüveleteit forróövi 
lázak s mindenféle ottdivó betegségek, az égalj, a 
fenevadak és a majdnem járhatatlan sűrűségek is 
gátolják,—az ashantik otthon, saját hazájokban oly 
hatalmas ellenségekké válhatnak az angolokra 
nézve, hogy hadvezéreiknek minden ügyességöket 
össze kellend szedni ellenök. 

Az angolok hadvezére, Sir Garnet Wolseley 
a tulajdonképeni hadműködést ez évi október 
14-kén kezdette meg Elmina közelében, de még 
eddig nem sok eredménynyel. A mostani, vala
mint a korábbi háborúknak is fő indoka körül
belől ama körül meny ben keresendő, hogy Ashanti 
királya, kinek birodalma az úgynevezett Arany
part vidékén (Felső-Guineában) az Atlanti-ten
gertől a Kong-hegység aljáig terjed, a partokon 
épült európai (főleg angol, dán és holland) keres
kedelmi ügynökségok és várerődök, ugy szintén 
az ezek közelében és védnöksége alatt élő fantik 
s más békésebb népek fölött is még mindig főha
tóságot szeretne gyakorolni. Minthogy pedig a 
múlt évben a holland kormány a maga várerődeit 
és kereskedelmi ügynökségeit az angoloknak 
engedte át, ez idő óta ezek tartják hatalmukban 
az egész partvonalat és a benszülöttek partvi
déki tartományai kizárólag az ő védnökségök 
alatt állanak. E partvidéki népek sokszor föl
lázadtak már az ashantik uralma ellen, s végre 
1831-ben, az angolok segítségével sikerült is 
függetlenségöket kivivniok. Ezek az angolok
nak mindig hű szövetségei voltak Ashanti ki
rályai ellen; most is azok. Ashanti fejedelme, 
Sai Quoffi Calcalli, ki az angolokat mindig gyű
lölte, nem jó szemmel nézte, hogy a holland bir
tokok átengedése által rettegett hatalmuk az ő 
szomszédságában még inkább növekedett, 8 az i 
ellenségeskedést azzal kezdette meg, hogy az : 
angolok beDSzülött szövetségeseit, első sorban a 

Ez ujabban sokat emlegetett vad nép ismer
tetésére ezúttal három rajzot mutatunk be. 

Egyik azt a jelenetet tünteti föl, mikor Glovor 
kapitány Accrában, Cape Coast Castletól 70 angol 
mérföldnyire, az angolokkal szövetségben álló 
benszülött fejed -lmeket ,,Palaver"-re (tanácsko
zásra) hivta össze, hogy őket az ashantik ellen 
föltüzelje. A bonszülött fejedelmek közt legha
talmasabb volt Atta, Akim tartomány királya, ki 
20,000 harczost tud sikra állítani. November kö
zepe táján Ashanti királya négy hírnök által 
„szeretet-izenetet" küldött Attához, ajánlatot téve 
a foglyok kicserélésére s kijelentve, hogy ő nem 
haragszik Akimra, csupán a „tenger népére" (az 
angolokra). Atta pedig azt izente vissza, hogy ha 
Ashanti királya nem haragszik is ő reá, annál 
jobban haragszik őJAshanti királyára; ennek bebi
zonyítására két hírnököt mindjárt meg is öletett 
(a diplomaczía képviselőinek életét nem tekintik 
szentnek Nyugot-Afrikában), egyet visszakül
dött Kumasszi-ba, Ashanti fővárosába, végre a 
negyediket magával vitte Accrába. 

A tanácskozáson Glover kapitány az angol 
királynőnek egy levelét vagyis üzenetét olvasta 
föl, a melyben a benszülött fejedelmek és főnökök 
az ashantik ellen harczra szólittatnak föl, mire a 
jelenvoltak azzal válaszoltak, hogy fétist vettek, 
azaz: „nagy esküt" tettek arra, hogy a fehér 
embereket akár Kumassziig követik, ha szüksé
ges. A jelenet igen érdekes volt. A különböző 
királyok vad kisérői ezerenként tanyáztak a ház 
előtt, melyben a tanácskozás folyt, szemben » 
tengerrel. A legtöbben kalapot viseltek, fekete és 
fehér „figarókat," sőt egynek a fején czifra tollas 
női kalap diszelgett. Minden tekintélyesebb egyén-
n?k az is meg van engedve, hogy esernyőt viseljen, 
s minthogy ezek többnyire angol gyártmányú 
gyapot esernyők voltak, a gyülekezet inkább 
hasonlított egy hirtelen zápor által összeterelt 
londoni lézengő csapathoz, mint nyugot-afrikai 
vad fejdelmek gyülekezetéhez, kik közül némelyik 
még az emberhústól sem irtózik. 

A tanácskozás vége felé egy igen komikus 
esemény nevetteté meg a díszes gyülekezetet. Atta, 
Akim fejdelme, a „nagy eskü'' elmondása után 
ugy neki lelkesedett a királynő levelének hatása. 



alatt, hogy Glover kapitánynyal éa tiszti karával 
minden áron kezet akarván szorítani, az asztalra 
ugrott, melyen a királynő üzenete volt kiterítve. 
Azonban az egyik tengerésztiszt ölebecskéje, mely 
az asztal alatt ült, nem tűrhetvén tovább a fekete 
király illetlen magaviseletét, kiugrott rejtekéből 
és ő fekete felségének minden további teketória 
nélkül csúnyául az inába harapott. Képzelhetni a 
jelen volt európaiak nevetését e váratlan esemény 
láttára. 

Másik rajzunk egy fanti kunyhót tüntet föl, 
melynek épitésmódja olyan, mint az ashanti kuny
hóké, ide nem értve természetesen az előkelők 
fényesebb lakházait. Ez az épitésmód szokásos 
Felső-Guinea összes néger törzseinél. Bizonyos 
távolságra, a szerint a milyen vastagságú falat 
akarnak készíteni, két sor karót vernek a földbe, 
a közöket hajlékony faágakkal befonják s a fonott 
gyepüfalak közt levő üres tért keményre vert 
sárral betöltik; ehhez hasonló épitésmód, az úgy
nevezett „patics-házak" épitése, nálunk is meg
van még, főleg oláh falvakban. A fa-ajtók, ajtó
felek és küszöbök némi művészi ügyességgel 
készült faragásokkal vannak díszítve s a falak bel
sejét mindenféle furcsa mértani alakok tarkázzák. 

Harmadik rajzunk ama teherszállító vonatok 
egyikét tünteti föl, melyeken az angol csapatokat 
élelmi szerekkel és egyéb szükséges készletekkel I 
szándékoznak ellátni. A gőzgép mind vas-, mind 
fapályán, mind pedig közönséges utón biztosan 
fogja tova szállítani 
az utána ragasztott 
könnyű teherkocsikat, 
melyekből, valamint a 
mozdonygépből is nagy 
mennyiséget fognak 
líyugot-Afrika part
jaira küldeni nemso
kára. Némely kocsikat 
gyógyszertárakká, má
sokat vizes hordókká 
alakítanak át, hogy a 
működő angol hadse
reg hiányt semmiben 
se szenvedjen. 

Sátni Lajos. 

hely volt. A ruganyos ülés, vagyis az uti kocsi 
kényelme és czélszerüsége az, a mi magyar talál
mány. Eleinte szíjon függött a kocsikas s az aczél-
rugany sokkal későbbi, egészen uj fölfedezés, saját-
lag a magyar találmány tökélyesitése. A 16-dik 
században jöttek a kocsik használatba, bár még 
vagy száz évig az udvaroknál is ritka fényűzésnek 
tekintek. Németországban a 17-ik században kezd
ték használni a kocsikat, s mikor már német földön 
nagy fényt űztek a kocsikkal: akkor még franczia 
és angol földön az egészen uj és ritka tárgy volt, 
s csak később vették átalános használatba és 
tökélyesiték a kocsikat. A postakocsi először 
Parisban merült föl 1575-ben. A bérkocsi is párisi 
találmány 1650-ből. Egy Sauvage Miklós nevű 
párisinak jutott először eszébe lovakat és kocsit 
bérbe adni, s mivel ő a Szent-Márton-utczán egy 
„Hotel St. Fiacre" nevű házban lakott, innen 
eredt a máig is divatos „fiacre." 

** (Hajótörés,)A. „Compagnie Transatlan-
tique" tengeri gőzhajótársulat franczia lapokban 
közzéteszi, hogy a „Ville du Havre" nevű hajó 
november 22-én reggel 1 órakor hajótörést szen
vedett; 108 utazó és legénységből 118 ember a 
tengerbe veszett. Egy angol pánczélhajó ütközött 
a „Ville du Havre"-ba, ugy, hogy ez alig 10 perez 
múlva elmerült. Egy amerikai hajó 28 utast és a 
legénységből 60 embert mentett meg és vitt Car-
diifba. A szerencsétlenséget okozott hajó a glas
gow-i „Locb Earm"; az elveszett hajó öt millióba 

E g y v e l e g . 
** (Furcsa módszer 

kérvény benyújtására.) 
Nemrég Berlinben egy 
Svestről (a Rajna vi
dékéről) való özvegy 
asszony különös utón 
juttatta kérvényét a 
porosz képviselőház 
asztalára. A jó öreg 
nénike a karzat ülései
nek első sorában fog
lalt helyet, s midőn 
az ülés javában folyt, 
hatalmas teriméjü le
velet vett ki a zse
béből, hosszú czérnára 
kötötte, és a karzatról az ülésterembe leeresz
tette. Minthogy e hadműveletet esetleg nem vette 
észre senki, a czérnával kissé fölebb rántá leve
lét, és addig tánczoltatta egy épen alatta ülő 
komoly képviselő hátán, mig ez, ki eleintén nem 
kevéssé ámult el ez uj levélszállitási módon, az 
öreg asszony taglejtéseiből megértette, mit akar 
levelével, elvette és egy háziszolgának adta át, 
hogy a ház irodájába juttassa. Az irás azonban 
„Camphausen minisztériumához és az országgyű
lés mindkét házához" lévén czimezve, nemsokára 
vissza kellett adatnia az asszonynak. Az anyóka 
pedig egyenesen e kérvény miatt tette meg a 
hosszú utat Svestből Berlinbe. 

** (Magyar találmány.) Perrot, ki a vasúti 
ügyekben kitűnő tekintély, a közlekedési eszközök 
fejlődéséről irt s közelebb kiadott könyvében irja: 
„A kocsi szó magyar eredetű. Mosonmegye egy 
falujában, melyet egykor „Kotsee"-nek hivtak, 
most meg Kitse a neve, késziték az első oly kocsi
kat, melyeken az ülések szijra voltak függesztve, 
8 a kocsik használata aztán Magyarországból ter
jedt el előbb Németországba, aztán Angol- és , 
Francziaországban." Ez utóbbi igaz, de a hely j 
megnevezésében, mint a „Főv.L." megjegyzi, téved 
a tudós iró, miután a kocsi szülőföldje Kots köz
ség Komárommegyében. Eszerint ez a találmány 
tősgyökeres magyar tájról való. A kocsik bizonyos 
nemei léteztek a régibb korban is, de mindezeken 
a tengelyre közvetlenül helyezett ülő- vagy álló-

Az afrikai Aranypartról: Hadi tehervonat. 

került és 8% millió frankig volt biztositva. A 
mentő csónakok, melyekre az eddig ismert meg
menteiteknél sokkal többen menekültek, külön
böző irányokba mentek, ugy hogy remélni lehet, 
miszerint többen is menekültek még a fenn emii
tett számnál. A Compagnie Transatlantique iro
dait igen sokan ostromolják, kik nagy aggodalom
mal tudakolják az elveszettek neveit. 

** (Salamoni Ítélet.) Amerikában közelebb 
egy vasúti vonat lesiklott, s egy utas meghalt, egy 
másik pedig egyik lábát veszté el. ügy ez, mint 
az elsőnek neje, kárpótlást kértek a vasúti igaz
gatóságtól. A jury az özvegynek 5000, a lábát 
vesztett utasnak 15,000 dollárt itélt meg. Az 
özvegy azonban nem elégedett meg ez Ítélettel, s 
kérdést intézett a bíróhoz: miért ér egy lábszár 
náromszor annyit, mint egy egész ember ? A bíró 
válasza ez volt: „A dolog igen egyszerű. Az, kinek 
egy lábszára hiányzik, még 15,000 dollárért sem 
kaphat uj lábszárat, de egy özvegy 5000 dollár 
hozománynyal mindig talál férjet, s talán még job
bat is, mint az első volt." 

** (Éhség Indiában.) Az angol lapok szomorú 
képeket rajzolnak a Bengáliában beállott ínségről 
és közeledő éhségről. Az adatok szerint e csapás 
borzasztóbb lesz, milyen az 1865-ki volt, s nagyobb 
területen fogja áldozatait szedni. Daczára a nagy 
bevitelnek, a rizs ára harmincz perczenttel szö
kött magasabbra s a benszülött lakosság a kivitel 
beszüntetése mellett agitál. A ,,Times"-nak irják 

Kalkuttából, hogy a rizs-aratás (Orissa kivitelével) 
a megszokott egésznek csak hat tizenhatodat fogja 
szolgáltatni 60 millió lakosság számára. 

** (Nagy tűz és tánezosnők égése.) Stockholm
ban vasárnap virradóra kigyuladt az a ház, 
melyben a „királyi szinház" tánezosnői laktak. 
A prima ballerina ébredt föl legelőször s gyorsan 
kifutott a szobából; de az utczán eszébe jutott, 
hocy macskája fönnmaradt s visszasietett a 
házba. Alig lépte át a küszöböt, a lángok min
dent elborítottak. Tizenhat tánezosnő lakott a 
harmadik emeleteD, nyolez közülök a lépcsőkön 
akart menekülni, de sikertelenül, elégtek a lobogó 
tűztengerben. A másik nyolez kiugrott az ablakon 
s három azonnal meghalt, ötöt pedig haldokolva 
szállítottak a kórházba. A leégett ház a királyi 
lak szomszédságában állott s a tűzoltók oly későn 
értek az égés színhelyére, hogy ha történetesen 
szél támad, a tüz magát a királyi lakot is elham
vasztotta volna. Stockholmot e rémitő baleset rop
pant izgatottságban tartja. 

** (Melyik napon ment végbe a főváros tényle
ges egyesítése?) Ezen nemcsák jogi, de történeti 
érdekkel is biró kérdésre kellett legközelebb a 
fővárosi tanácsnak feleletet adnia. A törvény 
ugyanis azt szabja meg, hogy az ó-budai kisebb 
kir. javadalmak a „tényleges egyesítés napján" 
mennek át a főváros birtokába. A tanács ugy dön
tötte el a kérdést, hogy a tényleges egyesítés nap
jául november 17-dikét jelölte k i , mint a mely 

napon az egyesitett fő
város levéltári, kiadó 
és igtató hivatalai mű
ködésüket megkezdet
ték. 1873. nov. 17-ig 
volt tehát a magyar 
birodalom — a „Ti
mes" budapesti levele
zője szerint — valódi 
főváros nélkül. 

•* (Mae-Mahon ifjú
korából.) Az 1832. év-
szeptember havában 
egy fiatal franczia ka
pitány Bécsbe jött és 
a „Károly fóherczeg"-
hez czimzett szállo
dába szállt. Első útját 
tette a városban és 
eltévedvén az utczák-
ban, kérte egyik arra-
menőt, mutatná meg 
az utat „Károly fő-
herczeg"-hez. A ke
délyes bécsi ember 
egész szivélyességgel 

ajánlkozott, hogy 
egész odáig el fogja 
vezetni, s utczát utczá-
ra bejárván a franczia 
tiszttel, végre egy 
nagy ház előtt meg-
ál ltak, hol e szavakkal: 
„itt van I" elbúcsúzott 
tőle. A kapitány belé
pett s egy előszobában 

találta magát, honnét az inasok az ebédlő terembe 
vezették, hol vagy húsz személyre volt terítve. A 
kapitány asztalhoz ült, s már javában ebédelt* 
midőn az ajtó ismét megnyílt és egy öreg uri 
ember bájos fiatal hölgy társaságában, nyilván 
leányával, és három 17—21 éves fiatal ember kísé
retében belépett, kiket aztán még több vendég 
követett. A franczia köszönt és folytatá ebédjót. 
A társaság közt csakhamar beszéd fejlődött, és az 
idegen tiszt nem tartózkodott lelkesült dicséretet 
mondani a bécsi vendéglői konyha jelessége fölött. 
E szavaknál a jelenlevők arczán könnyed mosoly 
volt észrevehető.Mikor fölkeltek az asztaltól,a kapi
tány nevét és rangját megnevezte és távozott. Hosz-
szabb ideig kószált azután ismét a városban, későn 
és kimerülve valahogyan a „Károly főherczeg' 
szállodára rátalált, hol azonnal szobájába vezetteté 
magát. Másnap reggel Károly főherczeg hadse
géde, Mensdorff gróf jelent meg nála. „Uram — 
monda — ön tegnap ő császári fenségét azon tisz
teletben részesité, hogy családi ebédjén részt vett; 
ő fensége kéri, hogy Bécsben való tartózkodása 
alatt továbbra is vendégének tekintené magát, 
föltéve, hogy a társasággal és az egyszerű osztrák 
konyhával meg van elégedve." — A franczia 
tisztnek neve akkor Mac-Mahon gróf volt; ma 
magentai herczeg és a franczia köztársaság „meg
hosszabbított" elnöke. 
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Irodalom és művészet 
— (Hugó Viktor uj regényei) „93 vagy A pol

gárháború," melynek megjelenését az irodalom 
iránt érdeklődő közönség feszült kíváncsisággal 
várja világszerte, az eredeti franczia kiadással 
egyidejűleg magyar nyelven is meg fog jelenni. 
A magyar kiadás jogát a Franklin-társulat sze
rezte meg s a szerző sajátkezű aláírásával meg
erősített szerződés a napokban érkezett meg Paris
ból. Hugó Viktor ezen, már tárgyánál fogva is 
nagyérdekfi regénye három kötetre terjed, s a 
franczia kiadás Parisban s a* magyar kiadás Buda
pesten ugyanazon napon: 1874. febr.J 15-én fog 
kiadatni. 

**(Amagyar népdalok gyűjteményének) máso
dik kötetére hirdet előfizetést Bartalus István. 
Ez népköltésünk dallamait foglalja magában s a 
Kisfaludy-társaság pártfogása mellett jelenik meg. 
A 2-ik kötet tartalma, mint az elsőé, zongorára s 
énekre alkalmazott 100 dalból áll. A dallamokhoz 
mellékelve lesznek mindazon költemények, melye
ket azokra dalolni szoktak, a költemények száma 
megközelíti a 200 számot. É szerint jelen I I . kötet 
tartalomra nézve terjedelmesebb az elsőnél. — 
Külalakja nyolezadrét lesz, megjelen 1874. febr. 
elején. Előfizetési ára fűzve 3 frt. A megjelenés 
után a bolti ár 5 frt lesz. Az előfizetési pénzek 
Bartalus szállására (országút 28-ik sz. a.) kül
dendők. Gyűjtőnek 10 példány után egy tisztelet-
példány jár. Az előfizetés határideje 1873. deczem
ber végéig. 

** (A protestáns theologiai könyvtár) ügyében 
Kovács Albert prot. egyleti titkár, mint a kiadó
vállalat szerkesztője, tudatja a közönséggel, hogy 
az eddig jelentkezett előfizetők száma 600, a mi 
lehetővé teszi, hogy a kiadó-egylet évenként 40— 
50 ívnyi könyvet adjon. Az első, 1874-dik évi 
kiadásra kijelöltettek a választmány által: első 
kötetnek Szeremlei Sámuel, „Vallás-erkölcsi és 
társadalmi élet 1848 óta Magyarországon" czimü 
munkája; Hasé: „Handbuch der protestantischen 
Polemik gegen die römisch-katholische Kirche" 
magyar fordítása; „A szathmári békétől a türelmi 
rendelet kiadásáig" terjedő korszak leirása, melyre 
a protestáns egylet 600 forint pályadíjat tűzött 
k i ; vagy pedig Bod Péter latin kéziratban levő 
egyháztörténelmének gondos fordítása. A többi 
évfolyamok kiadásába föl van véve a javitott 
bibliai fordítás is. Most fölkéretnek a „Prot. 
theologiai könyvtár" megrendelői, hogy az elő
fizetési pénzt, az első évre 4 frtot, egyszerre az 
egész évit, a fölhívás értelme szerint legfeljebb 
január 15-ig beküldeni szíveskedjenek postai utal
ványok által a szerkesztőhöz. (Peet, szénatér 6. sz.) 

** („Baloldal.") Ez lesz czime azon napi 
lapnak, mely újévtől kezdve mint ellenzéki köz
löny indul meg Csávolszky Lajos szerkesztése 
mellett. Az uj lap kis alakban jelenik meg s mun
katársai közt vannak: Mocsáry Lajos, Pétery 
Károly és Simonyi Ernő is. Hogy eleven napilap 
lesz, azt a szerkesztő journalistikai otthonos élénk
sége sejteti. 

** (A „Három nemzedék") czimü fűzet, mely 
méltó feltűnésben részesült, Asbóth János munkája. 

— (Mai számunkkal) veszik olvasóink a 
V a s á r n a p i Újság kiállítási mellékletének, a 
„Képes „Kiállítási lapok" uj folyamának 
16-ik számát. 

Közintézetek, egyletek. 
— (Magyar tudományos akadémia.) A decz. 

első napján tartott ülésben Hunfalvy Pál olvasott 
föl Vorsae dán tudós után ily czimü értekezést: 
„Európa ősmüveltségéről, különös tekintettel 
Oroszországra." A fölolvasó szerint Oroszország 
őstörténete azért érdekes ránk nézve, mert kap
csolatban állván az ugor-finn néptörzsek őstörté
netével, a magyar fajt közelről illeti. Fejtegette 
ezután a régészet fontosságát a történet előtti 
korszakok fölismerésére. A kőkor, vagy máskép 
mammuth-kor, Skandináviát és Oroszországot 
még a természet szűz ölében hagyta ezunyadni. 
Jégtömeg burkolta, mely csak ezredévek multán 
olvadt föl. Majd roppant posványok és erdőségek 
lepték el Oroszország mai földjét, s az ember 
kezdetleges kőszerszámaival nem bírt azokon 

T Á R H Á Z . 
áthatolni. De a bronz korszakban már benépesült, 
s ez a kor legtovább tartott Skandináviában és 
Oroszországban, sőt erről jött be Európába, noha 
az említett földek emberi fejlettség dolgában 
messze álltak a nyugati európaiaktól. A vas kor
szakban érte el Oroszország azt a pontot, melyből 
a történet legújabb korába léphetett. Végül a 
fölolvasó sajnálattal jegyezte meg, hogy nálunk 
oly kevés avar-korszakbeli emlék van, s kívánatos
nak tartja, hogy a meglevő régi emléke < s marad
ványok megvizsgáltatnának s kijelöltetnének azok 
közül az avar-korszakra vonatkozók. Erre Pulseky 
Ferencz fölszólalt, hogy igenis, van elég avar 
időkből való régiség a múzeumban, csak hogy 
meg kellene nézni, de mig a gatyás ember seregre 
számra nézi, addig akadémikust vagy képviselőt 
alig lehet látni a múzeumban. Sokszor megtörté
nik, hogy egy-egy hazai tudós száz meg száz 
mértföldre elutazik, hogy fölkeresse, de meg ne 
találja azt, m> itthon van a muzeumban, melyet 
idegen tudósok'becsülnek meg legjobban. Hunfalvy 
azzal felelt, hogy jó lenne, ha a múzeum kincsei 
mentül előbb oly világosan részleteztetnének, 
mint a hogy a külföldieknél szokásos, mer: kata
lógus hiányában nem lehet tudni, mily kincseket 
rejt magában nemzeti muzeumunk. — Szarvas 
Gábor értekezése „a csángó magyar nyelvről" idő-
szüke miatt maradt jövőre. 

** (A történelmi társulat) decz. 4-ki ülésében, 
mely gr. Mikó Imre elnöklete alatt folyt le, Thaly 
Kálmán titkár először is pénztári kimutatást kö
zölt. A november havi bevétel, az alapítványokon 
kivül, 1491 frt 9 kr. A folyó ügyek elvégeztóvel 
Pesty Frigyes egy régi magyar levelét 1498-ból 
olvasott föl, mely annyiban nevezetes, hogy az Cor
vin Jánostól, Hunyadi Mátyás királyunk termé
szetes fiától ered, s mely a XV-ik század nyelvére 
nézve igen érdekes adalék. A levél Enyingi 
Török Imréhez van írva, kinek Debreczen városát 
ígéri benne. Thaly Kálmán pedig az Andrássy-ak 
krasznahorkai levéltárában tett kutatásai ered
ményéről adott számot. Az Andrássy-nemzetség-
nek három levéltára van: egy közös, mely na
gyobbrészt jogi és birtokviszonyi iratokat tartal
maz ; aztán a beszlóczi és monoki ág külön-külön 
levéltára. Ez utóbbi leggazdagabb, különösen a 
Rákóczi-korra vonatkozólag igen érdekes, mert 
okmányokon kívül sok magánlevelet is foglal 
magában Andrássy György és II . Rákóczi Fe-
rencztől. Thaly mutatványképen többet bemuta
tott, s azok nem egy tekintetben jellemzik azon 
időt és embereit. 

** (Az orsz. magyar gazdasszonyok egyletének 
kiállítása) január 18-án nyílik meg Budapesten a 
kigyó-uteza 2-ik számú házában. A killitás tár
gya minden, mi a gazdasszonykodási iparhoz tar
tó zhatik, s ezek legkésőbb január 15-ik jelenten-
dők be a kiállítási bizottságnál. A gazdasszony 
egyletnek ez már 8-ik kiállítása lesz s kiváló 
érdeket nyer az által t hogy a sok gazdasz-
szonykodási tárgy mellett ott lesznek az egy
letnek a bécsi közkiállitáson sok kitüntetésben 
részesült tárgyai, továbbá azon nagyon érdekes és 
a házi iparra vonatkozó gyűjtemény, melyet 
Rómer és Xantus gyűjtöttek, s mely Bécsben 
a magyar kiállítás egyik legérdekesb részét ké
pezte. 

Egyház és iskola. 
*• (.4 budapesti egyetem téli tanfolyamára) 

beíratta magát 2145 rendes és 142 rendkívüli 
hallgató, összesen 2288. Ezekből 1292 jogot, 533 
orvostant, 267 bölcsészetet, 70 theologiát hall
gat. A gyógyszerészi folyamra 126 van beirva. 

** (Jótékony sorsolás.) A szolnoki egyesült 
evang. reformált egyház részére rendezett sors
játék húzása e hó 15-én meg fog történni. Fölké
retnek tehát mindazok, kiknél sorsjegyek vannak 
elárusitás végett, hogy a mondott ideig közben
járásuk eredményéről értesítsék ez egyház elöl
járóságát. 

Közlekedés. 
** (A fővárosi táoirda-áüomások nevei.) Az 

egyesült főváros területén levő távírdák ezután a 
következőleg neveztetnek el. Az eddigi budai 
állomás neve lesz „Budapest-Vár," — a császár-
fürdői állomásé ,,Budapest Császárfürdő," — az 

ó-budaié „Budapest- Ó-Buda,"—a pestié „Buda
pest- Központi," — a pest-józsefvárosié „Buda
pest- Országház," — a kőbányaié „Budapest-
Kőbánya." A fóldmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium IV. (távirdai) szakosztályának érte
sítése szerint azonban, egyelőre az ezen helyekre 
netalán a régi elnevezések alatt czimzett sürgönyök 
is még elfogadtatnak. 

Mi újság? 
© (Az elmúlt hét) Budapesten ünneplőben 

találta a fővárost. Ünnepelték a fejedelmet, ki 
ezelőtt egy negyedszázaddal vette át az uralko
dást elődje, Ferdinánd kezeiből. Magyarország 
fővárosa kifejezést adott abbeli érzelmeinek, hogy 
őszinte örömmel vesz részt Ausztria ünnepébea, 
azon biztos tudatban, hogy az osztrák tartományok 
nem kevesebb őszinteséggel osztandják meg a ma
gyarok örömét, ha majd Magyarország királyának 
is megülendjük 25 éves jubileumát. Az ünnepé
lyességek tulajdonképen még a múlt péntek es
tével vették kezdetüket a város kivilágításával s 
díszelőadással a színházbau, melyen a király és 
királyné is megjelentek. Másnap a tisztelgő kül
döttségek elfogadása volt, deczember 2-án pedig, 
a trónváltozás évfordulójának napján, mikor mar 
ő felségeik Bécsben voltak, — százegy üdvlövés 
hirdette e nap emlékét a budai várról. Mint tud
juk, ezelőtt huszonöt év előtt is dörgött az 
ágyú, csakhogy akkor minden lövés vészt éspuea-
lást szórt maga körül, mig a mostani ágyudörre-
nések a jobbra fordult idő, a nemzet és fejedelem 
között helyreállt béke és bizalom feletti örömet 
hirdetek. — A belpolitikában e hét még mindig 
a lázas pártzavar és miniszterválsági hírek 
izgatott hete volt. Kísérletek történtek a kor
mány iránti bizalom helyreállítására s a Deák
kör bizalmat szavazott a miniszterelnöknek, ki
nek megmaradása egy ideig a Deákkal bizalmas 
lábon álló Széli Kálmán azon határozatától volt 
felfüggesztve, vájjon ez elvállalja-e a visszalépő 
Kerkapoly pézügyminiszter tárczáját? Az ez ügy
ben folytatott alkudozások azonban már szerdán 
félbeszakadtak, miután Széli a tárczavállaláshoc 
oly föltételeket kötött, miket a kormány nem 
fogadhatott el. Maradt tehát minden függőben. A 
zavar nőttön nő, de sokan Ghyczybe vetik remé-
nyöket, mint a ki e hét folytán már elfoglalandja 
helyét az országgyűlésen, mint újonnan megvá
lasztott képviselője Komárom városa egyesült jobb 
és baloldalának. Reménylik, hogy az ő közvetíté
sével a jobb- és baloldal szabadelvű része egye
sülni fog és sikerülend egy tömör pártot és szilárd 
kormányt alakítani, melyekre most oly nagy szük
ség volna. 

** (Az uralkodási jubileum.) Az ünnepélyek 
a császár-városban deczember két első napján 
folytak le. Az egész a város fényes kivilágításával 
kezdődött, Bécs ragyogó sugarakban úszott, a 
azok fényében ezernyi ezer tömeg hullámzott 
mindenfelé s az óriás Ring szűk lett a nagy ára
datnak. Decz. első napján volt a küldöttségek 
fogadása a Burgban, hol annyi egyenruha, egy
házi diszöltöny és rendjel nem igen volt együtt 
még ily nagy tömegben. O felsége minden kül-

; döttséghez külön választ intézett. Bécs város 
I nevében Felder polgármester üdvözölte, átadván 

egyszersmind egy emlékérmet, mely 80 db aranyat 
nyom s jelentékeny művészi becse van. Vilmos 
német császár sajátkezüleg irt levélben üdvözlé ő> 
fölségét. A jubileumi nagymise a sz. István tem
plomban volt, s megjelent azon Bécs összes főrangú 
köre s a diplomatiai testűletek. Deczember 2-án 
volt az estély a városi redoutban, s mig a föl— 
ékített termekben a legelőkelőbb uraságok és 
hölgyek gyűltek össze, kivül a. fényes fogatok 
körül tolongott nagy tömeg. Az uralkodó pár •* 
órakor jelent meg vendégei közt. A császár 10 
óráig maradt ott, a császárné pedig 9-ig. Deczem
ber 3-án a küludvarok képviselői külön kihallga
táson adták át uralkodóik üdvözletét. A jubileum
mal kapcsolatban, a következőket említjük még: 
ö fölsége elrendelte, hogy bronzból emlékérem 
készítessék azon katonák számára, kik 1848-tol 
valamely hadjáratban részt vettek. Körülbelől 
300,000 katonát illet ily érem. A bécsi szűkölkö
dőknek 5000 frtot adott. Egyszersmind kézirato-



kat intézett a magyar és osztrák miniszterelnökhöz. 
A Szlávyhoz intézett többi közt ezeket mondja: 
„Hű népeim szeretetét tekintem mindig legdrá
gább kincsemül. Éz érzelemnek fennebb érintett 
•szinte nyilvánulásai ujabban is megerősítik 
abbeli meggyőződésemet, bogy e szeretetre, mely
ben találom alattvalóim boldogitasára czélzó 
törekvéseim és fejedelmi gondjaim legszebb jutal
mát, ezentúl is minden viszonyok között teljes 
bizalommal számíthatok. Mélyen meghatva, sziv-
ből eredő köszönetet és elismerést mondok mind
szoknak, kik ekként e napot kétszeresen tették 

1 életem Örömünnepévé, s megbizom önt ennek 
közhirrétételével." Az uralkodó egyszersmind 
•agy mértékben gyakorolta a korona kegyelme-
sési jogát. Kiterjed ez mindazokra, kik felség
sértést vagy a királyi ház tagjai ellen való sértést 
követtek el, illetőleg ezzel vádoltatnak; ugyszinte 
beszüntette a hírlapok ellen politikai okokból 
megindított kereseteket. Egyúttal meghagyta a 
két igazságügyi miniszternek, hogy a közönséges 
bűntények miatt elitéltek sorából terjeszszék föl 
azokat, kiknek me^kegyelmeztetését javasolják. 

** (Mátyás templománjk kijavítása.) A budai 
vár nevezetes építészeti műemléke, a plébánia 
templom, már régen oly állapotban van, hogy javí
tást és ódon styljének megfelelő kiépítést igényel. 
Ó felsége, uralkodási jubileuma alkalmával, most 
elrendelte, hogy e műemlék stylszerü kijavítása 
mielőbb megkezdessék, s erre a legközelebbi 3 év 
alatt a megürült vagy üresedésbe jövő főpapi java
dalmak időközi jövedelméből százezer forint for-
ditassék. £ templomhoz, melyet rendesen Mátyás 
templomának szokás nevezni, a nemzetnek sok 
emléke van kötve, melyek lánczolata a legutolsó 
koronázással végződik. Alapját IV. Béla tette le, 
a budai polgárság 1255—1269 közt kezdte épí
teni, s L Lajos és Zsigmond királyok által gya-
rapittatván, Mátyás alatt diszes nyolczszögü tor
nyot nyert 1476-ban. Fényes imaház volt akkor. 
De 1541-ben a törökök elfoglalván Budát, kifosz
tották és mecsetté alakították, mígnem 1686-ban, 
avar elfoglalásakor, eltűnt tornyáról a félhold. 
Az ostrom alatt sok rongálást szenvedett, 1723-
ban pedig tűz pusztította el fedelét, kisebb tor
nya összeomlott, a homlokzatot is magával sodorta, 
a boltozatot betörte, a kaput és khorust eltemet
vén. Befedték ugyan csakhamar, de már nem oly 
díszesen, s 1841-ben e tető is megromolván, csak 
ideiglenes fedelet nyert a toronynyal együtt. 
Az 1723-dik jtüzvész alkalmával beomlott hom
lokzat minden stylszerü takarás nélkül, k pár 
falakkal állitatott helyre, mely sem a templom 
belsejével, sem a toronynyal nincs Öszhangzásban. 
Ezért a tornyon eszközlendő ujitás a homlokzat 
átalakítását s a jelenlegi sarok-előcsarnoknak gót 
idomú előcsarnokkal föl váltását vonja maga után. 
A torony már oly gyönge, hogy sisakos födelet 
nem bírhat meg, s ez okból vagy két ölnyire le 
kell bontani, s ujolag építeni. A király intézke
dése tehát a legjobb időpontkor történt arra, hogy 
egy nevezetes műemlék a romlástól megmentes
sék s a főváros egész díszben visszanyerje azt. 

** (Az Eötvös-szoborpályázatának határideje) 
a folyó hó utolsó napján jár le. Arany László, 
mii t a szoborügyi bizottság jegyzője, fölhívja a 
pályázni akarókat, hogy a mintákat a mondott 
időre az akadémia palotájába czimezve küldjék be. 

** ( Vörösmarty születésének évfordulója) decz. 
elsőjén lévén, szülővárosában, Székesfehérvárit a 
Vörösmarty-kör ünnepélyesen megülte e napot; 
valamint megülték Pozsonyban is, hol lakomát is 
rendeztek, melyen a vároe értelmisége nagy szám
mal volt képviselve. 

** {Emlékszobor Dugonicsnak.) Szegeden már 
régebben megpendítek a tervet, hogy a város 
derék szülöttjének, a magyar irodalom egyik 
úttörő bajnokának, Dugonics Andrásnak emlék-
szobrot emeljenek. Begyült eddig 3000 frt, s 
most elhatározták, hogy az emléket a reáliskola 
előtti téren állítják föl, s a mellszobor elkészíté
sére Izsó Miklóssal fognak értekezni. 

•• (Ae erdélyi országos levéltár) Kolozsvárról 
már egészen fölszállitatott Budapestre, és hivata
los műÜödését ezután a belügyminiszter közvetlen 
felügyelete alatt fogja folytatni. 

•• (Szegényék konyhája Budapesten.) A Va-
lero-uíczában az izraelita jótékony nőegyletnek 
tápintézete van, melyet soha sem vettek annyira 
igénybe a szegények, mint most. Néha 300 ember
nél is többet látnak el ott élelemmel, míg ezelőtt 
150—180 volt a legnagyobb szám. Sok szegény 
család pedig házhoz hordatja az ebédet, melyért 
csak 10 krt fizetnek, és tanulók is igénybe veszik. 
Az ebéd áll tápláló levesből, marhahúsból, főze
lékből, vagy fölváltva tésztából. A szolgálatra, a 
konyhára nagy gondot fordít az egylet, mely
nek egy-egy nőtagja mindig jelen van, és sze
mélyesen szerez meggyőződést az ételek minő
ségéről. 

•* (Hölgybanket) lesz a Hungáriában decz. 
8-án esti 8 órakor, a midőn Tóth Kálmánnak 25 
éves költői pályája emlékére a hölgyek ezüst 
koszorút fognak nyújtani. 

** (Jótékony végrendéletek.) Hajdú Imre ügy
véd és földbirtokos, ki aug. 22-én hunyt el Tur-
keviben, ezer frtot hagyott a tud. akadémiának. 
Ezenkívül tisztelete jeléül Kossuth Lajosnak 200 
darab aranyat ajánlott föl végrendeletileg. Ez 
összeget Kossuth vagy idősb fia belátása szerint 
veheti át akár készpénzben, akár megfelelő értékű 
emlékben az elhunyt örökösétől, Hajdú Ignácz 
képviselőtől. — A Budapesten e napokban elhunyt 
Bene Karoly pedig húsz jótékony egyletnek, kór
házaknak , továbbá az akadémiának, színházi 
nyugdijalapnak, írói segélyegyletnek, az építendő 
népszínháznak egyenként száz frtot hagyott. 

** (A király) 3000 frtot adományozott magán 
pénztárából a budapesti szegények segélyezésére. 

** (Adomány.) Popper Lipót az uralkodói 
jubileum emlékére ezer forintot tett le Trencsén-
megye főispánjánál. Ez összeget, mint alaptőkét, 
a megyében fölállitandó ipariskolákra foditják. 

t (Halálozások.) Tolcsvai Nagy Gedeon, a pesti 
helvét hitvallású egyház főgondnoka, életének 
73-ik évében végelgyengülésben meghalt. Bor
sodmegyének egykor főszolga bírája később alis
pánja, s több megyének táblabírája, és a közügyek 
szabadelvű szónoka volt. Mint az alsó-borsodi 
ref. egyházmegye világi elnöke és a tiszán-inneni 
egyházkerületnek segéd-főgondnoka is tevéke
nyen működött, s egyike volt azoknak, kik a 
pátens elleni küzdelemben a legbátrabban léptek 
föL Végrendeletében — egyéb jótékony hagyo
mányok mellett — a tiszán-inneni helvét vallású 
egyházkerület elemi iskoláiban a szegény gyer
mekeknek taníttatása s a szegény papi, tanítói 
özvegyek és árvák segélyezése alapjául húsz
ezer forintot hagyományozott. — Bene Károly, 
nyűg. orsz. törvényszéki tanácsos, Budapesten 
e hó 1-én 66 éves korában elhunyt. Jótékony 
végrendelet által is maradandóvá tette emlé
két. — Kolozsvár egyik régi tősgyökeres magyar 
alakja: Biró Pál, nyugalmazott hivatalnok, 
volt kormányszéki levéltári igazgató, meghalt 
pár nap előtt. Elhunytak még a közelebbi napok
ban : Tallér Sándor a kis-béri álladalmi ménes egyik 
állatorvosa, 25 éves korában; Börzsöny Ferencé, 
művelt, mindenkitől becsült öreg ur 76 éves korá
ban Nagy-Kanizsán; Czike Dániel ó-budai ref. 
lelkész, ki már 22 év óta bírta itt hívei teljes 
ragaszkodását; dr. Wtldmann Pál Temesmegye 
egyik legképzetteb b orvosa Fibisen; Német Igná ez 
fiatal beszélyíró hitvese, sz. Feniczims Amália 
Budán. 

Nemzeti színház. 
Péntek, nov. 28. Díszelőadás a király negyedszázados 

uralkodási ünnepére. Töredékek: „lika", „Mignon", — 
„Traviata" czirati dalmüvekből. 

Ssonbat, nov. 29. „ifiyiwn." Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Thoraas A. {Hauck k. a. föllépteül). 

Vasárnap, nov. 30. „A betyár kendője." Népszínmű 
4 f«tr, Irta Akónyi Lajos. 

Sít/S, decz. I. „A mentor." Vigjá'ék 8 jfelv. Irta gr. 
Fedro S.; ford Csepregi L 

Kedd, decz. 2. „At afrikai nő." Opera 5 felv. Zenéjét 
szemétté Meyerber. 

Seerda, decz. 3. „A jó barátok." Szinmú 4felv. Sardoa 
atán francaiéból ford. Szerdahelyi. 

attörtök, decz. 4. „Tévedt nó'." Opera 4 felv. Zenéjét 
szerzett* Verdi. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— T. Zs. A harminczas évek csinált költészete. A 

leányka koszorút köt s várja kedvesét; eped, mereng. J j 
egy vert vitéz s újságolja, hogy a török győzött, oda a 
haza; a várt ifjú is elesett. A fűtő vitéz elszáguld,a leányka 
meghal buvában s a koszorú fejfájára kerül. S 'ez mind oly 
útszéli frázisokban elbeszélve! Ma már többet és mist 
kívánunk a balladától s románcztól 

— Máté-Szalka N. N. A három vers közül kiadható 
ugyan egyik sem, s annálfogva a nevet nem is kérjük; de 
némi tehetség nyomaira mégis akadtunk bennök. A humoros 
(Budapest utczáin) legkevésbbé sikerült; a fellengzó, az a 
a jaguároe vers is kevéssé; az egyszerű dalhanguban, a tói 
hattyúkról, van valami igazság. E hang mellett maradjon, 
később talán sikerülni fog ebben egészen jót is adnia. 

— f - s . „SiromnáL" Nem ér semmit. 
— Kassa. H. L. Á történeti tanulmány felől csak 

következő számainkban mondhatunk véleményt. E két 
folytán mind prózai, mind verses küldemények oly nagy 
számmal érkeztek szerkesztőségünkhöz, hogy a féleletek
ben — idő- és térhiány miatt — bizonyos sorrendet kell 
tartanunk. 

SAKKJÁTÉK. 
731-ik sz. f. S h i n k m a n n W. A . - t ó l 

(Grand-Rapidsban). 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 726-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 

VII. S í t . 
1. H g 3 - f 6 f • • • K d 4 - e 4 (a) 
2. Bb7—d7: . . . . F e 8 - d 7 : 
3. B 7 2 - h 2 . . . . Fg7—fö^ ' 
4. Bk2 - h l mat. 

a) 
1. . l . K d 4 - c 4 : ( b ) 
2. H f 5 - e 3 t • . • Kc4—c3 
3. Bf2 - f 4 . . tetsz. szer. 
4. B vagy H mattot ad. 

b) 
1 K d 4 - c 3 
2. B f 2 - f 8 . . . . KcS—c4: 
3. B f á - d S . . . . tetsz. szer 
4. H mattot ad. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Geléén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — Ceácxán,: Ptek Mór. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értes í tések: Cedczán: P. M A beküldött 
háromlépéses feladványnak következő mellék fejtése is van: 

1. V f 2 - d 4 : d7—d5 
2. V d 4 - a 4 t F b 3 - » 4 : 
3. Fc8~a4m»tt . 

mS" Melléklet: Előfizetési fölhívás » 
„Családi-koV tizenötödik évfolyamra. 

T A R T A L O M . 
Csengery Antal (arczkép). — Anakreon dalaiból. — 

A Dárius kincse (folyt). — Vihar alatt (képpel) — A ma
gyar nemzetiség Hunyadmegyében. — Az ashantik (három 
képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. 
— Közintézetek, egyletek. — Egyház ée iskola. — Közle
kedés. — Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztős Nagy Miklós (L. cznkor-ntoza 11. sz. > 

HETI NAPTÁR. 
Héaapl-és j Kathollkaa és protestáns 

Hetinap, | naptár 
6örőg-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptara 
N a p 

hossza kél nyög. 
H o l d 

hossia | kél nyűg. 

Deczember 
E 1 Ambrus p. j E % Ágota 
B a. fogantat. 'Szofron 
Leokádia, szűz | Caesar 
Judit h (Judit 
Damasus pápa Damáz 
Maxeacz püsp. Bulcsú 
Lucza szúz Lucza 

Hold változása. 

« Vasár 
8 H é t H 
9 Kedd 

10 
11 
12 
13 

Szerd 
Csőt. 
Pént. 
Szóm. 

: Nov. (<5) I Kizlev R. 
2 5 Cl * • Kelem. 17 Eleázár 
26 Alipius 18 Illés 

-.1 27 Perzs. Jakab' 19 Eső. ima 
28 István | 20 Ün. Gar. 
29 Peramoa i!21 hegyen 
30 András ap. j 22 
1 Deezember i 1 3 S. Mik. 

fi Utolsó negyed 11. 11 óra 10 1 perczkor este. 

t p. 
255 28 
256 29 
267 29 
258 30 
269 31 
260 33 
261 34 

f. p. 
109 8 
121 54 
134 19 
146 32 
158 32 

ó. p. 
7 0 
8 10 
9 20 

10 28 
11 25 

170 25 regg 
182 16 0 41 

d. p. 
10 52 
11 28 
11 69 
este 
0 38f 
0 52 
1 « 

Huszadik évfolyam. 

Csupán 
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. - Félévre 6 ft. 

Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

gksT" Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsag éa Politikai Újdonságokat illetőié*: Egy négyszer basábsott petit aor. vagy aunak belye, egyszeri igtatáSDái 10 krajezarba; háronuiori vagy 
többszín igUtasnál sak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béeaben: Opprllk AUJon. Wollzeile Nr. 22. és Haaaenatein éa Voglrr, Wallfischgassé Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A r r ó l a megrázó drámáról, mely a Mar- j 
tinovics-összeesküvés né.v alatt ismeretes, s l 
mely a múlt század végén a budai vér
mezőn találta véres befejezését, törté
netünk e még kevéssé földeritett, sötét 
epizódjáról, a „Vasárnapi Újság" több izben 
adott már közleményeket. í g y az 1869-diki 
folyamban közöltük a pör történetét és 
Kazinczy Ferencz budai fogságának napló
ját ; ugyanakkor a pör főbb személyei közül 

A két Laczkovics. 
adatok kíséretében. A dráma utójátékát, a 
börtönre vetettek fogságának történetét 
Kazinczy naplójának második részében ez 
év folytán ismertettük. 

Most e szomorú korszaknak ismét két 
szereplőjét van alkalmunk bemutathatni: a 
Martinovicscsal együtt kivégzett Laczkovics 
Jánost és fogságba vetett testvéröcscsét: 
Lászlót, kiről Kazinczynak lapunkban köze
lebb megjelent naplójában is több izben 

Pest- és Temesmegyékben birnak; ugy lát
szik, hogy a 17-dik század végén a törökök 
elűzésekor kapták jószágaikat, s a Vay, 
Trencsényi, gr. Buttler, Beniczky családok
kal összeházasodva, a főbb nemesség közé 
emelkedtek. 

Laczkovics János a pestvármegyei alis
pán és kir. tanácsos Laczkovics Imre fia 
volt, s öcscsével Lászlóval együtt gondos 
nevelésben részesült. A franczia, német és 

LACZKOVICS JÁNOS. (1793.) LACZKOVICS LÁSZLÓ. (1793.) 

— fennmaradt egykorú képek után — be
mutattuk Martinovics és a vele kivégzett 
Szentmarjay Ferencz arcz képét, valamint 
azok arczképeit is a pörben szerepellek kö
zül, a kikéi azon korból még fennmaradtak, 
nevezetesen Szmetanovics Károlyét, s iro
dalmunk úttörő bajnokaiét, Bacsányi Já
nosét, Szentjóbi Szabó Lászlóét és Verseghy 
Ferenczét, mindannyit életrajzi és történeti 

történik említés. A két Laczkovics] egykorú 
olajfestmények után készült arczképéhez 
ezúttal lapunk egyik barátjától közöljük a 
következő érdekes adalékokat. 

• 
A Laczkovics-család magát székely ere

detűnek tartja, s egyes tagjai a múltban ugy, 
mint jelenben a székelyek közt föl is talál
hatók. Jelenleg azonban leginkább Heves-, 

olasz nyelvet már gyerekkorában sajátjává 
tette. Kora ifjúságában a magyar kir. test
örseregbe lépett, hol miveltsége, olvasott
sága és lovagias természete által tűnt k i ; 
majd a Greven-ezred tisztje lett s a török 
háború alatt hőstettei által vonta magára a 
figyelmet. 1790-ben az országgyűléshez 
egy emlékiratot irt s több tiszt-társával alá
íratta, melyben kérik: eszközölnék ki, hogy 




