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** {A képviselőház ülései) május 3-án d. e. 11 
órakor kezdődnek meg ismét. A kormánynak az a 
szándéka, hogy az országgyűlés egy hónap alatt 
elvégezvén a legsürgősb teendőket, június elején 
már ismét elnapoltassék. 

** (Deák Ferenczröl) a lapok hibásan irták 
minap, hogy születéshelye Kehida, mert nem itt, 
hanem Söjtörön született 1803. okt. 17-kén s szülői 
Deák Ferencz és Zsibrik Erzsébet, keresztszülői 
pedig Hertelendy Imre és Deák Anna valának. 

** (Az erzsébettéri házat,) melyben b. Eötvös 
József lakott, emléktáblával jelöli meg Pest vá-

Ezt az iskolai bizottság indítványozta s a tarosa. nács örömmel egyezett bele, azonnal levélben kérve 
rá b. Sina, a tulajdonos engedélyét. 

x" (A bécsi kiállítás látogatását) szabályzó uta
sítást a főigazgatóság már kiadta. E szerint a ki
állítás 1873. máj. 1-től október 31-ig lesznyitva; a 
naponkénti megnyitás órája minden hó 1-én fog 
kihirdettetni. Kiadatnak napi, havi és az egész 
idényre belépti jegyek; a napi jegy ára 1 ft, vasár
nap és ünnepnapokon 50 krajczár; a heti jegy ára 
5 frt, s ezt vagy hét egymásután következő napon 
lehet használni, vagy pedig ugy, hogy több sze
mély egyszerre használja s a jegyről annyi szel-
Tény vétetik le, a hány személy belép; retour-je-
gyek nem adatnak. Az egész idényre szóló jegyek 
ára férfiak számára 100 frt, nők számára 50 frt. 
A kiállítók, úgyszintén a különböző országok 
rendező bizottságainak tagjai, a biráló bizottságok 
stb. számára külön intézkedés szabályozza a kiál
lítás látogatását. — Megemlitjük még, hogy a 
megnyitás és a díjkiosztás napján a belépti jegy 
ára 25 frt, május 2. és 3-án 5 frt, 4-én pedig 2 
fi-t. Csak ezen időn tul kezdődik a föntebbi árak 
érvénye. 

f (Halálozások.) A hírlapirodalomnak e héten 
halottja volt. Urházy György e hó 21-dikén hunyt 
el, élte 50-dik évében. A függetlenségi harczban 
honvéd volt. A harcz után több lapnak volt dol
gozó társa, hosszasb ideig a „Pesti Napló"-nál 
majd a „Magyar Sajtó"-nál vezetett politikai ro
vatokat, 1857-ben pedig „Magyar Posta" czimü 
napilapot szerkesztett. A „Hon" alapittatásától 
egészen az 1867-diki kiegyezésig ott működött, s 
mikor a provizórium alatt Jókai elitéltetett és be
fogatott, Urházy volt megnevezve mint felelős szer
kesztő. A kiegyezés után a Pá Ifi „Esti lap"-jánál 
a külföldi rovatot szerkesztette. 1865-ben s ismét 
1869-ben a zsibói kerületet képviselte. Temetése 
23-án d. u. 5 órakor történt nagy és díszes közön
ség részvéte mellett. Beszédet Török Pál pesti ref. 
lelkész éssuperintendens tartott felette, kiemelvén 
hogy fegyverrel és tollal egyaránt hazája javáért 
harczolt. — Ugyancsak a héten hunyt el Tatay 
András, a kecskeméti ref,főiskolának negyven 
évig volt bölcsészettanára. Életrajza lapunk 1868-
diki folyamában megjelent arczképe mellett olvas
ható. Buzgó és fáradhatlan szorgalmú tanár, ne
mes lelkű és igénytelen jó ember hunyt el benne, 
ki a köztiszteletet és szeretetet annyira kiérde
melte, hogy temetése felekezeti különbség nélkül 
egész Kecskemétnek gyászünnepe volt, melyen a 
város összes felső és alsó tanintézetei jolen voltak. 
A boldogult aggott kora és gyengülő egészsége 
miatt a múlt tavaszon mondott le a dunamelléki 
ref. egyházkerület pénztárnokságáról, csaknem 
erőszakkal, mert lemondását a kerületi közgyűlés 
elfogadni nem akarta. — Meg kell még említe
nünk Peremartoni Nagy Zsigmond bicskei ref. lel
kész és vértesaljai főesperes halálát, ki e hó 23-án 
hunyt el, fia Nagy Gusztáv sárospataki ifjú theo-
logiai tanár karjai közt. A boldogult korábban 
gyönki lelkész és külső-somogyi esperest, majd 1855 
óta bicskei lelkész és később vértesaljai esperes 
volt s 65 évet élt, mint az egyházi és iskolai ügyek
ben lelkiismeretes munkás tisztviselő. — Támár 
Imre, Nagy-Kalló közbecsülésben álló plébánosa, e 
hó 7-kén 51 éves korában, sziwizkórban elhunyt. 
— Gyulafeht'rvártt a 20-ik honvédzászlóalj főhad
nagya branyicskai Naoy Antal, hunytéi e hó 7-én 
44 éves korában. Ezelőtt 24 évvel a golyó megkí

mélte Piskinél és Bánfi-Hunyadnál, hol a szabad
ságért küzdött, egy évtized múlva pedig Magen-
tánál és Solferinonál, hol a birodalmi seregben 
harczolt, mignem most a tüdővész áldozatául 
esett, családjának, rokonainak s barátainak őszinte 
fájdalmára. — A fővárosi orvosi karnak is vesz
tesége van: egyik buzgó tagja, dr. Kajdacsy Ist
ván, királyi tanácsos, Pestmegyének számos éven 
át főorvosa, az országos egészségügyi tanács tagja, 
három heti szenvedése után f. hó 24-kén 69 éves 
korában megszűnt élni. A boldogult végrendele
tében javainak legnagyobb részét jótékony czé-
lokra hagyományozá és pedig a magyar tudomá
nyos akadémiának 20,000 forintot, a Kisfaludy-
társaságnak 2000 frtot, a pesti gyermekkórháznak 
3000 forintot, a nemzeti színház nyugdijalapjára 
2000 frtot, a ref. egyháznak Pesten, Veszprémben 
ésCsizon 1000—1000 frtot. Végre 10,000 frtos 
alapítványt tett, melynek évi 500 frtos kamatai 
évenként egy ref. orvosnövendéknek lesznek ki-
adandók. — Semsey Albert, a nagy-idai kerület 
országgyűlési képviselője, ápr. 24-én élte 53-dik 
évében Pesten meghalt. — Sóskúti Szabó Miklós, 
Temesmegye vingai kerületének főszolgabirája, 
38 éves korában elhunyt; katonatisztből lett derék 
tisztviselővé. — Nógrádban, Sziklabonyán, e hó 
19-kén hunyt el Mikszáth János 64 éves korában, 
egy ősi magyar jellemű hazafi, ki a függetlenségi 
harczban is élénk részt vett. — Zomborban e hó 
elsején halt meg Járossy Ádám megyei számvevő, 
agykor a honvédvilág egyik kitűnő ezredese. O a 
bécsújhelyi katonai akadémiában nyerte kiképezte-
tését s onnan mint hadnagy lépett a Sándor gya
logezredbe 8 24 éves korában már rangban legidősb 
százados lett. Ép őrnagynak akarták kinevezni, mi
dőn a függetlenségi harcz megkezdődött s ő a m. 
zászló hive lett, mint táborkari tiszt s vitéz pa
rancsnok. Később tizennyolcz évi várfogságra 
ítélték, melyből hetet tölte ki. Sok hányatás után 
megyei számvevő lett s most özvegyet s három 
kiskorú gyermeket hagyott hátra, kiknek javára a 
megyei főispán 30 frttal aláirási ivet nyitott, s a 
gyűjtés körül Vujevich Zakár ügyvéd buzgólko
dik leginkább. 

— Szécsény. N. Gy. Az emiitett czikket elvárjuk 
ha tán nem lapunkba illő, óhajtása "szerint átadjuk az ÖE 
által kijelölendő helyre. 

— Győr. H. S. Az ujabb küldeményt is megkaptuk 
s közlését rövid időn megkezdjük. 

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

Grand-Rapidsban (Amer ikában) 
Sötét. 

b o d e f g 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

— (Ajánlkozás.) Egy szerény körülmények 
közt élő uri egyén, ki a német nyelvet is jól birja 
s Bécsben többször tartózkodott, — az idei bécsi 
világkiállításra utazó valamely tőzsgyökeres ma
gyar családhoz — ha talán szükség lenne reá — 
kísérőül ajánlkozik. Bővebb értesítést ad az illető 
az őt megkereső ily czimü levelekre: „B. J.-nek 
Eger" (posterestante.) 

Nemzeti színház. 
Péntek, ápr. 18. „Gringoire.1' Vigjáték 1 felv. Irta 

Baoville; ford. E. D. — „A színésznő." Vigjáték 1 felv. 
Irta Fournier; ford. Bulyovszkyné; — „Egy csésze thea." 
Vigjáték 1 felv. írták Nuitter és Derlay; ford. Feleki. 

Szombat, ápr. 19. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét 
szerzetté Halévy. 

Vasárnap, ápr. 20. Gizella föherczegasszony nászún-
népének tiszteletére: „.A szentivánéji álom" Szinmü 5 
felv. Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szer
zetté Mendelssohn Bódog. 

Hétfő, ápr. 21. „Gauthier Margit." Dráma 5 felv. 
Irta ifi. Dumas S.; ford. Bulyovszkyné. 

Kedd, ápr. 22. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szer
zetté Verdi. 

Szerda, ápr. 23. „Babagas." Vigjáték 5 felv. Irta 
Sardou ; ford. Deák Farkas. 

Csütörtök, ápr. 24. „A bűvös vadász." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Weber. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Monori Gy. Nem emlékszünk rá, de azt hiszszük, 

hogy az álnév alatt érkezett küldemények jobbak lehettek 
mint a mostaniak. Ezekben még csak a verselés kezdetének 
a kezdete nyilatkozik. 

— Miskolci. Sz. J. Ugy látszik, hogy a mutatványok
ból félreértette azt a költeményt. Ha az egészet elolvassa, 
maga is meg fog róla győződni, hogy abban semmi haza
árulás-féle nincs, a miért a szerző keresztfát érdemelne. A 
szép rimekben irt ékes stanzák zengzete tehát „sok zaj 
semmiért." 

A 695-ik számú feladvány megfejtése. 
(Czenthe Józseftől Miskolczon.) 

VII. S«r. 
1. Ke2—f3 eö -e4 f 
2. Kf3—e2 c3-c2 
3. Vei c3f . . . . Kd4-c3: 
4. F d 6 - eö mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Geltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Górecz 
Károly. — Aradon: Kovács Albert. — Debreczenben: 
Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti 
sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságok 

<3gyütt: 
Évnegyedre (ápril—június) 2 ft. 50 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) 5 » — » 
Háromnegyed évre (ápril— deczember) . . 7 » 50 » 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft. 50 kr-
Félévre (ápril—szeptember) 3 » — » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 4 » 50 » 

Csupán a Poli t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft í 5 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) % » 50 » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 3 » 75 » 

SJV" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajczáros bélyeg kívántatik. 

£JV~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

C3T I p r i l i s 1-től kezdve teljes számú 
példányok még folyvást kaphatók. 

Pest, április-hó 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Fest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és Kattaollkus ea protestana 

hettoap j Mptar 
Gttrög-orosB 

naptar 
Izraeliták ! 

naptara 
N a p H o i <i Hónapi-és Kattaollkus ea protestana 

hettoap j Mptar 
Gttrög-orosB 

naptar 
Izraeliták ! 

naptara hossza kél inyag.I hossza kél j nyög. 

Április April. (ó) Niz. R. e. p ó. p. l ö. p f. p. °» P-l é. p. 
2 7 Vasár E 2 Peregrin L E * Pást. b . 15 G 1 Aristar. 30Koschod. 1 37 13 4 5 l | 7 6 36 45 5 13 8 0 

! 28 Hétfő ; Vitái és Val. :VáIi lri Aeapia ] 1 IJr. Bo . ;í 38 11 4 iV7 7i 50 40 5 32 9 20 
, 29 Kedd Maximm Antalka 17 Simeon 1 2 Noe ! 39 10 4 47l7 8 64 16 6 1 10 33 
i 80 Szerd binai Katáim Eutróp 18 Ját.os ! 40 8 4 46 7 9 77 29 6 40 i i S7 
i 1 Csőt. Fülöp és Jakab Fülöp Jakab 19 János j 4 Nathan. íl 41 6 4 45 7 10 90 19 regg. regg. 

102 52 8 9<> o 39 ! 2 Pént. Athanáz, Zsigm. Zsigmond 20 Theodon ! 5 Okoziás i 42 4 4 4 3 7 12 
90 19 regg. regg. 

102 52 8 9<> o 39 
! 3j Szóm. Kereszt föltalál. Kereszt fölf. 21 Janár 6 S. 2. per,; 43 2J4 41; 7 13JJ115 20Í 9 3 

II Be IdvaltoEaaal. 2) Első negyed i -én 1 óra 49. 5 ' perczk or délután. 

T A R T A L O M . 

Liebig Jusztus (arczkép). — Hafiz dalaiból. — Vá
lasztások előtt (folyt.). — Egy orosz utazó Közép-Ázsiában 
(négy képpel). — A izent-gotthárd-hegyi vaspálya (négy 
képpel). — Az erdélyi székely szombatosok, III . — A 
fényűzésről, restségről és munkásságról. — Nemzeti halot
tak emlékezete. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és 
művészet — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nem
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-utcza 21. sz.) 

18-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Félévre 5 ft 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Félévre 2 ft. 60 kr. 

Hirdetési dijak, a VaSárn«pi Ujsag é s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasAbzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 kr»i «W . I 

\ t iszáninneni reformált egyházkerület 
május 8-kán egy olyan ünnepély t rendez, 
mely a kegyelet ünnepe lesz az összes refor
má l t egyházra nézve. Ez ünnep báró Vay 
Miklós tiszteletére rendeztetik, ki épen a 
jelen év folyamában érte meg egyházi hiva-
taloskodása ötvenedik évét, s az egyházke
rületnek, melynek fögondnoka, sőt az egész 
ref. egyháznak, egyéb polgár i kötelességei
nek legcsekélyebb sérelme nélkül , oly szol
gá la tokat tet t , hogy ez ötvenedik év mél tán 
jegyeztetik föl a reformált egyház évköny-1 
veiben mint b. Vay jubi-
laeumának esztendeje. A 
m a g y a r ál lamnak és a ma
gyar nemzetnek, a polgári 
té ren szerzett érdemein kí
vül , oly díszére és hasznára 
váló volt ez ötven éves 
pá lya az au tonóm egyházi 
és iskolai életben is, hogy 
az ünnepel t férfiú arczké-
pének és életrajzának ez 
alkalommal közlését a fele
kezet körén kívülál lók sem 
fogják idő- és alkalom-sze-
rüt lennek tekinteni. Hiszen 
ez életrajz, mint egyéb 
egyházakhoz tartozó annyi 
más jelesünk életirata is, a 
nemzeti élet ujabb fejlődé
sének mozzanataival foly
vást együ t t halad, s volt 
idő többször, mikor egyé
nisége annyi ra ta lá l t nehéz 
és bonyolul t ál lami viszo
nyainkhoz, hogy Nyáry P á l 
találó kifejezése á ta lános 
jellemző szóvá vá l t s Vayt 
a nemzet „a szükség embe-
rének" tek in te t te . Hogyva-
lóban a „szükség embere" 
vol t nehéz időkben: nagy 
é rdeme; de az sem kisebb, 
hogy az alkalmas időkben 
végzett müvei szintén a 
szükséges emberek sorában 
muta t ják . 

B. Vay Miklós szüle
te t t Borsodmegyében Alsó-
Zsolezán 1802. ápr . 29-én. 
Szülői, b . Vay Miklós tá
bornok és Adelstein Jo-

B á r ó V a y M i k l ó s . 
hanna bárónő, a leggondosabb nevelésben 
részesítették. Magán nevelője, a derék Váradi 
Szabó János tanításain kivül a jogot a pesti 
egyetem tanárai tól , egyháza tanait és a theo-
logiai tudományoknak az átalános műveltség 
kiegészítésére szolgáló egyes részeit a pesti 
ref. egyház akkori lelkészétől a hires Cleyn-
manntól tanul ta . Vizsgáit letévén, Bárczay 
Pá l pestmegyei alispán mellett patvarísta, 
Szőgyényi Zsigmond személynök mellet t j u 
r á t u s le t t ; majd a gyakorla t i pályán átesve, 
Bécsbe ment s ot t az egyetemen és poly-

BÁRÓ VAY MIKLÓS. 

technikumon tanul t . A mint tovább, és épen 
a hcidelbergi egyetemre akar t indulni : apja 
halálának hírére hazatért , hogy anyjának 
segítségére legyensörökségét rendbeszedje. 

De nem született arra, hogy — a római 
költő szavai szerint — a világ ügyeitől tá
vol ősi telkeit művelje, mef t legelőszőr neve, 
később tehetsegei miat t a közélet mindenkor 
igénybe vette munkaerejét és tevékenységét 

Hivataloskodását politikai és egyházi 
téren ugy kezdte toieg 1823-ban, hogy csak
nem egyidejűleg lett Zemplénvármegye 

aljegyzője, a dunamelléki 
egyházkerület , úgyszintén 
az alsó-zempléni egyház
megye tanácsbirája. 1824-
ben a tál lyai ref. egyház 
választá meg gondnokául . 
A következő évben megje
lent az országgyűlési felső 
táblánál , inkább hogy ta
nuljon, minthogy a tanács
kozásokban te t t leg részt 
vegyen. — 1827-ben elébb 
Zemplénmegye főjegyző
jévé, négy hét te l későbben 
első alispánjává választa
to t t meg egyhangúlag , és 
még ugyanazon évben I. 
Ferencz k i rá ly kamarássá 
nevezte ki. Majdnem min
den év egy-egy lépcsővel 
fölebb vi t te vagy mun
kakörét szélesbitette. — 
1829-ben József nádor a 
hegyaljai borkereskedés 

előmozdítására fenállott 
országos bizottmány tag
j á u l nevezte ki. 

De nagyobb szabású 
országos működése csak 
egy évvel u tóbb, 1830-ban 
kezdődött , midőn min t 
Zemplénmegye követe az 
országgyűlésen megje len ts 
mint a k o r m á n y p á r t egyik, 
csaknem kivéte les tiszte
letben részesülő tagja csak
hamar a vezérférfiak sorá
ban szerepelt . Az ország
gyűlés bezártával a borsodi 
főispán gr . Reviczky Ádám 
u d v a r i kanczellár admi-
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nisz t ra torává neveztetett ki, miu tán mint 
a galicziai részek visszacsatolására kiküldött 
bizot tság tagja, teendőjét végezte. Az 18Ö1-
diki n a g ? kolera idején kiütött pórlázadás 
lecsendesitésében mint, Borsod, Heves. N7>-
grád, Gömör s Torna megyék és a Jászság 
királyi biztosa vett részt s ez érdeméért 
1832-ben a k i rá ly i t áb láná l gróf Teleky 
József helyet t t áb labáróvá lett . . 

Az 1838-diki nagy árviz alkalmával gr. 
Cziráky. akkori országbíró, elnöklete alat t 
működö t t bizot tság alelnöke, egy évvel ké
sőbb pedig Majláth György országbíró 
elnöksége alat t a büntető törvénykönyvet 
készítő országos bizottság egyik szakosztá
lyának elnöke volt. 

1840-ben a tiszántúli ref. egyházkerü
letnek s ezzel egyszersmind a debreezeni 
főiskolának lett gondnoka s ebben az állás
ban kilenez évig működött , mig a Szatmár 
városi egyház és iskola gondnokságát tizen
két évig viselte. 1841-ben a hétszemélyes 
táb la birája lett s ugyan abban az évben a 
magy. akadémia is megválasztot ta az igaz
gató tanács ragjává. 1844-ben az országos 
rendek figyelnie is megtisztelte a derék és 
fáradhat lan hazafit s megválasztot ták ko
rona-őrnek s egyszersmind a haza i ránt szer
zet t érdemeit tö rvénykönyvbe igtat ták. Az 
ország negyvenegy megyéje s valamennyi 
k i rá ly i városa üdvözlő levelet intézett hozzá 
az országos t isztelet és hazafiúi bizodalom 
jeléül . 

1845-ben Borsodmegye kormányzás;!tói 
fölmentetvén, a budai helytar tó tanácsnál 
foglalt el magas állást , hol a nádort vagy a 
t á rnoko t is ö szokta az elnökségben helyet
tesí teni . Ugyanez alkalommal nyerte a belső 
t i tkos tanácsosi cziniet. Majd 1846-ban a g a -
lieziai pórlázadáskor, hogy az hazánk ru thén 
lakosságú vidékeire is ki ne terjedjen, min t 
tel jhatalmú katonai és polgári k i rá lyi biz
tos a határszélekre külde te t t s e nehéz meg
bízatása után, a környék sokféle elismeré
sein kivül , V. Fe rd inánd király sajátkezü-
leg nyúj to t ta át neki a szent Is tván-rend 
középkeresztjét. 

1847-ben a fejedelem megbízásából Ist
ván főherczeget egy körúton végig kisérte 
az országban, mielőtt a főherczeg nádor rá 
választatot t s ez útról meg té rve , azonnal 
ismét a kárpát i vidékeken kiütöt t éhínség 
enyhítésére indul t min t királyi biztos. 

Az 1848-diki országgyűlésen min t koro
naőr az országos főméltóságok közt foglalt 
helyet, de m á r jún iusban Erdé lyben vol t 
mint királyi biztos, I s tván főherczeg, a ná-
dor, ál tal kiküldve, E nehéz napokban, mi
dőn a képviselőház még a mérséke l tebb ele
meket óhajtotta kormányra j u t t a t n i , a Bat
thyány ál ta l tervezet t második min i sz té r ium 
tagjai közt Vay Miklós neve is előfordult , 
sőt ennek a kormánynak m e g nem erösi t te-
tése u tán Vay bízatott meg uj min i sz té r ium 
alakításával, s az ö minisz tere lnökké kine-
veztetése még minden tö rvényes formák 
szerint tö r tén t meg Ba t thyány Lajos minisz
terelnök ellenjegyzésével. 

Vay még nem is nyi la tkozhato t t , haj
landó-e a kormány szervezését elfogadni, 
vagy nem, midőn már b . Récsey Á d á m mi
niszterelnökségéről ér tes i té egy k i r á ly i kéz-
iratjmely egyszersmind köte lességévé te t te , 
hogy Erdélyben maradjon. Az erdélyi kir . 
biztosi működés nem neki való té r vo l t ; az 
olyan viszonyok közt, m in t a 48-dikiak, 
nem lehet minden jogos és törvényes érde
ket kielégíteni, Vaynak pedig a loyal i tás : a 
hü hazafiság és hü a la t tva lóság egyesítése 
vol t politikai erkölcsi elve. Mikor Puchner 
á l ta l kijátszatva, 1848. október 2 1 - és 23-ki 
nyi latkozatai t kiadta, ezekkel bőven megmu
tat ta , hogy előbbi késedelmeskedése csak 

a hü alattvalónak, de nem a hütelen hazati
nak tulajdonítható. S így fogta ezt föl a nem
zet ÍN. mely Vavt árulással soha nem gya
núsította, még a konzervatívok ellen divatos 
támadások korában sem. 

A bécsi kormány nem ér te t te \ ayt s 
esak igy tör ténhete t t , hogy a forradalom 
lezajlása után, 1850-ben Magyarország kor
mányzóságával kínálta meg. Az a lkotmányt 
lábbal taposó, a nemzet jogainak, sőt életé
nek megsemmisítésére törekvő kormány 
iránt az alat tvalói hűség nem követelt en
gedelmességet s Vay fölháborodva utas í to t ta 
vissza az ajánlatot . Ekkor perbe fogták, 
1852-ben köté l re és javai elvesztésére ítél
ték. Az ítéletet a felség kegyelme négy évi 
fogságra szelídítette, Sőt ennek nagy részét 
is elengedte, de jószágait esak gyermekeinek 
adták vissza. 

A fogság u tán magányban élt s csak az 
1859.szept. 1-sején megjelent császári pátens 
ellen támadt protestáns mozgalom vette ki 
magányából . 1849-ben minden po lg t r i és 
egyházi állásáról forma szerint lemondott , 
csak a korona-őrségről nem. Mint egyszerű 
magán ember jelent meg 1859. november 
15-dikén a Miskolczon t a r to t t egyházkerü
leti gyűlésen s az egyháza szabadságaért 
küzdő szónokot újra a régi dicső napok 
fenve ragyogta körül . Könnyen ér thető, 
hogV a protestáns egyház óhajait és kérel
mét a Felség elé terjesztő bizot tság elnökévé 
a néfrv ref. egyházkerület öt választot ta . 
A küldöt tséget nem fogadták el, de Vay, 
egy magán kihallgatáson mindent előter
jesztett . 

Ugyanez időben választot ta öt, most m á r 
a tiszáninneni egyházkerület fögondnokává 
s a maga és Zsarnay superintendens beigta-
tását egy bécsi kormányrendele t ellenére is 
m e g t a r t o t t a , a k iküldöt t kormánybiz tos t 
e lutasí tva. Vay Bécsbe ment s T h u n mi
niszterrel é le t re-halál ra szembe szállva, az 
1860. május 15-diki fejedelmi leiratot esz
közölte ki, Benedek kormányzó segélyével, 
mely rendelé t a protes táns egyházat törvé
nyes á l lásába visszahelyezte. Ekkor rendez
t e t t e Vay, j ú l i u s 8-án a sárospataki főiskola 
háromszázados ünnepélyét , melynél az ősi 
tö rvényes jogai t visszavívott egyház ürö
mében csaknem az egész nemzet osztozott. 

Méf ugyanez év október 20-dikán ki
ada to t t az a hires diploma, mely b . V a y 
Miklóst kancze l lá r rá nevezte, hogy a ki
egyezés munká já t indítsa meg. Ma m á r vi
lágosan lá t juk , hogy Vaytól mind Bécsben, 
mind a hazában lehetet lent vártak, a kik a 
kiegyezés akkori s ikerül tét reményiet ték. 
Bécsben még nem feledtek és nem tanul tak 
eleget , Magyarország pedig még semmi jó 
akara to t nem tapasztal t , hogy a dolgok uj 
rendjében higgyen. Vay kanczellársága a la t t 
á l l í t t a t tak vissza a régi birói forumok, kor
mányzó testületek s kivált a megyék ; visz-
szacsatoltattak, Erdélyen kivül , az elszakí
to t t részek, pl . a bánság; visszaál l í t ta tot t a 
magya r nyelv s egybe hivatot t az 1861-ki 
országgyűlés. De Vay m á r azután nem soká 
volt kanczel lár ; az a lko tmány visszaállítá
sát folyvást követe lvén , sőt sú ly t csakis 
a r ra helyezvén, már a törvényhozó testület
hez intézett első érdemleges leirat tárgya
lásakor a Rajner főherczeg elnöksége alat t 
folyt tanácskozásban k i tűn t , hogy ő és a 
bécsi poli t ikai i rányadók egészen más czélra 
törnek s V a y elbocsát ta tot t . Borsodmegye 
csáthi kerü le te választotta meg képviselővé, 
s midőn a házban elfoglalta helyét, zajos él-
jenzéssel fogadtatot t , je léül annak, hogy az 
ország tudja, miként tel jesítet te a volt kan
czellár hazafiúi kötelességeit. 

A provizór ium ala t t Vay a magáné le tbe 
; vonult, s csak egyházkerülete és a sárospa

taki főiskola életében hagyta nyomait m> 1 
ködésének. De 1865-ben ismét a poli t i ' \ 
té r re lépett, me r t a kiegyezés munkája t 3 
készítésére kiszemelt és fölszólított haza f iS 
nem vállal tak föisjmnságot, nem bízván 
helyzet ta r tósságában és a kiegyezési száf l 
dék őszinteségében. Vay elvál la l ta Borsodi 
megye főispánságát s példájára minden 
megyének vállalkozott főispánja. Az ö ta
nácsára és sürgetésére ad hoc. gyűléseken 
a lakí t ta t tak meg a választó bizottságok, mint 
a törvény rendeli , holott a bécsi kormány, a 
megyéktől félve, azt követelte, hogy a me
gyei o-yüléseket mellőzve, a főispánok ala
kítsák meg a választó bizottságokat . 

A lé t re j ö t t . kiegyezés u tán ö Felsége 
egy, érdemeit kiemelő igen szép k i rá ly i kéz
i ra t ta l mente t te föl Vay bárót a borsodi fő
ispánságtól , saját kérelmére, s nem sokkal 
azután az országgyűlés másodízben is meg
választotta korona-őrnek, s az ország és a 
trón, oly válságos huszonöt év u tán , egy
aránt oly bizalommal és elismeréssel tekint 
az érdemes férfiúra, mint első megválasz
tásakor . 

í m e ie'v folyt le az a közhasznú élet, 
melynek ötven éves munkálkodása idejét 
ünnepként üli meg a t iszáninneni ref. egy
házkerület . „Miskolcznak mindenesetre em
lékezetes, szép napja lesz e hó 8-án — irja 
Ballagi Mór a „Pro t .Egyház i és iskolai lap" 
ez a lkalomra i r t ünnepi czikkében, melyből 
az adatokat , főként a forradalom u t án i időre, 
mi is ve t tük — „midőn a jók hálás elisme
rése á l ta l megkoszorúzva látandja a férfit, 
ki fél századon keresztül disze, dicsekvése 
volt. Nekünk protes tánsoknak különös nagy 
okunk van kegyeletünk nyi latkozását ez al
ka lommal némi tüntetéssel is kisérni, hogy 
az egyházi élet te rén uralkodó tespedést 
egyszer va lahára fölverjük és megkísértsük 
fényes példa fölmutatása á l ta l uj életre ser
kenteni a má r -már elalvó félben levő rész
vétet azon protes táns elvek iránt , melyek
nek V a y annyi fényt kölcsönzött, és melyek 
századokon á t u g y nemzeti, mint felekezeti 
létünk biztositékát képezték." 

Széchenyi, Wesselényi és a DesewfFy 
tesvérekhez hasonlóan b. Vay Miklós is hü 
és nemzetét szerető hazafinak volt gyer
meke. Atyjáról , b. Vcnj Mikló* tabániikról 
a „Pro t . Egyh . és Isk. l ap" után, Ballagi 
czikkéből, a következő érdekes adalékot is
merte t jük még meg olvasóinkkal. 

Midőn az atya b. Vay Miklós, ki tábornok 
létére is főnemesi jogait szabadon gyakorolhatni 
hitte, 1807. egy pénzügyi kérdésben rettenthetlen 
szavát a kormány ellen emelte, s ennek folytán 
minden további vizsgálat nélkül rangjától lett 
megfosztva: a karok ós rendek országos sérelmet 
láttak ez önkényes eljárásban, maga a báró pedig 
haditörvényszék elibe állittatását követelte, ugy 
hogy az akkoriban nagy föltűnést okozott ügynek 
csak a nádor bölcs közbenjárása vethetett véget, 
kieszközölvén felsőbb helyen, hogy az itélet meg
semmisíttetett és Vay tábornoki rangját vissza
nyerte. 

Ünnepeltünk nagy mrveltségü anyja később 
ez eseményről fiainak ezeket irta: *) 

„I t t találjátok leirva azon beszédet, melyet 
nemes atyátok az 1807-iki országgyűlésen tartott, 
valamint a kellemetlen következményeket, me
lyeket az szült, úgyszintén a szomorú elválás alatt 
folytatott levelezésünket." 

„Lesz idő, a mikor ez titeket érdekelni fog, 
akkor t. i., a mikor ti is kiléptek a nyilvános életbe 
és törekedni fogtok hazátok iránti kötelességeite
ket leróni. Vajhajó atyátok példája igazságszero-
tetre és bátor kitartásra (egyformántávol a gyön
geségtől és dacztól) ösztönözne benneteket, vajha 
megtanulnátok ebből, mivel tartozik az alattvaló 
uralkodójának, a polgár polgártársainak! Vajha 
meggyőzne benneteket arról, hogy, ha a haza ha-

*) L. Baronio Johanna von Vay, geborene Freiin von 
Adelatein. Wien, 1864. 70-ik 1. 
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>*Íann;ik látszik is (oly gyakori, mégis oly mél-
*';lan vád, mint az, hogy a mit az ember a hazá-
" k tesz, csupán tartozó kötelesség), mindamellett 

>b fiait tudja méltányolni és gyámolítani. — 
aa sem fedeztem föl atyátok szivében keserű
jét a politikai létele ellen intézett támadások 
ett, soha gyűlölséget ezen támadások intézői 

- en; ő benne a kiállott jogtalanságok még mele-
jbb szeretetet keltettek az uralkodó és a haza 

.ánt, még mélyebb érzést a jog iránt, s e hangu
lat inkább még, mint minden később tett szolgá
latai, bizonyitá az ő erkölcsi értékét. Oh, bárha 
átszállna az egykor rátok is, ez volna a legszebb 
és legbiztosabb örökség! Törekedjetek legalább 
arra, s mint ily atyának méltó fiai azon legyetek, 
hogy hazaszeretettel és észszerű tevékenységgel 
minden jót előmozdítsatok, s hogy feddhetlen er
kölcs által a köz- és magánviszonyokban, jövendő 
boldogságtok meg nem ingatható alapját megves
sétek ; csak igy leend öröme az én anyai szi
vemnek." 

A könyv, melyből e gyönyörű levél merítve 
van, ünnepeltünk anyjának, Vay Johanna, szüle
tett Adelstein bárónénak önéletírását tartalmazza, 
s ebben a tábornok életére vonatkozó adatok van
nak, melyekből látjuk, hogy ő azon kevés hazafiak 
egyike volt, kik már e század elején tisztában voltak 
az iránt, hogy mi okozza az országnak a haladó 
kortól elmaradt állapotát társadalmi téren s el vol
tak határozva megindítandó újítások által a nem
zetet mély tudatlansága, szerfemi pangása, vala
mint anyagi téren való tespedéséből kiragadni. A 
munkás férfi maga akar példával előlmenni s min
denféle vállalatokba kezd: salétromgyárat állit, 
gazdaságát Angolországból hozatott gépekkel 
látja el s egy Erdélyben tstt utazását aríÉfnasz- , 
nálja föl, hogy ménesét Wesselényitől s Vasstólíp CZ1^%, , 
vett csődörökkel jobb karba helyezze. •'•*1 

„A következő hat éven át — irja a lelkes nő 
— fájdalom, sokszor távol voltunk egymástól. A 
pazdaság. a vizszabályozás, valamint a cséplőgé
pek, olaj- s lisztmalmok építtetése nagyon elfog
lalták férjemet. E vállalatok hajótörést szenved
tek ugyan, főleg a gépekre használt öntött vas 
rósz minősége miatt; de mind e vállalatoknál ő 
azon eszmével foglalkozott, hogy a malmok építé
sénél alkalmazandó czélszerü mechanismus által a 
vízi malmokat, melyek a hajózást gátolják, s az 
áradásokat előmozdítják, fölöslegessé tegye." 

,, Hasonlókép foglalkoztatá őt egy, a Dunán 
építendő álló híd eszméje, át is nyújtotta hidter-
vezetét a főherczeg-nádor által ő Felségének, s 
néhány héttel halála előtt (1824-ben) még az az 
öröm érte, hogy, a mint a főherczeg közölte vele, 
lánczhid épitésére gondoltak, később pedig a fő
herczeg azon terveket is megküldte neki, melye
ket az Angolországból hazatért Kudriawszky őr
nagy hozott volt el magával. Későbbi időknek 
jutott osztályrészül, hogy az ő terveit teljesülni 
lássa; az a kor, melyben ő élt, nem volt még erre 
eléggé érett, mindamellett az általa elszóratott 
magvak észrevétlenül fejlődtek." 

Vezessetek! — Mily szép e táj!? Ah 
A nap még tiszta fényben ég, 
Még nem borúi rá bánat fátyla; 
Szivemet kín nem tépi még. 

Vezessetek! — Hadd tépjek ismét 
Virágot e szép völgyeken, 
Virágaim hadd ékesítsék 
— A sírt, hol jó anyám pihen. 

Luhy Sándor. 

Választások előtt. 
Rajz egy protestáns lelkész emlékűiből. 

Irta BAKSAY SÁNDOR 
(Folytatás.) 

E közben megérkezett a német hajó, ki
tűzte ez alkalomra a fehérrel szelt vörös 
lobogót , közepén az ország czimerével, 
mely a mi je lö l tünk szine Szép a német 
társaságtól , hogy nem ignorálja je löl tünket . 
Lehet a dologban egy kis revaneue is, a 
miér t a miniszter a magyar hajón utazik. 

Hóhegyit azonnal megismertem arcz-
képe u tán . Csakhogy ott vállas, magas alak
nak tetszik, m i g valóságban kis, alacsony, 
előre hajlott ember. A sok munkának ez az 
átka, melye t m á r én is érzek. Utána egy 
hordár hozta az óriási zászlóit. A mint meg
pi l lantot t bennünke t , azonnal eldobta a 

Lassan lobog . . . 
Lassan lobog a gyertya lángja, 
Az óra már éjfélre jár , 
S még itt ülök kicsiny szobámba', 
Képzetem a szép múltba száll. 

(iyermekkorom a múlt ködébe 
Merült el, édes képivel, 
S csak akkor tűn föl újra képe, 
Ha az ábránd idézi fel. 

Oly szép e kép, ugy földeríti 
Valómat e felhőtlen ég; 
Oh jertek, lengjetek körül ti 
Szelíd álmok, tündérregék! 

Oh jertek, lengjetek körül még, 
Betöltve ismét lelkemet, 
Mig rátok hallgatok: ah oly szép, 
Oly édes minden perczenet. 

Vezessetek gyermekkoromnak 
Eózsákkal hintett útain, 
S nyila tompul a fájdalomnak, 
S mosolyra vál a néma kin. 

Vezessetek; követlek én; igy, 
E kép előtt boldog vagyok! 
Vezessetek kicsiny bölcsőmig, 
Hol anyámmal mulathatok. 

Elébe léptem, megemeltem kalapomat. 
— Tisztelt hazafi és po lgár tá rs ! E vá

lasztó kerüle t polgárai reménytel jes vára
kozással siettek ön elébe, a szőke D u n a a n n y i 
vérre l öntözött pai'tjaira való kilépésének 
fontos s válságos, de mindenesetre emléke
zetes, és szép jövőt biztosító pil lanatában 
képviselő-jelöltjüket, s jelölt jükben a nép 
jogainak bevallott , elvhii és tántorí thatat
lan bajnokát üdvözölni . . . . 

Nem mondha t t am tovább. A német hajó 
csöngetett. E g y egész sereg kaputos ember 
— a mi embereink alkotta félkörön ki
vül , elkezdett rakonczátlankodni. Bocsássuk 
őket, mer t ök a hajóra akarnak menni . Le
hettek húszan. 

Már ki hinné azt, hogy a mi vidékünk
ről annyi ember szállana a német hajóra? 
Mintha csak összebeszéltek volna! De bi
zony össze is beszéltek, 8 ugy sem volt 
szándékuk a hajóra szállani min t nekem. 
Az e l lenpár t bérenezei voltak, kiket való
színűleg főispán ur rendelt ki, hogy zavar
j á k meg a mi ünnepélyünket . Világosan 
emlékezem rá, hogy a merüglyei t i sz t tar tót 
l á t t am is a főispán kíséretében. És most 
mégis a hajóra megy. 

Komoran hát ra tekinte t tem. 
— Komolyan megtil tom mindenkinek, 

hogy ünnepé lyünke t megszentségtelenítse. 
Az ország szine előtt felelőssé teszem önö
ket a rend megzavarásáért és a következ
ményekér t . 

— E j ! Mit nekem az urak ünnepé lye! 
Bocsássanak engem a hajóra, s csinálják 
ünnepélyüket , a meddig tetszik, — szólt a 
t i sz t tar tó dölyfösen, egyszersmind a zászló
t a r t ó Söntés Mihályt durván félrelökte, s 
u t a t nyi tot t a többi felbérelt czimborá-
nak is. 

Miska hi r te len megfordította a zászlót, 
s a min t k inyúj that ta , ugy vágott a tiszt
ta r tó után. Szerencsére a t iszt tartó mál
ékkor e lőrehaladt s igy a zászló nyele 
egyéb k á r t nem tett , min t hogy a t i sz t tar tó 
kisasszony kezéből kiütöt te a napernyőt , a 
m i m á s körülmények között kétségkívül kíiz-
botránkozást érdemelne, de a poli t ikai iz
galmak hevében szóba sem jöhet . Es mégis 
a kisasszony elkezdett jajgatni (magam is 
megsajnál tam szegénvt. de miért avatkozik | vésbbé felfogott ta r ta lmas beszéde ál ta l j ó 

nő létére politikai üzelmekbe?) , mire a 
dölyfös t iszt tar tó visszafordult s a kezében 
levő esernyő hegyével ugy találta képen 
Miskát, hogy a vér egyszerre elborította. 
E vérlázító látványra az én embereim föl
jajdultak s elkezdték kiáltozni: „Vessétek 
a Dunába! Verjétek agyon!" 

A hajó a többi hí renezekef fölszedve 
elrepült , de a tiszttartóéit visszamaradtak. 
Miska rárohant mint esry tigris . . . 

Most . . . . ( ! borzasztó pillanatban mind 
azt az iszonyt elképzeltem, a mi történni 
fogott, ha jelen nem vagyok. Ha felül 
nem emelkedem a biró éretlen ellenveté
sein s otthon maradok. 

Isten tudja mi történik most e nyomo
rul t ta l . 

Egyik kezemmel Miskát ragadtam vál
lon, a másikat védöleg emeltem a nép felé. 

— Po lgá rok! — szóltam dnrgö hangon, 
— mióta leff a lovagias magyar bandi tává? 
Mióta nem szent előtte a női gyöngédség? 
A mi pá r tunk sohasem vetemülhet annyira, 
hogy egy nőtt bántalmazzon. () a minket 
insultáló tömegnek lehet eszköze, de nem 
tárgya a mi méltó boszuállásunknak. A 
t iszt tar tó urat az ország, a nemzet szine 
előtt fogjuk kérdőre vonni a polgár vérért, 
mely kiontatott , s ez szolgáljon önök föl
ingerlett polgári érzületének megnyugta
tására. 

A t iszt tartó hangos fenyegetések között 
sietett kisasszonya után 3 még engem kár
hoztatott , holott nálam nélkül bizonyosan 
összetépik. 

Je lö l tünk e kis kellemetlenség alat tösz-
szefont kai-okkal á l l t zászlója árnyékában. 
En buzditólag fordultam hozzá . . . 

. . . — Ezen eseményeket tekintse ön 
előzetéül azon diadalnak, melyet önnek mint 
közbizalom által megválasztandó képvise
lőnknek megválasztásával minden kicsin ves 
cselszövények daczára aratni fogunk.Él jen; 

Választóink megéljenezték. De volt ez 
éljenzésben valami lehangoltság, mi t nem 
tudom a hosszas állás vagy a fölmerült ese
mények miat t i izgalom következményének 
kell-e tulajdonitanom, vagy annak, hogy a 
külsőből itélö mivelet len tömeg összeha
sonlítást t e t t a miniszter és Hóhegyi kül
seje között s tagadhata t lanul az első) 
előnyére. Annyi bizoirvos, hogy a főispán 
jól számított , midőn e szerepre a legdélibb 
minisztert nézte ki. 

Szerencsére a kellemetlen hatást , me
lyet nemtetszetös külseje okozott, elenyész-
te t te beszéde. Zuárd gyakorlot t szónok, 
hangja szép modulaczióval bir, akcziója sza
bályszerű ugy, hogy bármely kathedrában 
is megjárná, s nagyon valószínű, hogy rö
vid időn a párt vezérkarába fog emelkedni. 
Beszéde mélyen j á ró politikai p rogramm 
volt magas s tylben. Kár , hogy nem igen 
ér te t te a nép. Ezek a poli t ikus urak nem 
igen tudják annak a t i tkát , hogy kell a. 
néphez beszélni. Az egyszerű protes táns 
lelkésznek azért van népére oly nagy be
folyása, mer t tudja magát alkalmazni hall
gatósága ér te lmi fejlettségéhez. 

Mig Zuárd beszélt, Miska hozzám fu
rakodot t egy pil lanatra. 

— Szent a t y á m ! — kérdé, — ez az igazi 
ugy-e? 

In te t tem neki, hogy ez az, s egyszers
mind utasítottam halkan, hogy jó l viselje 
ám magát. 

Miska egy i l ledelmes főhajtással meg
ígérte és el tűnt . 

Zuárd ..éljen a haza, éljen az alkot
mány" szavakkal végezte progratnmbeszé-
dét. én jelt ad tam az éljenzésre, s a jelölt
nek inkább csengő érczes hangja mint, ke-
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hangolt sokaság lelkesedve ismételte az 
éljenzést. 

Most következett a fölemeltetés ténye, 
mely lényegileg ugyan programmszerüen, 
de nem egészen a rendes formák között 
történt. 

Miska ugyanis, nem tudta-e be
várni, mig Honi Péter valakinek átadja a 
kezében levő zászlót, vagy nem akarta má
sokkal megosztani a dicsőséget, egy maga 
emelte föl a jelöltet, s á íegprimitivebb 
aktussal nyakába vette. 

— Minek ennek a három ember — mi
kor magam is birok vele. Éljen a Zuáv! 

Hóheg3Ti túltette magát a formai kor
rektség kutatásán, s finom mosolylyal haj
totta meg magát a választók előtt. Miska is 
tudta mi az illendőség, — köröskörül 
megfordult Zuárddal a világ, négy tájéka 
felé — hadd lássák mindenfelé. Az éljen-
zésnek vége hossza nem volt. Szivemből 

Miska mindinkább nekidühödött s min
den éljenzésre nagyot ugrott, — otromba 
karjaival mint két vaspánttal melléhez szo
rítván Zuárd lábait, hogy le ne essék. 

Láttam Zuárdnak szikrázó szemeiből, 
hogy most — ha a mandátum nem forogna 
szóban, képes volna annak a hunczfutnak 
mind a két fülét töbül lehasitani. Most esdö-
leg, majd szigorúan nézett, intett felém . . . 

De mit tehettem ón. Én csak a magam 
intézkedéseért vagyok felelős, s ha valaki 
a végrehajtásnál nem a szerint jár el, an
nak én oka nem vagyok. Miska különben is 
a folytonos ugrálás közben majd három 
ölnyire távozott már vele tőlem. Nem szól
hattam neki. 

,A nép tolongott, éljenzett. Lehetetlen 
volt közelibe férhetnem, és senki sem 
figyelt rám. 

A birő mégis közelemben maradt. 
- Birő uram! — mondám neki, — 

A mint érezte, hogy szerepének végd 
letette Hóhegyit, s most az énekben akarl 
k i tűnni . (Vége követk.) 

Sáskák elpusztítása Algírban. 
Európai embernek fogalma sem lehet arról 

az iszonyú pusztításról, melyet a sáskák egy-egy 
berohanásuk alkalmával Algírban elkövetnek; e 
félelmes állatok igazán méltó helyet foglalhattak 
el ama rettentő „tiz csapás" között, melyet az 
Ur haragjában a szerencsétlen Egyiptom földére 
zúdított. Szerencsére e veszélyes rovarok pusz
títása nem jelentkezik minden tavaszszal egyenlő 
nagy mérvben, mert sokaságuk sokféle természeti 
tüneményektől függ, melyek részint előmozdítják, 
részint pedig megakadályozzák szaporodásukat: 
ujabb időben az arabok és benszülöttek is erélye
sen hozzá kezdenek látni rendszeres üldözésökhöz 
és elpusztításukhoz. 

Az 1867-ik év az utóbbi pár évtized alatt 
épen azok közé tartozik, melyekben a sáskák az 
algiri Szihara és aTell vidéken (az utóbbi Közép-

Sáskák elpusztítása Algírban. 

örültem, hogy intézkedéseim ily rendesen 
s pontról pontra teljesülnek. 

A bemutatási tény után Miska óvatosan 
meghajolt, hogy a leszállást Hóhegyinek 
megkönnyítse. 

E pillanatban valaki az ellenpárt bé-
renczei közül elordítja magát: 

— Éljen Söntés Mihály tisztelt vá
lasztó. 

E merényletre, —melyet égig csapkodó 
kaczaj és rivalgás követett, egyet fordult 
velem a világ. Nem láttam egyebet, csak 
hogy az a gazember neve hallattára neki 
vadul, felegyenesedik, s hajtogatja magát 
tiszteletre méltó terhével, a ki a váratlan 
fordulatra ijedt kézzel markolt Miska vér
től csapzott hajába. 

A nemtelen ellenfél tapasztalván ötlete 
hatását, mihelyt a zaj csillapodni kezdett, 
újra kezdte a botrányt. 

— Éljen Söntés Mihály tősgyökeres 
maarvar! 

mért nem lép már föl szigorúan ? Rendelje 
meg azonnal Söntésnek, hogy bocsássa le 
Hóhegyi urat! 

A bárgyú! még elkezdett tanácskozni 
velem, hogy ne féltsem én Miskát, nem 
esik az el. Sokkal józanabb most, mint ma 
reggel volt. Aztán meg arra való a képvi
selő, hadd nézze meg a nép színről szinre, 
kit választ 

Nem mertem többé Hóhegyire nézni. 
Azt hittem revolver van a kezében s csak 
vártam, mikor hallom a dördülést. 

Oh, ha én most valamivel végét tud
nám vetni e botránynak, mert már a biróra 
hiába bizom. Egyszerre egy mentő taliz
mánra gondoltam. Jó csillagom vezetett ma 
az apátfalvi preoránshoz. 

— Urambátyám! — szóltam hozzája, 
— harsantsa rá a szózatot. 

Az öreg rágyújtott a maga báaáni hang
jával. A nép követte, s Miska egy pillanat 
alatt feledve lön. 

Algirnak egyik legjobban müveit része a Kis-Atlas 
hegység lábainál) ott létöknok igen szomorú em
lékeit hagyták maguk után. Ez időtől kezdve a 
sáskacsapás évről évre mindig engedett valamit 
erejéből. De 1870-ben ismét az Atlas északi lejtői-ig 
látogattak el és a Szaharán lakó néptörzsek leg
nagyobb részét harczra kellett szólitni ellenök. 

A sáskák kétfélekép szokták Algirt elözön-
leni: vagy egyenesen a roppant sivatag homok
tengerén kifejlett .nagy szárnyas rovarok csapód
nak le sürü, tömött fLlhőkben az algíri Szahara 
téréin, vagy pedig ott helyben, a franczia birtoko
kon, kelnek életre amaz uj nemzedék csirái, melye
ket az előbbi borzasztó emigráczió a földbe lerakott. 

A teljesen kifejlett szárnyas sáskáknál a nős
tény, mely a himnél jóval nagyobb, 7—8 centi
méternyi közép hosszúságot t r el; kivételesen 
10 — 12-re is megnő. A him, a nősténynél kisebb 
és czingárabb, körülbelül 6 centiméter hosszú. 
Öltözetök szine szürke, sárga és barna. En'ís 
lábakkal, szárnyakkal és rágó szervekkel van 
ellátva, ugy hogy a sáskafajok közül ez mind a 
gyors repülés, mind az általa véghez vihető pusz
títás tekintetében jóval felülmúlja többi atyjafiait 
s a legvaskosabb növényt is meg tudja rágni. 
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E szárnyas rovarok repülése ösztönszerűleg 
folytonosan észak felé irányul, hol többé-kevésbbé 
kifejlett növényzetre számithatnak. Utjok iránya 
)ly egyenes, mint a norvégiai egereké (lemmin-
reké); ha hegység esik utjokba, kikerülik a ma
gasabb csúcsokat s kétfelől jobbra és balra szét
oszolván, a völgyekben kieviczkélnek valahogy a 
hegyek közül, s akkor ismét eredeti útirányukat 
folytatják. Ha utjokban mérsékelt déli szél követi 
őket, az még előmozditja repülésöket; de már az 
erősebb déli szél fölcsapja őket a legmagasabb 
légvidékekre s onnan legtöbbször a tengerbe 
hullnak le. 

A Teliben gyakran lehet látni az égen a 
mint egy sürü, sötét felhő roppant sebességgel 
észak felé rohan; sáskafelhő az, melyet a Si
rokkó ragad bőszülten magával, oly iszonyú 
mennyiségben, mint — bogy bibliai hasonlattal 
éljünk — az égnek csillagai és a tengernek ho
mokszemei. 

Ha véletlenül a párosodás nem állitotta meg 
őket utjokban az oázisok tikkasztóan forró vidé

ken roppant síkságokat szokott belepni. A vizet 
nem szereti; töve méternyi körfogatu, több kocsány-
ban szétágazó bokrot képez; a növény júniusban 
elszárad s novemberben újra kizöldül. 

Gyakran megesik, főleg a tojáslerakás ide
jében, hogy a szárnyas sáskák oly vidékekre csap
nak le, a melyek alfával vannak benőve s roppant 
számukkal néha több mértföldnyi területet elbo-
ritnak. It t az eredmény nem kivan annyi fáradsá
got. A meglátogatott vidéket mintegy 1200—1500 
benszülöttből alakult emberláncz fogja körül több 
mérföldnyi kerületben, s ugyan e pillanatban föl
csapkodnak a lángok mindenfelől. Bármely oldal
ról fú is a szél, a lángnyelvek az egész kör terü
letén elharapóznak és az ellenséget lassan ugyan, 
de biztosan megsemmisitik. 

A puszták e lángba borulása borzasztó, de 
nagyszerű látvány, mely élénken emlékeztet az 
uj-világ rétvidékeinek (prairie) ama megdöbben
tően pompás égéseire, melyeket az „Utolsó Mo
hikán" szerzője oly eleven szinekkel tudott ecse
telni. Csakhogy Algirban e rémjelenet már a sze-

| tulását jelzi, kezeiket ég fölé emelve, imigyen 
kiáltanak föl: Áldassék Allah! A rósz pusztul és 
a jó fog uralkodni mindenütt! S. L. 

Ulmi hajólakások 
a bécsi kiállítás idejére. 

Ulm városában, Würtombergbeh, a bécsi ki-
állitás alkalmából egy életre való egylet alakult, 
mely a mily eredeti, épen oly czélszerü tervet 
szándékozik megvalósítani. Ugyanis arról van szó, 
hogy a Dunán Ulmtól Bécsig már régi időktől 
fogva közlekedő lapos fenekű, széles szállitó hajó
kat, az úgynevezett „uhui skatulyákat" (Ulmer 
Schachteln) valami más czélra is fölhasználják, 
t. i. a bécsi kiállítás tartamára csinosan berende
zett hajólakásokul. 

Ama valószinüleg beállható körülmény, hogy 
a közkiállitás tartama alatt a világ valamennyi 
részéből Bácsbe özönlő száz meg száz ezer idegen 

Ulmi hajólakások. 

kein, ez az algíri Szahara területén szokott végbe 
menni. Ilyenkor a bokrok, cserjék s főleg az alfa 
nevű szaharai növény körül tömör, zárt tömegek
ben gyűlnek össze, párosodás után tojásaikat a 
földbe rejtik s a szülés fáradalmaitól kimerülten 
ott vesznek. 

Azt az állatot, mely a sivatagon innen, t. i. 
az algiri franczia birtok területén születik, már 
többé nem sáskának nevezik, hanem tücsöknek. 
Minthogy nincsenek szárnyai, igen könnyű azt 
elpusztítani. Annál nehezebb a szárnyas sáskák 
elpusztítása, melyeket csupán éjjel vagy kora haj
nalban lehet megfogni, mikor szárnyaik az éjjeli 
hüs levegőtől még zsibbadtak. Algir több he
lyén, mikor a benszülöttek vagy egy sáskaraj kö
zeledését veszik észre, megsommisitésökre oly 
módot használnak, mely csupán féleredményt 
hozhat létre. Ugyanis korán reggel a szomszéd 
falvak törzsei összegyűlnek, a rovarokat zsákokba 
zedik s a földbe ássák. Rajzunk egy ilyen sáska-
pusztitási jelenetet tüntet föl. 

Mégczélszerübbpusztitási módaz álfa-\a\ be
nőtt sikságokat fölgyújtani. Ugyanis az alfaevidé-

replők számánál és egyéni természeténél fogva is 
fantasztikusabb színezetet ölt magára. 

Képzeljük magunk elébe a lobogó lángnyel
vek fényénél ide 8 tova ugráló fehér humuszo
kat, az égő fáklyákat, melyek a félhomályban 
villámgyorsan tűnnek föl és el; továbbá a félelem 
miatt horkoló paripákat, melyek a főnököket ra
gadják tova, a benszülöttek fülhasitó kiabálásait, 
a mint egymást szólítgatják és biztatják; a fulla
dozó vad nyájakat, melyek az égő körben kétség
beesett ugrásokat tesznek, s végre a sürü, sötét 
füstgomolyokat, melyek elhomályosítják szemeink 
elől az algiri éjek oly szép, tiszta és derült egét 
— s ha mindezt képesek voltunk elképzelni, akkor 
lehetetlen azt nem hinnünk, hogy a pokolbeli 
ördögök egy csintalan csoportja menekült el 
alvilági lakásából, csakhogy ez egyszer azzal a 
ritka szándékkal, hogy a földön jót tegyenek, a 
mennyiben csak ezáltal remélhetik a Dél törzsei, 
hogy mindennapi kenyerök meglesz. Épen ezért, 
mikor a távolabb fekvő duaroh (tanyák) benszü-
lött lakói észreveszik a láthatár szélén azt a fényes 
vonalt, mely legborzasztóbb ollenségók végpusz-

látogató érezhető lakáshiányt fog az osztrák fővá
rosban előidézni, gondolkodóba ejtette az embe
reket, hogy miként lehetne e hiányon, legalább 
némi részben segíteni, és igy jutott eszébe a wür-
tembergi központi kereskedelmi és iparkamara 
elnökének, dr. Steinbeisnak a fentebb emiitett 
életrevaló eszme, a mely csakhamar élénk visz-
hangra talált és megvalósításához azonnal hozzá 
is fogtak. . • 

A lakhelyekké átalakítandó ulmi hajók hosz-
szusága 15 öl és 9 láb, s mindegyikben 26—28 
ogy vagy két ágygyal ellátott bezárható kabin 
leend, a szükséges podgyász-és más helyiséget is 
oda értve. A hajó hosszát 3 láb és 9 hüvelyk szé
les folyosó szeli át, mely, valamint a kabinok is, 
szőnyegekkel van bevonva. Az egy és két ágygyal 
ellátott hajószobácskákat szövettel fogják bevonni; 
a hosszúság és magasság mindegyiknél egyenlő, 
azaz: 8 láb leend, csupán a szélesség tekintetében 
fognak egymástól különbözni; ugyanis az egy 
ágygyal ellátottak 5 '/4 láb, a két ágygyal ellátot
tak pedig 8 láb 8l/» hüvelyknyi szélesek lesznek. 
Az ágyak el vannak látva galvanizált rézrugók-
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kai, továbbá lószőr derékaljjal, párnával, két toll-
vánkossal, vörös gyapjutakaróval és lepedővel. 
Azonkívül minden szobában van egy bezárható és 
tökéletesen fölszerelt mosdó-szekrény, tükör, tá
bori szék, gyertyatartó stb. A kétágyas szobákban 
kétannyi bútordarab IÜSZ. 

A hajó előteréből kényelmes lépcső fog ve
zetni a fedélzetre, ugy hogy az oly egyének, a kik
nek idejök nincs nagyon kimérve s a gyors gőz
lovak helyetí a bár lassúbb, de érdekesebb és 
kedélyesebb hajómenetelt használhatják, kellemes, 
szellős és a legkorlátlanabb kilátású utazóhelyet 
fognak oda fönt találni lehető legmérsékeltebb 
vitelbér mellett. 

A würtembergi központi kereskedelmi és 
iparkamarának sikerült a liajók számára igen al
kalmas és a kiállítási helyhez közel fekvő helyi
séget eszközölni ki a kiállítási épület közvetlen 
közelében elvonuló Duna-csatornán. A hajókon 
kielégítő szolgálatról, a levelek pontos elszállítá
sáról (e czélra fogadott hivatalos egyének által), 
úgyszintén más kényelmi tárgyakról is kellőleg 
leend gondoskodva. Vendéglők nagy számmal 
fognak rendelkezésre állani a hajólakások közvet
len közelében. Eddigelé főleg a tekintélyesebb 
ipartelepek igyekeztek biztosítani e valóban ked
vező alkalmatosságot a bécsi kiállításra küldendő 
munkásaik számára, s már több hajót kibéreltek 
hosszabb-rövidebb időre. Példájukat bizonyára 
ma . ánosok i s fogjak követni. 

Mellékelt rajzunk kellő fogalmat nyújt e 
czélszerü és olcsó lakások csinos külsejéről, mely
nek miként lát tuk — a belső berendezés is tö
kéletesen megfelel. 

Az erdélyi székely szombatosok. 
— Adalék a hazai történethez. — 

IV . 
Pécsy, míg énekeit titokban szerzé s terjeszté, 

iskoláiban pedig a szombatos tudományt, a mózesi 
tanokat és külső szertartásokat tanittatá, — csak 
alkalomra várt, hogy felekezetével a nyilvános
ságra léphessen, s vallását az erdélyi négy „recepta 
religió" közé fölvétethesse. 

1632-ben az unitáriusok kolozsvári fő-kon-
sistoriuma kimondá, hogy püspökké ezentúl más, 
mint magyar, nem választható, a min a szász uni
táriusok megbosszankodtak s szakadást, gyűlöl
ködést szereztek az unitár egyházban. Különösen 
a szász papok közt egy Rast (vagy Rau) Mátyás 
nevű, kit praktikáiért népiesen Ravasz Mátyásnak 
neveztek, hogy az unitáriusokon boszut állhasson, 
kezdé a székely unitáriusokat egyházuktól el , s a 
szombatosságra való átállásra ösztönözni. Pécsy, 
látván mily jó segitő társat talált a ravasz ember
ben, szövetkezett vele, talán pénzelte is, hogy 
annál kitartóbban működjék. Czéljokat nem kis 
mértékben mozditá elő az unitárius papok közt 
eláradt sokféle erkölcstelenség, mely tőlök hívei
ket elidegenité s egész faluk átállására okot szol
gáltatott , í gy Háromszéken 6 egyház let t szom
batossá Sikó István sepsiszéki unitárius pap csikó
lopása miat t ; Kővárvidéken és Közép-Szolnokban 
pedig 30 egyház, a Markó Mihály esperes két-
nejüsége miatt. 

A szombatosság igy oly gyors terjedést vet t , 
k°gy Pécsy Simon eljöttnek vélte az időt a nyil t 
föllépésre. Hatalmas összeköttetéseinél fogva, nem 
csak a nép közt szerze híveket a szombatosságnak, 
kik roppant terjedelmű birtokaiban folyvást sza
porodtak, hanem a befolyásos főurak közül is 
többeket megnyert, ha nem is az uj hitnek, de 
legalább azon Ígéretre, hogy a szombatosok fele
kezetének törvényes bevétetését, ha az tárgyalás 
ala kerül, ellenezni nem, sőt egyenesen támogatni 
is fogják. 

Az ügy az 1638. jú l ius l-jén Déesen megnyílt 
országgyűlésen került tá rgyalás a lá .Az eredmény 
aztfhban egészen más lőn, mint a hogy Pécsy re-

It V a I a" N e m c 8 a k hoSv a bevett vallások 
sorába a szombatosság föl nem vétetet t , de tilal
mas es kárhozatos volta a leghatározottabban 
k.mondatott, 9 egyszersmind a fejedelem (ekkor 
p í j ^ ó p z y György) fölhatalmaztatott , hogy 
f éc sy t s minden követőit, ha a szombatosság 
tévelygéséről nyiltan és örökre le nem mondanak, 
minden országgyűlés nélkül egyenesen nóta (fel
ség- s hazaarulási, tehát fejvesztési pör) alá von-
H«tSw2*» 

Pécsynek egy utolsó reménye marad tmég fenn: 
Bethlen István, kit a kolozsvári országgyűlésen 
— Bethlen Gábor halála után — leginkább az ő 
ösztönzésére s befolyásától választottak volt a 

rendek fejedelemmé, s kitől ezért méltán várhatott 
hálát és támogatást. De a Bethlen István uram 
befolyásának is lejárt már az ideje, s hogy ő még 
valaha ismét fejedelem lehessen, rég elhegedülte 
azt szent Dávid. 

Rákóczy pedig, mihelyt az ellenpártiaktól 
elég erősnek és biztosnak érezte trónját, nem kés
lekedett igénybe venni a déesi országgyűléstől 
nyer t fölhatalmazását. Kivál t gazdag emberek 
nótáztatásától ő nagysága soha sem volt idegen, 
mert azok feje a hóhéré, de birtokaik a fiskusra 
szállanak s az erdélyi fejedelemnek kincstára, 
melybe a török is bele szokott markolni, sőt sok
szor könyökig is bele vájkálni, soha sem volt 
valami fényes állapotban. Hogy Pécsy volt a leg
első, a kinek nyakába nótapört akasztottak, két 
okból természetes; mert ő volt a szombatosok 
nyilvánvaló fője, s mert hasonlithatlanul a leg
gazdagabb volt közöttök. 

Pécsynek igy 70—72 falujából csak egyetlen 
egy, Szent-Erzsébet marada; az sem a magáé, ha
nem első nejétől Kornis Judi t ról , az ettől maradt 
egyetlen leányának öröksége. Neje, a szép Eszter, 
két gyermekével együtt , Nagy-Váradra húzódott 
gazdag zeidó rokonaihoz. Maga Pécsy pedig, mivel 
követőivel együtt halálra keresték, bujdosásban 
kerese menedéket s több szombatos társával együtt 
Moldván át Törökországba szökött, hol Konstan
tinápolyban telepedett le. I t t a török állami nyomda 
feje lőn s szabadon gyakorolta azt a vallást, melyért 
hazájából elüldöztetett. Gyermekei is nem sokára 
hozzá kerültek, mivel Váradon sem voltak biztos
ságban s anyjok életüket is féltette az apjokról 
reájok is áthárult üldöztetéstől. 

Honn maradt hivei közül többen börtönt, 
sanvargattatást , néhányan halált is szenvedtek. 
Számosan, itélet nélkül, a börtönben vesztek el. A 
kik a halálos csapást kikerülhették, hogy az üldö
zéstől meneküljenek, visszavonták magukat az 
unitárius vallás védszárnyai alá; de sokan csak 
szinleg, mert titokban azután is folytatták szom
batos vallásgyakorlatukat. Pécsy sem felejtkezett 
meg róluk, száműzetésében. Vigasztaló leveleket, 
énekeket küldözgetett nekik, s talán innen küldé 
a közölt siralmas zsoltárt is, melynek szívből el
talált hangja arra mutat, hogy szerzője a szám
űzetés könyei közt találta meg a szavakat, a buj
dosó izrael keservének kifejezésére. 

Pécsy török földön halt el; s Erdély törvény
könyvei, az egy halálos csapás u tán ,nem is emiitik 
többé a szombatosságot, mintha örökre elaludt s 
talán magva is kiveszett volna. Csak t i tokban 
lappangó s hamuval födött tűz volt pedig, mely 
rejtekhelyében lobbadozni soha sem szűnt meg. 

I . Rákóczy György fejedelem után, mondják 
a történetben já r tas szombatpsaink, hábori t lanul 
maradtak, s folytathatták isteni tiszteletöket, ter
mészetesen az unitáriusság leple alatt, egészen 
Már ia Terézia uralkodásáig, m iko r , 1750-ben, 
ismét súlyos csapás érte őket. E hitbuzgó fejode-
lemnő, miután trónját a kezdetben rárohant viha
rok után megerősíthette, országai belállapotának 
rendezéséhez kezdett , s éles szemei figyelmét oly 
csekély és elrejtett pont sem kerülhette el, mint 
az erdélyi szombatosság. Vallási dolgokban nem f s á t ó l kisérve. 

után is állhatatosak hitökben: Marosszéken Nao-'P 
Ernye, és Udvarhelyszéken Bözöd-Ujfalu. A töb 
falukban egy-két szombatos család maradván mt 
elszigetelt helyzetökben e k é t falut, mint Jéruz 
lemöket a zsidók, kezdek tekinteni, hová a n a i J 
ünnepen elzarándokolni el nem mulasztották. 

I I . József császár úgynevezett „Türe lmi re ' • 
deletének" (1780) kihirdetése alkalmával a nag' 
ernyei s bözöd-ujfalusi szombatosok ismét nóta", 
tatván, számosaknak minden vagyona elvétetett 
maguk és hitvallásuk nyilvános megtagadására 
kényszerittettek. Et tő l fogva az apróiékos üldözés 
soha sem szűnt meg rajtok. Sokan a múlt század 
végén s ennek elején, mindenökből kifosztva, egy 
pálczával indulának el, Moldván át Törökországba 
a Pécsy óta hagyományos utón, hogy ott, a soha 
egészen el nem fogyott szombatos telepet fölke
ressék s egész 1848-ig mindig szállingóztak oda, 
s a kibujdosottak mindig fenntartották az érint
kezést i t thon maradt hitsorsosaikkal. Azt tar t
ják, hogy Pécsy Simon és maradékai szerzettek, 
minden következendő szombatosok számára is, a 
konstantinápolyi menhelyet; ott mindnyájan egy 
sorban laknak, egy kis mellék-utczát alkotva a 
török államnyomda közelében (a mi arra mutat, 
hogy hagyományos hi tük csakugyan történetileg 
is igazolható), s ott magyar beszedőket s szombatos 
isteni tiszteletöket hűségesen megtartják. 

1817-ben,Ferencz császár és király Erdélyben 
utazta után ismét vizsgálat szállt ki ellenök, tanu
kat eskettettek, a szombatosság gyanújában álló
kat kérdőre fogták, vallatták stb. Elkesoredvén 
erre az elszántabbak, fogták s a vizsgáló biztosok 
szeme lát tára egész vasárnap délelőtt a mezőn 
szántottak, másnap pedig szekerekre rakodván 
elindultak ^ lo ldvába, onnan a konstantinápolyi 
hitsorsoltat fölkeresni. Ez alkalommal történt,, 
mint ma is emlékezetben van, hogy egy Varga 
András nevű előkelő s jó módú szombatos, a mint 
négy ökrös szekerével kapuján kiindult , ily sza
vakkal nógatta ökreit az indulásra: „Csá, Szilaj! 
hó meg Pajkos ne! menjünk, mert nem férhet el 
tőlünk a megváltó Jézus Kr i sz tus !" 

1827-ben a fentebb már emiitett Pá te r Sin-
cerus, előbb bözöd-ujfalusi kath. áldozár, följelent
vén őket, a guberniumtól uj vizsgálat rendeltetett 
ellenök. Ok azonban sokféle furfanggal igyekeztek 
annak élét venni. Beidéztetvén, „Dicsértessék"-
kel köszöntek, a kérdésre : miért ünneplik a szom
batot, azt felelék, hogy a j ég több izben elvervén 
a ha tá ruka t és épen szombaton, fogadást tet tek, 
hogy a szombatot is énekkel ünneplik, de azért 
tart ják ők a vasárnapot is, stb. Fölmentet tek a 
vád alól s a szombat ilyetén megtartása megen
gedtetett nekik. 

Kovács Miklós kath. püspök, a harminczas 
években rendeletet adott ki, hogy a szombatosság 
gyanújában álló családok fiai és leányai házasságra 
semmi szin alatt ne bocsáttassanak. S ezzel anuyira 
vitte őket, hogy egy szép nap reggelén, hat fiatal 
pár, kiket egybekelni hiába próbáltak vala, össze
fogózva, együtt kivándorolt Moldvába, keserves 
éneklések közt vonulva ki Bözöd-Ujfaluból, csa
ládjaik s az egész falu népének sírásától és jajga-

értvén a tréfát, de a törvényesség külszinét is meg 
akarván tar tani , azt ál l i tá , hogy a szombatosokat 
csak az unitárius h i t r e , melyből kiszakadtak, 
akarja visszatéríteni. Mindamellett , nem unitár, 
hanem katholikus lelkészeket s kivált szerzetese
ket küldött ellenök, és pedig katonai fedezettel, s 
először is elfoglaltatta azokat az unitár templo
mokat, melyekről ál l i ták, hogy azokba szombato
sok járnak s színleg uni tá r szertartásokat tartanak. 
Aztán a szombatos családokat e templomokból 
eltil tván, melléjök papokat és barátokat rendelt, 
kik őket a hitben oktassák. S ezek, támogatva a 
kegyes fejedelemnő kecsegtető Ígéreteitől, meg a 
katonaságtól is, oly eredménynyel működtek, hogy 
az egykori Pécsy-urodalmak faluinak legnagyobb 
része a katholikus egyház kebelébe tért vissza, s 
ma is legbuzgóbb hivei közé tartoznak annak. 

Csak a szabad székelység kebelében találtak 
komolyabb el lentál lásra,mert a vármegyés helye
ken egyetlen egy szombatos falu sem maradt. De 
a székelyek soká ellenállottak; hagyták foglalni 
birtokaikat, börtönöztetni magukat. A kitartó 
üldözés azonban végre i t t is nagy pusztítást tett 
a szombatosság híveiben. I t t azonban nem a ka
tholikus, hanem csakugyan az unitárius egyház 
nyert bennök, kivál t miután körükben a székely
keresztúri uni tár középtanoda fölállittatott s fiaik 
ott tanulván, a jeles Koronka József tanársága 
alatt, a szombatosság egy-két nemzedék ideje 
folytán csaknem egészen kiveszett. 

Két falu szombatosai maradtak csak mé<r ez-

Kovács Miklós utóda az erdélyi kath. püspöki 
széken Haynald, most Kalocsa érseke, 1855-ben 
bözöd-ujfalusi híveit is meglátogatván, közöttök 
prédikált, a beszédét jórészt a szombatosokhoz 
intézte, azok megtérítését czélozván. Elő is vette 
minden ókesszólását, — a mivel pedig nem kis 
mértékben van megáldva. Hato t t is szombato
sainkra. E l voltak ragadtatva beszéde által, s a 
végén igy szólottak: „De aranyos szája van! be 
kár, hogy nem szombatos!" 

Hitbeli ál lhatatosságuknak e mondás csak 
oly jellemző példája,mint az üldöztetéseknek való 
ellentállásuk. P e d i g az élet-halálra való üldözte
tésen kivül mennyi bosszantást, apró injuriát és 
vexát kellett a kell kiállaniok amaz apró hatal
masságoktól, ama kis zsarnokoktól, a kiket hazánk 
nagyobb részében szolgabiráknak, a székely földön 
pedig dulló-biztosoknak neveztek egész a legkö
zelebbi időkig! 

Ünnösi Sándor dolgozata után — á—**— 

Hosszú húsvét. 
(Brassai román népszokások.) 

I . 
A „P ro t . egyházi és iskolai lap"-ban köze

lebbről indítványozva volt, hogy a sátoros ünnepe
ket is csak egy napra kellene szorítani a kettőből. 
Méltán sóhajt föl erre az „Erdé ly i prot. Közlöny" , 
hogy mennyivel szükségesebb volna e reform E r 

délyben, a hol ma is három napig tartanak ez 
ünnepek. No de ha már ennyi is tűrhetetlen a jó 
tisztelendő uraknak, mit tennének akkor, ha 
véletlenül a brassai gör. keleti románok papjai 
volnának. 

I t t uraim, ha hiszik, ha nem, 6 egész napon 
keresztül t a r t a busvét ünnepe; sőt egy előkelő 
román úriember épen most vitatkozott volem a 
felett, hogy nem is 8, de épen 9 napig. 

Az idén április 20-kára esvén a görög hitűek 
húsvét első napja, ma 27-én is tar t még. Az egyház 
itt is csak a három első napon ünnepel; a többit 
népünnepek töltik be, melyek csakis i t t vannak 
szokásban és eredetökkel sincs tisztában a hagyo
mány. Sőt azok már az egyházi ünnep alatt el
kezdődnek. 

Lélektani alapja különben ezen hosszadalmas 
ünneplés hű fenntartásának mindenesetre az, hogy 
a jó keleti h i tüekpogány böjtöt állanak ki megelő
zőleg. Még a tojás és tej ára is leesik azon böjt 
alatt a brassai piaezon, mert a nagy számú román 
fogyasztók legtöbbje oly lelkiismeretesen böjtöl, 
mint akármelyik pusztába szorult hajdani szent. 
Mig nem ismertemé szokást: betegség felől kérdez
tem egy-egy ismerősömet, ha böjt vége felé összeta
lálkoztam vele , annyira el szoktak halványodni, 
fogyatkozni. 

I lyen böjt után nem csoda, ha minden erejűk
ből örvendenek Krisztus u runk föltámadásán; s 
ezen szerfelett való öröm kifejezésére nem érik be 
egy-két napi ünnepléssel. 

Ilyen ünnep valódi örömnap; s csak az idén 
is annyi puskaport ellőttek húsvét folytában, hogy 
tán azzal gyűjtötték fejünk felé ezeket az oszlani 
nem akaró felhőket. 

Húsvétra virradó éjfélen elkezdik a mozsár-
durrogatást , s mozsárból, pisztolyból putTogtatnak 
aztán több napon keresztül. Húsvét éjjelén a tem
plomok ki vannak vi lági tva, az egész lakosság 
talpon és foly az isteni tisztelet. Éjfélkor támad 
a Krisztus, — fölszabadul az evés-ivás, lakmáro
zás. Akkor dördülnek az ágyuk és reggelig nincs 
szünetje a lövöldözésnek. 

Másut t a gör. keletiek sem lövöldöznek any-
nyit , mivel tán nincs annyi puskaporuk; a gör. 
katholikusok pedig épen nem lövöldöznek; de 
aztán abban a hirben is állanak, legalább az i t te
niek előtt, hogy nem tartják hiven a böjtöt. Ebben 
lehet is valami, mert legutóbb Balázsfalván ki
adott katekizmusokban a szigorú bőjtölés enyhí
tése van tanitva. 

Gondolatom szerint a keletiek önkinzó szi
gorán is csak olyan módon lehetne enyhiteni, ha 
már az első vallásos oktatásba beszőnék annak 
szükségtelen, sőt káros voltát ; mert felnőtt és 
miveletlen nép rendkivüli szívóssággal ragasz
kodik vallásos szokásaihoz. 

Akárhány felvilágosultabb gör. keleti pap 
enyhítené szívesen a bőjtölés eme szigorát, de 
annyira őrködik felette a nép fanatizmusa, hogy 
még saját háztartásában és saját személyére nézve 
sem tehet kivételt a vakszokás alól. 

Egy pár éve történt, hogy róm. k a t o l i k u 
sainknak egyenesen pápai intézkedéssel engedte
te t t el a szombati bőjtölés. Több csikszéki lelkésztől 
hallottam, hogy midőn ezt kihirdették templo
maikban, a nép annyira lázongott szentnek vélt 
szokása megváltoztatása miatt , hogy tettleges 
kitöréstől lehetett tar tani több helytt . 

Pedig nem ti l tot ták el a szombati böjtölést, 
a minthogy nem is lehet megtiltani^ senkinek, 
hogy akkor böjtöljön, mikor kedve tartja ; csupán 
megszüntették az egyháznak e részben addig fenn
állott parancsát. 

De mikor a népnek elébb foly vast azt tanítot
ták, hogy ezen bajt egy részét teszi a tökéletes élet
nek, melyért üdvösség j á r : nemde természetes volt 
annak haragja, hogy most már üdvössége egy ré 
szétől akarják megfosztani? 

A gör. keletiek szigorúbban böjtölnek minden 
más felekezetnél; még tojást és tejet sem esznek; 
sós halat is csupán két megjelölt napon ehetnek 
az egész böjtnap alatt . Esznek hagymát, eczetet, 
nyers káposztát és egy állatot is : a nyomorúságos 
apró mezei csigát. 

Nemde természetes aztán, hogy csupán a ma
guk húsvétját tartják valódi húsvétnak, s azt aztán 
meg is ülik isten igazában? S nem méltán csodál
koznak-e — saját szempontjukból — hogy miért 
ünnepel húsvétot a brassai magyar és szász, mi
kor megelőzőleg egyik sem böjtölt ? 

Réthi Lajos. 

A májusi menyasszony. 
(Felvidéki népszokás.) 

„Valahány ház, annyi szokás !" mondja egy 
régi példabeszéd. Igaz. De igaz, nemcsak a házak
ról, hanem a népekről, sőt azok egyes részeiről, 
kik egy-egy vidéket, tájt laknak. A polgárosodás 
hatása, a közlekedés nagyobbodása, sok régi je l
lemvonást eltörül, különös szokásokat kiegyenlít, 
összehoz ugyan; de a népek jellemét egészen meg 
nem másíthatja s az egyes vidékek népszokásai, 
kivált a világtól távolabb félreesőké, a közleke
dési áramlatba egészen benemvontakéi, még egy 
ideig fentartják magukat. Ki tudja ? talán nem sok 
ideig már, s azért nem árt, írott és nyomtatott 
betűben megőrizni legalább emlékét annak, mit a 
nép, vagy egyes vidék, elődeitől örökölt kegye-
letbeli hagyományként, élő szokásban talán szá
zadokon át oly hiven megőrzött. 

E máig még fenálló népszokások egyike a 
magyar felvidék némely tájain divó „májusi 
menyasszony" — melyet a következő sorokban 
kivánunk megismertetni. 

A természet kebelén élő népek — s mely 
nép nem élte azon át gyermek- és előkorát, mint 
az egyén is az anyai emlőn és ölben ? — áta-
lában megülték kezdettől fogva, a tavasz ünnepét. 
Az élet megpezsdülése az anyatermészet éltető és 
tápláló emlőiben: ez a tavasz. S mely nép ne 
örülne annak s ne ünnepelné? 

A tavaszt, bár a kalendáriomcsinálók már-
cziusra teszik kezdetét , a nép csak májustól 
számlálja, s bizonyára nagyobb igaza van benne, 
mint a tudósoknak, kik a nap-éjegyenlőség per-
czét nevezték el a tavasz kezdetének, mely azon
ban többször, mint nem, köszönt be téli pompában, 
zuzzal, fagygyal, vagy legalább is sanyarú böjti 
szelekkel. S mivel mégis egy meghatározott nap
hoz kell kötni, — ha nem is a fogalmat, de annak 
megünneplését: a népszokásokban a tavasz sze-
mélyesitője májusnak, a virágok hónapjának is — 
épen az elseje. 

Ezeket előre bocsátva, az olvasót most egye
nesen meghívjuk egy felvidéki faluba, a májusi 
menyasszony-ünnepre. 

Már május elsejének hajnalán kezdődnek 
az előkészületek a tartandó ünnepélyre. Legelső 
a falu hajadon leányainak gyűlése, kik mindjárt 
virradtakor összejőnek valamely előre közegye
zéssel kijelölt társuk házánál, hol némi tanács
kozás után, közegyezéssel megállapítják a napi 
programmot. Ezzel kiválasztják maguk közül a 
két legfiatalabbikat, pl . a Biróék Juliskáját , meg 
a Sugárék Marcsáját; felöltöztetik fehérbe, ellát
ják czifra szalagokkal feleziezomázott fris füzfa-
veszszőkkel,s a kellő utasításokkal útra bocsátják 
a „hívogatóba". A kis leányok, kiknek ez az első 
„föllépésük"' a világban, ezzel rendre járnak a 
faluban minden jóra való házat, a hol már várják 
őket, de mégis ugy tesznek, mintha el nem tudnák 
gondolni mit akarhatnak ily korán, s igy neki ké
szülve és díszítve ezek a kis leányok ő náluk. 
Mihelyt a házigazda vagy asszony, e fölötti cso
dálkozásának kifejezést ad, azonnal kész a Bíró 
Juliska, vagy Sugár Marcsa, — a melyiken t. i. 
a szónoklás sora van — a válaszszal, hogy t. i. 
„Azér t keressük meg minden t isztelettele ház urát 
és asszonyát és egész kedves háza népét, legye
nek szívesek magukat ma estére a máriavölgyi 
erdőszélre megalázni, a hova már a bugyi czi-
gányokat is beinvitál tuk." 

Vál t ig szabódik erre a házigazda, hogy ma 
épen nem lehet , mert sok a munka, szántani 
vagy vetni, vagy kapálni aka r ; a gazdasszony 
pedig, hogy de neki még ugy sem, mert sütnie-
főzni kell, az ám, a lelkem, egy kis csőrögét akar 
sütni, mert vendégeket vár, — de erre is kész a 
kis leányok válasza, hogy hát hozza el oda a ven
dégeit is, meg a csőrögéjét is, a mire aztán nem 
lehet semmit ellenmondani, meg kell igérni, hogy 
isten neki, hát ott lesznek minden háza népestől. 

Igy megy ez minden háznál; mindenütt sza
bódnak, ellenkeznek, kéretik magukat s végre 
mindenütt engednek a kis leányok ellenállhatatlan 
ékesenszólásának. S mikor igy a házakat mind 
eljárták s a meghivót elvégezték, visszatérnek a 
gyűlésbe, a hol már az alatt a májusi menyasszony 
jó formán el is készült. 

Az ám, ezek a hamis leányok nem ugy vá
lasztják maguk közül a májusi menyasszonyt, 
mint teszem az alföldön a pünkösti vagy a rózsa
királynét , hanem: készítik. Mert ez a májusi 
menyasszony nem egyéb, mint egy nagy baba, 
vagy is inkább csak váz, de a melyet aztán d í 
szesen fölöltöztetnek s kitelhetőleg fölcziczomáz-

nak. Minden leány készitott neki valamit. Kgyik 
a szoknyáját, más.k a pruszliját, ez a fejékét, ez 
a kendőjét varr ta meg ; a többiek szalagot, csok
rot, csipkét, bokrétát, gyöngyöt, kalárist készítet
tek számára s mindenik megfeszítette minden ere
jét , hogy csak ízléssel állithassa ki a maga részét. 
Nagy jelentősége van ám annak, hogy ki mit 
adott hozzá, azt észbe kell tartani nemcsak az 
illetőnek, a ki adta, hanem a többinek is, mind
nyájuknak, mindnyájáét. 

Mikor a májusi menyasszony egész pompájá
ban el van készítve s föleziezomázva, fölállítják, 
fölpeczkelik a szoba közepére s az egész leány-
sereg, összefogózva körül tánczolja, hagyományos 
dalok kíséretében. 

De a szegény menyasszony nem soká örülhet 
pünkösti királyságának. Mihelyt egy-két körtán-
ezot ellejtettek körülötte, a leányok arról kezdenek 
tanakodni: hol és mi módon vessenek véget életé
nek? Ezt már a legynagyobb titokban sugdo-
sódva vitatják meg, nehogy valamely legény az 
ablak alatt ólálkodván, kihallgassa s meglesse tit
kukat ; mert a tréfa épen az ; a legények tudtán 
kivül vinni ki és veszteni el a szegény májusi 
királynét. Végre megállapodnak, hogy az erdő 
egy sűrűjében, a szikláról lezuhanó patak med
rébe fogják dobni, mely azt estében magával fogja 
ragadni a mélységbe. 

Ez el lévén határoz a, vállaikra emelik a 
babát 8 temetési hangú szomorú dalokkal viszik 
végig a falun. A legényeknek nem szabad őket 
követni, — nem ugyan a „nemzet i" , hanem a 
„falusi becsület védpaizsa alá vannak helyezve" e 
részben. De ne is féljünk, hogy kövessék. Mert 
egy legény sincs a faluban. Mind el vannak oszolva, 
azokra a helyekre, a hová csak lehetőnek gon
dolják a májusi menyasszony elrejtését vagy in
kább eltemetését; de leshelyekbe vannak elbújva, 
mert ha a leányok észrevennék ott léiöket, azon
nal más vesztő helyről gondoskodnának áldoza
tuknak. 

Ha háboritlan sikerült elérniök a kitűzött 
helyre, — ott leteszik a szegény menyasszonyt, 
körül állják, még egyszer érzékenyen elbúcsúznak 
tőle — ráadásul még egyet énekelnek neki, — 
azzal, zsupsz! — belökik a mélységbe s hangos 
hahotával kisérik lebuktat."Miért is ne? — hiszen 
az elmúlt szomorú telet temették, melyet az élet
telen baba ábrázolt nekik. 

Mint a ki legjobban végezte dolgát : a leány-
sereg most ujjongva siet a táncz helyére. De a 
legények még^nincsenek ot t ; azok még szerte van
nak : keresik a menyasszonyt, s a melyik csapat 
megtalálja, hírt ad a többinek s mind oda gyüle
keznek. E g y pillanat alatt szétszedik minden 
eziezomáját, minden ékességét. Mindenik legény 
azon igyekszik, hogy kedvese vagy imádottja ado
mányát találja el a babán; de ez ri tkán s csak eset
leg sikerül, mert a leányok titokba tartják, hogy 
ki mit készit a menyasszonynak. 

Most ragadományát mindenik legény diadal
jelül feltűzve, mellére vagy kalapjára, a mint s a 
hová illik, viszi a táncz helyére; s az egész mulat
ságban mindenik leánynak azzal a legénynyel kell 
tánczolnia, a ki az ő menyasszony-ajándékát találta 
el. Boldog, a ki az igazira akad t : a véletlen, a jó 
sejtelem — v:»gy tán egy kis csel á l ta l ! — Az 
ilyenből aztán bizonyosan egy pár lesz a követ
kező farsangra. K. J. 

Péteri Takács József levelezései. 
A múlt század végén és a jelen század elején 

a közlekedés útja mind szellemi, mind anyagi te
kintetben nagyon nehéz volt Magyarországon. Az 
utak és posták roszasága s a hirlapok hiánya mind 
összejátszott arra, hogy a levelek roppant becsben 
állottak s az irodalmi világban minden egyes le
vél valóságos kincs volt, ha az illető czimzett ke
zébe szerencsésen megérkezett. Ehhez járult még 
az, hogy a nemzet jobbjai érezték, hogy a magyar 
nyelv az irodalom férfiai által használtatva, mind 
több-több tekintetbon idomul, finomul s napról 
napra alkalmasabbnak tűnik föl arra, a mire Má
ria Terézia és József fejedelmek idejében épen 
magyar államférfiak nem tartot ták alkalmasnak, 
t. i. az állami közélet minden ágaiban való hasz
nálatra. Ezek a tekintetek az irót, a literátort — 
mint akkor nevezték — valami próféta3zerü lény
nek tüntették föl, ki a jövő élet munkása akkor, 
mikor a legtöbb ember a jelennel sem törődik. 

Az irók levelei tehát még másféle lények le
veleinél is sokkal becsesebbek voltak s minden 
ember, a ki valamelyik literatorral levelezésben 
állott, tudta, hogy nála egy kis kincstár gyülek-



szik lassan-lassan, mikor iró barátjaitól levelei ér
keznek. Meg is becsülte tehát e leveleket, a igy 
megbecsülte Péteri Takács József is, a kinek 
szintén egy egész kis levéltára volt, talán hasonló 
ahhoz, a mit az öreg Szemere Pál „Szemere-tár" 
czim alatt összegyiijtögetett. 

Ezt a Takács József-féle levélgyüjteményt 
azonban senki sem ismerte az irodalmi világból, 
hogy valamelyik közintézet könyvtára, vagy va
lami iró megszerezhette s irodalmunk számára 
megmenthette volna. Hogyan, hogyan nem: elég 
az hozzá, hogy olyan kezeken fordult meg, a me
lyek nem tudták értékét megbecsülni, s nem ré
gen, egy árverezés alkalmával, Téthen egy boltos 
kereskedő birtokába került az egész irattár, a ki 
az egyes leveleket takaró-papírnak használta föl, 
mig nem Brocskó Lajos ur egyszer ilyenféle papir 
utján a dolognak nyomába jutott s ami még meg
menthető volt, megmentette. 

E történetet azért adjuk elő, mert tudjuk, 
hogy az országban sokfelé fordulhat elő ilyen 
eset; nem árt tehát figyelmessé tenni az embereket, 
hogy bármely irattár szétszórása, vagy dobra ütése 
előtt, vagy akármely régebbi levél megsemmisí
tése előtt jó azt hozzáértő embernek megmutatni, 
mert sokszor ugy járhat az ember mint a tyúk, 
mely a gyöngyöt a szemét között félre rúgja, mivel 
értékét nem ismeri. 

Takács József levelei között is maradtak meg 
még a boltbeli végső maradékok közt is igen be
cses irományok: Révai Miklóstól, Kisfaludy Sán
dortól, Szabó Dávidtól és másoktól, melyek mind 
hasznavehetők lesznek, ha valaki irodalmunk 
történetét s akkori társadalmi vi
szonyaink rajtát kapcsolatban kí
vánja feltüntetni. A levelek mel
lett versek és prózai munkák is 
vannak, meáyek részben meg sem 
jelentek, csak a Takács József 
iránti bizalomból küldte hozzá az 
illető szerző. A győri „Szahad 
Polgár'4 tárczájában foly most e 
maradók iratok közlése, melyek
ből mutatványul ,,A hazai uta-
zásrcíl" czimü értekezésből közöl
jük a következő jellemző részle
teket : 
/ „Hogy is kívánhatni, — ugy 

ehond a névtelen iró, — hogy az, 
'utazása által hazájának használ
jon, a ki hazáját nem ismervén, 
sem azt nem tudta, mivel bővel-, 
kedik, sem azt, mi nélkül szűköl
ködik. Es igy oly kevéssé ismertet
hette meg a külföldiekkel Magyar
országnak a természettől ingyen 
nyert, vagy munkával szerzett kin
cseit : a milyen kevéssé (igyekez
hetett szükségeinek lehetséges ki-
pótlásán, vagy legalább enyhitésén-
Tudniil ik mind csak azután sie
tünk, a mi távol van tőlünk; édes 
mienkkel keveset törődvén. Ezen 
fölfordult világ tetszik ki már az első tanulás 
rendjében. A gyermek előbb fordul meg Athenás-
ból és Rómából az iskola könyvében; és még azt 
sem tudja, merre esik Budavára. Tudja nevezni 
Miltiadest, Hannibált, elő is beszél talán valamit 
viselt dolgaikból és Hunyadi Jánost, Zrinyi Mik
lóst talántán még nevéről sem ismeri. Megtanulta 
Afrika dühös állatinak még fogaik számát is: és 
meg nem tudná mondani, hány csikó foga van az 
atyja paripájának. Leirja a borostyánt s a liba-
nusi czedrust: és nehezen tudná eltalálni, melyik 
fán terem a makk és gubucs. Igy szokunk már 
ifjantan a helytelenség üzéséhez. Nem volna-e 
valahára idő a józanabb gondolkozásra? Ismerjük 
mindenekelőtt azt, a mi körülöttünk van. Valamig 
hazánkat be nem jártuk, ne vágyódjunk kifelé. 
Legyünk előbb Czinkotán, a mint a bölcs József 
császár javaslotta egyvalakinek, aki országok lá
tására kéredzett: és azután eredjünk útnak. Van 
itthon elég látni, tanulni való. Csakhogy nem 
akkor kell legelőször fölnyitni szemeinket, mikor 
már általhajtván a kocsis az ország határán, leg
először kell fölnyitni az erszényt, a vámfizetésre. 
Ha egyszer hazánkat derekasan ismerjük, ha a 
tudományokban jól előlépogettünk: akkor néz
hetjük haszonnal a külföldi ritkaságokat; akkor 
nom fogunk bámulni máshol oly valamin, a mit itt
hon kevés mértföldnyi távolságra könnyen és ele
gendőképen megvizsgálhattunk volna.Igy nem szé-
gyenitenénk nemzetünket, de kiváltképen ma
gunkat az olyanok előtt, kik jobban tudják ná
lunknál, miiakik Magyarországban. Dicséretes 
és követésre méltó példa tehát, a melyet egy idő

től fogva némely bölcs szülők kezdenek adni, kik 
íijaikat jókor, és mindenekelőtt, a szép magyar 
hazában utaztatják." 

A kó'szénbányáhan. 
Mindig sajátságos érzés fogja el az embert, 

— irja egy utazó, ki a belgiumi kó'szénbányá-
kat meglátogatta, — mikor az alvilágba kell 
alászállanunk. A külső természet viruló növény
zetével kétszeresen szépnek tűnt föl előttem, mi
kor a bánya nyilasa előtt álltam, hogy leereszked
jem a föld ismeretlen gyomrába. A bányafelügyelő 
ruhatárában öltönyt cseréltem, de az igazat meg
vallva, eleinte sehogysem tudtam bele találni ma
gamat a nem épen elegáns bányász-kosztümbe. 
Nehéz gyapos ujjasból, vászon lábravalóból s ogy 
posztókalapból vagy bőrsipkából áll az, már a 
szerint, hogy az utóbbiak közül melyik nyeri meg 
inkább tetszésünket. A toilette-t a mellünkre 
akasztott bányamécs egészíti ki. 

Még egy futó pillantást vetettem a körültem 
ragyogó szép világra, s mikor a bányászok ismere
tes jelkiáltása: „Szerencse föl!" elhangzott, már 
több lábnyi mélyen voltam a föld kebelében. 

Az alvilágba jutásnak tulajdonképen három
féle módja van: lehet létrán lemenni, aztán lehet 
kádba ülve kötélen, vagy pedig „rúdon" eresz
kedni alá. A lajtorját ma már nem igen használ
ják máskor — mert nagyon fárasztó, — mint 
mikor a bányában „rósz idő jár", melynek két 
nemét Jókai találóan nevezte el „viheder"-nek és 

Szénszállítás kőszénbányában. 

„zuhadar"-nak, vagy pedig mikor a véletlen be
törő v k menekülésre késztet. A kádak, illetőleg 
nagy puttonyok, tulajdonképen a kőszén-szálli-
tásra használtatnak, s némely bányában szorosan 
tilos embernek ülni bele. Nem tudhatni, mikor 
szakad el véletlenül a fölvonó kötél. A „rúdon 
leereszkedés" az ujabb idő találmánya. E szerkezet 
két egymással ellenkező irányban haladó rendből 
áll, az egyik föl-, a másik lemegy; tiz méternyire 
egymástól álló helyek vannak. A hol ezek talál
koznak, a rudak megállanak mindaddig, va.\u az 
ember az egyikről a másikra lépett. Akkor meg
indul a gép s újra lejebb vagy feljebb jutunk öt 
méterrel. 

Hogy egyenesen állhassunk, arra nem is 
gondolhatni. Ülni még kevésbbé lehet. Guggolni 
kell. Mindenünnen csepeg a viz. A lég, minél 
alább jutunk, annál melegebb lesz. Kalapunk 
karimája csorog a viztől. Ha leértünk a leszállító 
gépen, akkor az emelt fővel állás még inkább le
hetetlen. Minél tovább haladunk az aknában, 
annál alacsonyabb lesz az s annál jobban meg 
kell hajtanunk hátunkat. 

Lenn az alagban két vágányu vasút vezet. A 
hol a talajviszonyok megengedik, a szerkezet ugy 
van berendezve, hogy a lefelé haladó terhes kocsi 
egyúttal fölhúzza az üresét. Némely kőszénbányá
ban az u. n. „Hundokat" alkalmazzák kőszénszál-
litásra, mit a magyar bányászok „tolgá"-ra for
dítottak (meglehet, hogy a „taliga" is „tolga" 
volt valaha.) Ezeket a tolgákat többnyire leányok 
tolják. Aügjlehet őket megkülönböztetni a férfiak
tól ; ugyanabban a ruhában jái»ak, ugyanazt a 

durva nyelvet beszélik, isznak és pipáznak, miri 
a férfiak. — Ez együttlét bizony valóságos r á S 
fenéje a föld alatt dolgozó társadalomnak. Sok | | 
gondolkoztak is már róla, hogy a nőknek egés2'^ 
meg kellene tiltani a kőszén bányában dolgozá 
a sok természetellenes guggolás tönkre teszi tíöH 
jaikat, az életmód erkölcseiket, ugy hogy késő 
női és anyai .kötelességöknek meg nem felelhetnél 

Csodálatos, hogy a sötét kőszénbányábí 
való huzamos tartózkodás, a kifejlődő gázok, a mi 
a látogatót megfulással fenyegetik, a munkásol 
egészségére nem hat oly kártékonyán, mint első 
pillanatra gondolnók. A csúz és az ideg-bántalom 
jóformán ismeretlen ez emberek előtt. A.hol elő
jön is, nem a bányalég, hanem a mértéktelen szesz
ital következménye. Igazugyan, hogy ujabbídőben 
légtisztító szerkezeteket alkalmaznak, a mi a kő
szénbányában tartózkodást elviselhetőbbé teszi. 

A bányászok rendszerint erőteljes emberek. 
De életök legkevósbbé sem irigylendő. Legszebb 
pillanatok életökben azok, mikor a föld alól elő
kerülvén, örömmel üdvözölhetik isten szabad 
napvilágát. 

Egyveleg. 
** {Deák Ferenczparlamenti pályájának 40-ik 

évfordulója.) Deák Ferencz életéből egy nevezetes 
nap emlékét újítja föl a „Ref." F . é. május l-jén 
negyven esztendeje Deák Ferencz törvényhozói 
munkálkodása kezdetének. Az 1832—6-ki ország
gyűlés jegyzőkönyve XIV. kötetének függeléké

ben ezeket olvassuk: „Lajstroma a 
Magyarország és hozzákapcsolt 
részek karainak és rendéinek, kik 
az 1832-dik esztendei karácson ha
vának 6-dik napján szab. királyi 
Pozsony városába indíttatott or
szággyűlésre, vagy önszemélyük-
ben, vagy követeik által megjelen
tek. A karok és rendek tábláján. 
A vármegyék követei üléseik sze
rint. Zala: Deák Antal táblabíró. 
Szalabéri Horváth János első alis
pán és aranykulcsos. Deák Antalt 
fölváltotta Deák Ferencz táblabíró 
1833. esztend. május hó l-jén, a 
másikat pedig Hertelendy Károly, 
akkoriban 2-ik alispán 1834. esz
tendeje ápril hó 1-ső napján." Az 
1830-ki vagy korábbi magyar or
szággyűlési követek egyike sem 
visel ma országos képviselőséget, 
sőt az 1832—36-ki alsóház tagjai 
közül is csak ketten (Deák és Zse-
dényi) ülnek még a képviselőház
ban, kik közt a régibb törvényhozó 
Deák Ferencz. 

H ** (Schmerling és gr. András-
syné.) Az utóbbi udvari ebéden — 
igy beszélik delegácziónalis körök
ben — Schmerlingnok gr. Andrássy 

Gyuláné s Potóczky grófné közt volt kijelölve a 
helye. Schmerling lovagot, a mint helyét elfog
lalja, a hölgyek nyájasan fogadják; a lovag pedig 
Andrássynéhoz fordulva, megjegyzi: „Tudom 
grófnő, hogy a magyarok gyűlölnek engem." An-
drássyné azt feleié: „Csak ugy, mint ön a ma
gyarokat." 

© {Tűzi fecskendők.) A tűzveszélyek elfoj
tására szolgáló vizi-puskákat már Krisztus szüle
tése előtt is több századdal ismerték és használták. 
Angliában 1582-ben Maurice oly vizfecskendő 
gépeket mutogatott, melyek a vizet a londoni szt. 
Magnus tornyainál is magasabbra lövelltek; ez idő 
előtt Angliában a vizet ily magasságra sohasem 
tudták fölfecskendeni. A tűzi fecskendők készítés-
módját ez idő óta folytonosan tökéletesítették. 
Már 1634-ben és 1635-ben John Batt a művészet
ről és természetről írott értekezésében már hét 
fajta olyan gépet ismertet, a melyek a vizet szi
vattyú segélyével bárhonnan kiemelik. A német
országi Hautsch gépei, melyeket a londoni híd 
égésénél használtak legelőször Angliában, már az 
előbbieknél is jóval kitünőbbek és tökéletesebbek 
voltak, de bár e vizi-puskák Nürnbergben csodá
kat vittek végbe, a londoni nagy égés alkalmával 
1666-ban még sem sokat értek, mert miként a 
tűzvészről szóló hivatalos tudósítás mondja: „ a 

borzasztó tűz rövid idő alatt ugy elhatalmaskodott, 
hogy azt elfojtani semmiféle géppel sem lehetett 
volna." 
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Melléklet a Vasárnapi Djság 18-ik számához 1873. máj. 4. 

Irodalom és művészet. 
— (Jlai számunkhoz mellékelve) veszik 

olvasóink a „Vasárnapi Újság" kiállítási mellék
letének első számát, a melyhez hasonlót a bécsi 
kiállítás folyama alatt hétről hétre fogunk mellé
kelni lapunkhoz. E czélra rendelkezésünkre áll az 
ugyancsak a Franklin-társulat kiadásában megje
lenő „Képes Kiállítási lapok" egész anyaga, mely
ből a nagy közönséget átalában érdeklő czikkeket 
és képeket veszszük át e mellékletünkbe. A kiál
lításról szóló tudósításokat is ebben találja meg 
az olvasó. 

— (A „Képes Kiállitási lapok") első száma 
ápril 29-én jelent meg bő tartalommal és számos 
képpel, s már sajtó alatt van a második, szintén 
érdekes közleményekkel. Az első szám bevezető 
•czikke a következőkben vonja meg a lap fölada
tának körvonalait: 

„Lapunk, mint egyetlen, magyar nyelven 
megjelenő kiállitási közlőay első sorban a kiállitás 
magyar osztályaival, a kiállításnak Magyaror
szágra vonatkozó mozzanataival foglalkozand: 
ellenőre, biztos őrszeme lesz a magyar érdekeknek. 
De azért a kiállitás többi részeit is fól fogja ka
rolni, oly külföldi mozzanatoknak adván e tekin
tetben is az első helyet, melyek Magyarország 
művelődésére, iparának és a tökély óhajtott magas 
fokát még el nem ért mezőgazdaságának fejlődé
sére és haladására különös fontossággal bírnak. 
Tekintettel leszüok arra is, hogy lapunkban a ta
nulságos tartalom mellett a szórakoztató rész is 
képviselve legyen, s hogy lapunk azoknak is bő 
olvasmányt nyújtson, kik egy vagy más okból, 
nincsenek azon helyzetbon, hogy a kiállítást meg
tekinthessék, de a kik mindamellett érdeklődnek 
minden nevezetesebb mozzanat iránt. A közki-
állitás pedig ily mozzanatokban kifogyhatatlan 
lesz. Lapunk német és franczia kiadása lehetővé 
teszi, hogy a magyar érdekeket kifelé is hatható
san képviselhetjük,de e körülmény által egyszers
mind azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy a 
három lap egyesitett ereje mind a képek jóságát, 
mind a szöveg választékosságát biztosítja. A 
„Képes Kiállitási lapok"-ban az olvasó teljes 
képét fogja nyerni az összes kiállításnak." 

A „Képes Kiállitási lapok"-at Steinacker 
C)dön több kiváló szakférfi közreműködésével a 
kiállitás helyszínén Bécsben szerkeszti, 8 előfize
tési ára, mint már említettük, 1 negyedévre (25 
szám) 4 frt, 1 félévre (50 szám) 8 frt. 

— (Fábián Gábor fordításában) megjelent 
és beküldetett Cajus Valerius Flaccus „Argo-
nauticon" czimü hőskölteménye nyolez énekben. 
A derék veterán iró csaknem egyedül munkál
kodik már a klasszikái müvek irodalmunkba átül
tetésén, de azért nem csökken tevékenysége. A 
mint Lucrotius hires nagy tankölteményét bevé
gezte, ismét uj munkát vett elő s ime előttünk 
fekszik az Argonauticon; ez is, mint az előbbi a 
Kisfaludy-társaság ajánló pártolása mellett jelent 
meg 8 mint ép oly műgonddal és lelkiismeretes 
tanulmánynyal készült munka hasonló fogadtatást 
érdemel. A czélszerü névmutatón kivül mintegy 
negyvenöt lapnyi értelmező is van a kötet végéhez 
<5aatolTa, a mi a tanulmányozni akaró munkáját 
és élvezetét megkönnyíti. Az Aigner Lajos bizo-
mányában megjelent terjedelmes mű szépen van 
kiállítva s Aczél Péternek van ajánlva, kinek 
atyja, Aczél János arczképe és életrajza is amunka 
elejére van illesztve. Ára 2 frt. 

— („Bokhara története a legrégibb időitől a je
lenkorig.") Ismert és ismeretlen keleti kézirati 
kútfők után irta Vámbéry Ármin; közrebocsátja a 
m. t. akadémia könyv-kiadó bizottsága. Tudós 
utazónk e müve magyar, német, angol és franczia 
nyelven egy időben jelent meg és az európai könyv-
piaezon mindenütt föltűnést okozott. Közép-Ázsia 
történetét a legrégibb kortól Szamarkandnak az 
oroszok által 1868-ban történt meghóditásaig 
érdekes s kellemes modorban ismerteti; a munka 
egyes részleteiben (A mongolok beütései, Timur 
Emir, Timur egyénisége, udvara és székvárosa, a 

T Á R H Á Z . 
Timuridák stb.) ránk magyarokra nézve különös 
érdekességgel is bír, a mennyiben Timurt és utó
dait, hazánk egykori elpusztitóit, részletesen jel
lemzi. A könyv utolsó fejezetei jó szolgálatot 
tesznek a most napirenden levő közép-ázsiai kér
dés megvilágítására. A két kötetes mű ára 3 frt 
60 kr. 

— (Báth Mór kiadásából) még a következő 
munkákat vettük: ,,A magyar nemzet jutányos 
családi könyvtára" czimü vállalatból „Az utolsó 
mohikán" regény, irta Cooper, forditotta Gondol 
Dániel. Ára a 430 lapra terjedő kötetnek fűzve 
1 frt 40 kr., diszkötésben 2 frt. 20 kr. — Továbbá 
„Utasítás a Földgömb és a Tellurium ismertetésére 
és használatára." Népiskolai tanítók számára irta 
Gönczy Pál. Egy kemény papírból készített s fo -
kokra osztott karikával. Második bővített kiadás. 
E hasznos kézi könyvnek már is elkelt az első 
kiadása s remélhető, hogy ez a második is hasonló 
fogadtatásban részesül. Ára 60 kr. — A hivatalos 
kiadásokból is két füzet jelent meg: „A földadó 
szabályozása." Törvényjavaslat, indokolás és a 
földadó-kataszteri miveletek folyamának és idő
tartamának előtüntetése. Kerkapoly Károly m. k. 
pénzügyminiszter által a képviselőház elé terjesz
tett hivatalos okmányok. Ára 80 kr. —Végre „Az 
1865—1872. évi országgyűlési törvényezikkek betű
soros tárgymutatója." E munka az uj, alkotmányos 
korszak alatt hozott 268 törvényt foglalja össze 
könnyebb áttekinthotés végett, czélszerüen rende
zett mutató tábla alá. Ára 80 kr. 

— („Egyházszertartástan alapvonalai) tekin
tettol a magyar ref. egyházra". Irta Tóth Mihály 
a debreczeni ref. főtanoda gyakorlati hittan és 
ker. erkölcstan tanára. Debroczen, 1873. — Szer
zőnek „Egyházszónoklattan" és „A magyar pro-
tostáns egyháíszónoklat történelme" czimü mun
kái után ez a harmadik müve, mely a gyakorlati 
thoologia egyes ágairól szól. Szerző sajátja. Ára 
1 frt. o. é. 

** (Hoffmann és Molnár könyvkereskedésében) 
immár megjelent: „Az uj bélyegtörvény. A sze
mélykereseti adó és a házadó, valamint a jövedelmi 
adótörvények", melyek az eddig fennállott tör
vények és szabályok módositását tárgyazzák. Ára 
20 kr. — E törvény ápr. hó 18-kán lépett életbe. 

** (Ki a czentrálista? Ki az autonomista? Ki 
a fusionista?) czimü röpirat jelent meg Grabarits 
Ernőtől a napokban, mely szerint a Deák-párt sem
mit sem ér, mert czentrálista, a baloldal som ér 
sokkal többet, mert nem elég autonomikus s maga 
is szereti a ozentrális parlamentet, a reformpárt 
sem jobb, mert szeretne ugy m reformálni, de nem 
tudja, mit és hogyan: bolszervezkedésünk ügyében 
tehát „eredeti uj pártalakulás" volna szükséges. 
S mi volna ennek föladata? A röpirat szerint sem 
több, sem kevesebb, mint mindenben teljesen sza-
kitvaa czentrálizaczióval, visszaállítani a régimu-
niczipiumokat és azokra fektetni égés'.államéletün
ket s a közvetlen választást megszüntetve, a muni-
czipiumok által kellene a képviselőket választatni, 
utasítással és a visszahivhatás jogával. Ez már 
csakugyan „eredeti uj pártalakulás" volna! A röp
iratban szó van a confusionistákról is, kik közé 
ugylátszik, szerző is tartozik. A mű ára 60 kr., s 
Aigner Lajos bizományában kapható. 

— („A krákói barátok" Rákosi Jenőtől) hétfőn 
került először szinre a nemzeti színpadon, s utána 
másnap mindjárt Budán és mind a két helyen si
kerrel. A darab cselekménye az, hogy Hedvig, az 
ifjú lengyel királyné bele szeret az álruhában, is
meretlenül Krakóban időző Jagellóba, a ki őt Ja
gelló számára, mint küldött megkéri, ugyanakkor, 
mikor másik két kérője — Vilmos Ausztria her-
czege és Szemovics mazovi herczeg — nyilatkozik 
a királynőnek. Hedvig, hogy szenvedélyét Jagelló 
iránt, kit csak Jagelló alattvalójának gondolt, el
fojtsa : Vilmosnak igéri kezét. De szive annyira 
rabja az ismeretlen idegennek, hogy Vilmost ki 
nem állhatja miatta, s mikor egy Lithvániából ér
kező szerzetes beszédéből az a sejtelmök támad, 
hogy az idegen maga Jagelló volt, Hedvig udvar
hölgye Klára, a lithván táborba vágtat, megtudni 
a dolgot. Ekkorra Vilmos és Szemovics is észreve
szik a dolgot s szövetkeznek Jagelló megöletésére, 
a mit midőn a királynő megtud, megtámadja érte 
Vilmost, ki a várostól nem messze álló hadaihoz 

megy, hogy Hedviget fegyverrel szorítsa Ígéretére. 
Ez épen kedvező alkalom a királynőnek, hogy az 
ostrom elől menekülés szine alatt ő is a lithván 
táborba menjen barát-ruhában, hogy a Vilmos ál
tal oda küldött barátruhás orgyilkostól meg
mentse Jagellót. Ott a táborban a valódi gyilkos 
megmenekül s a krakói hadaktól megvert Vilmos 
herczeggel ruhát cserél, kit a lithván őrök elfog
nak, mert ekkorra már végig futotta az orgyilko-
lási szándék hire Jagelló táborát. Elfogják Sze-
movicsot is, ki Jagelló megmentését igérto Hed
vignek, de voltaképen a gyilkosság nagyobb biz
tosításáért jött szintén barátcsuhában. Most mára 
két nő és két férfi mind ott van 8 a négy barát kö
zül nem tudják melyik a gyilkos. Do Jagelló és 
Hedvig, az egymásért égő szerelmesek, megsejtik 
egymás kilétét 8 a csuklyák félre vetése után 
Hedvig veszi át a büntető szerepet. A két hercze-
get arra bünteti, hogy fogadást kelltenniök, hogy 
az egész dologról hallgatnak; magát arra itéli, 
hogy Jagellóé, Klárát pedig arra, hogy Jagelló 
fegyverhordozójáé legyon. — A kiállitás és ren
dezés igen szép és igen jó volt s Hedvig királynő 
és kísérete bevonulása lóháton meglepő látványt 
nyújtott. A közönség is jól mulatott s a szerzőt 
mind Pesten, mind Budán többször kihitta. Kár, 
hogy a cselekvény valószinütlenségei s a jellemek 
kevéssé érthető volta miatt e történelmi darab 
nagyon is bohózatszerü hatást tesz. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) ápr. 28-án tar

tottösszes ülésében gr. Lónyay Menyhért elnökölt. 
Az ülés kezdetén Thán Károly rövid gyászbe
széddel emlékezett meg az akadémia nagyhírű 
kültagjáról, b. Liebig Jusztusról. Fölemlité Lie-
big nagyhatású tanári pályáját, tudományos bu-
várlatait s korszakot alkotó fölfedezéseit. Thán 
után Arany János főtitkár jelenté be az akadémia 
három tagjának halálát: Nagy Márton nyugalma
zott piaristáét (elhunyt ápril 5-kén) gr. Be-
nyovszky Zsigmondét (ápril 20-kán) és Urházy 
Györgyét (ápril 22.) A Thierry Amadé haláláról 
kiadott gyászjelentést az elhunyt családja a magyar 
akadémiának is megküldte. Ezután a folyó ügyek 
következtek. A kultuszminiszter kérdést intéz az 
akadémiához: váljon a hosszu-hetényi óriás fa, me
lyet ezer évesnek tartanak, s melyről Kubinyi egy
szer már értekezett, államköltségen megvétessék-e? 
Ez ügy az utánjárásig eldöntetlen maradt. A kul
tuszminisztérium továbbá átteszi a bécsi közok
tatási miniszter átiratát, mely a meteorológiai ész
leletek nagyobb egyöntetűségét óhajtja, s egy
szersmind tudatja, hogy Schwarz Alajos bécsi el
hunyt kereskedő az akadémiának 3000 frtot 
hagyományozott. — Kántz Zsigmond urnák, a 
Bacsányi hátrahagyott munkái ernyedetlen buz-
galmu összegyűjtőjének az akadémia emlékül Márk 
krónikájának egy diszkötésü példányát fogja aján
dékba küldeni. — Nagyobb fontosságú volt ezek
nél a jelentés, melyet a tudományos repertórium (a 
folyóiratokban megjelent czíkkek czimjegyzéke) 
készítésének módjára nézve a bizottság előterjesz
tett. E jelentés nevezetesebb pontjai a követke
zők: A szerkesztés vezetése bizassék egy Toldy 
Ferencz, Horváth Árpád és Franki Vilmos urak
ból álló bizottságra. A munka-anyag szerkesztése 
Szinnyey József, derék hirlapstatisztikusunkra és 
bibliográfusunkra, az egyetemi könyvtár egyik 
őrére bizassék, kinek munkáját a bizottság revi
deálni fogja. Á munka tartalmazni fogja a hazai 
folyóiratokban megjelent czikkek czimeit 1767-től 
1870-ig. (Szinnyey már 6000 czimalappal el
készült.) 

"* (A Kisfaludy-társaság) április 30-ki ülé
sében Gyulai Pál olvasta föl Milton „Elveszett 
paradicsomának" VIII. könyvéből ama részletet, 
hol Rafael arkangyal az édenből leszállott, Ádám
nak elmondja a teremtés óta történteket, különösen 
Eva teremtetését, Jánosi Gusztáv fordításában. 
Utána Greguss Ágost előrebocsátott bevezető 
sorok után bemutatja Corneille .,Cid"-jenek for-
ditását, melyet ezelőtt 100 évvel először gróf Te-
leky Ádám, aztán 1847-ben szintén az előadó 
(Greguss) tett át nyelvünkre, smost újra fordította. 
Bírálatra Zichy Antalnak és Győry Vilmosnak 
adatott ki. Továbbá Zichy Antal jelenté, hogy * 
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magyar származású Jankovich Vincze a besangoni 
akad. tagjává választatván, székfoglaló értekezé
sét általa a társaságnak megküldte. Greguss Ágost 
titkár arról tett jelentést, hogy a hazai első takarék
pénztár 200 frtot szavazott meg a társaság tőké
jének szaporítására; Radics Mihály pedig 1000-nél 
több becses emlék- és sirkövi föliratokból álló 
gyűjteményét ajándékozta a társulatnak. 

Egyház és iskola. 
** {A pesti egyetemen) a tanév nyári felében 

száz tanár tart előadást a tudományok 214 külön
böző ágából. 

** {üj tanszék az egyetemen.) Ő Felsége a val
lás- és közoktatási miniszter előterjesztésére meg
engedte, hogy a pesti egyetemnél a műtörténelem 
számára egy tanszék rendszeresittessék, s ugyan
ezen tanszékre nyilv. rendkivüli tanárrá, a rend
szeresített illetményekkel Henszlmann Imre ma
gyar tud. akadémiai tagot nevezte ki. 

** {A debreczeni ref. főiskola) az Imre Sándor 
és Ladányi Gedeon Kolzsvárra menetelével meg
ürült magyar irodalmi és történelmi tanszékeket 
a lefolyt héten töltötte be. Az irodalomra Bihary 
Péter, a szathmári gymnázium derék tanára vá
lasztatott met, ki a debreczeni főiskola legkitűnőbb 
növendékei közé tartozik s a bécsi egyetemen, 
Parisban és az utrechti egyetemen töltött összesen 
három év alatt igen szépen gyarapította tanulmá
nyait. A történelmi tanszékre Nagy Elek végzett 
theologus választatott meg. Mind a két választás 
egyhangúlag történt. 

Mi újság? 
© {Május 1.) Sajátságos időjárás volt ez az 

idei. Télen tavaszunk volt. Ibolyát s epret árul
tak az utczákon. Tavasz kezdetével oly meleg idő 
járt, hogy mindenféle zöldség, melynek idénye 
még csak másfél hónap után következik be, kap
ható volt a piaezon. Már félni kezdtünk, hogy ha 
ez fokozatosan igy halad, összeperzsel a nyár 
bennünket. Meleg, verőfényes napok kicsalták a 
közönséget a zöldbe, s hol szekrénybe, hol zálog
házba vándorolt a téli ruha nyaralni. — Akkor 
jön az első május, az első tavaszi nap, mikor a fii 
kizöldül és lombot ölt az erdő. Megszoktuk már, 
hogy e napon tul ne legyen tél többé. S ime mi 
történik ? Mintha a tél csak elkésett volna, de 
nem szándékoznék kimaradni, — már ápril utolsó 
hetében megindulnak az északi szelek, hideg esőt, 
darát, sőt havat kergetve maguk előtt s mivelnek 
roppant ijedelmet a már nyár elé készülő embe
rek között. A hévmérő, mely a tél derekán nagy 
kinnal birta elérni kis időre a fagypontot s 10 — 12 
fokon állt többnyire, — a tavasz közelegtével 
egyszerre leszalad 2—5 fokra s megmarad rajta 
konokul napokon át reggelenként. Az ország min
den részeiből derekről irnak, a mik repezét tönkre 
tesznek, gabonavetést pusztítanak, időnek előtte ki-
leveledzett gyümölcsfákat megpörkölnek, nedvbe 
hajtott szőlőt elfagyasztanak. Á téli kabát újra 
előkerül Budapest utczáin s az ismerősök didergve 
nyújtanak egymásnak keztyübe burkolt kezet. 
Zöldbe rándulásokról szó sincs, ide benn ülünk a 
szobában s bizony műhelyben, irodában még itt-
ott fútnek is. Május elsején, a kirándulás nagy 
napján, a tavasz ünnepén, komor mogorva felhők 
borították az eget s alászitált a hideg eső, do 
azért a szokásos katona-zene nem maradt el, az 
verte föl a lakosokat álmaikból, s a trombita nem 
sokat látszott vele törődni, hogy belefoly a viz. 
Egész nap rósz volt az idő, — délután előbb dara, 
aztán zápor, majd jég esett; május elsejének meg-
ünnepelését későbbre halasztotta a főváros. 

** {Br. Eötvös József karlsbadi lakása.) B. 
Eötvös József özvegyének fölhívására 'dr. Hoch-
berger fürdőorvos megküldé ama hiteles adatokat, 
melyek b. Eötvös karlsbadi tartózkodására vonat
koznak. Ezek szerint hét nyáron lakott a hires 

fürdőben, még pedig 1839. júliusában „zum sachsi-
schen Saale" novü házban, 1840. júliusában a 
„Zwei Störchen"-nél 1855. júliusban a „rothe 
Engel"-nél, 1864. júliusban a „Mária Hilf"-ben, 
életének három utolsó évében: 1868—1870-ik 
augusztusban a „zum goldenen Elephanten" ház
ban. Erre jő az emléktábla. A karlsbadi vendég
könyvben van még egy régibb adat is, mely szerint]: 
b. Eötvösné sz ül. Lilién Anna bárónő 1832- ben fiával 
és leányával. „A hét választó-fejedelemnél"Jlakott. 

** (Petóji-emlék.)Mezö-Beiényben azt a házat, 
melyben Petőfi Sándor Orlay Soma édes atyjánál 
tartózkodott, márvány emlék-táblával szándékoz
nak megjelölni. 

** {Ifj honvéd-tábornok.) A májusi előlépte
tésnél Pongrácz Sándor honvédezredes tábornokká 
neveztetett ki; Hauszer Károly, Pongrácz István, 
Szabó József és Erdélyi Lipót alezredesek pedig 
ezredesekké lettek. 

** {Adomány.) Gr. Csáky Gyuláné szül. Hra-
bovszky bárónő a Ludoviczeumnak ajándékozd 
édes atyja: néhai Hrabovszky altábornagynak 
kétezer kötetből álló hadtudományi könyvtárát. 

** {Tóth Kálmánnak) 25 éves költői pályája 
alkalmából szülővárosából Bajáról ezüst serleget 
küldtek az ottani molnárok. 

** {Eljegyzés.) Cséry Szeréna kisasszonyt, 
Cséry Lajos orsz. képviselő és az „Athenaeum" 
társulat elnökének leányát e napokban jegyzé 
el Dániel Ernő orsz. képviselő, néhai Kiss Ernő 
honvéd altábornagy unokája. — B. Pongrácz Emil 
m. kir. pénzügyminiszteri titkár, ki birodalmi 
működéséről is ismeretes, eljegyezte Szentiványi 
Etelka kisasszonyt, Szentiványi Ferencz nógrád
megyei birtokos leányát. — Dr. Nagy József, 
Nagy Péter erdélyi ref. püspök fia, eljegyezte 
Dósa Katinka k. a.-t, néhai Dósa Elek jogtudó
sunk leányát. 

** {A virginiai papirszivarkák,) mint a pénz
ügyminisztérium jelenti, ezentúl minden dohány-
áruda-raktárnál kaphatók lesznek. 100 db. 85 kr., 
darabja 1 kr. 

** {Patikárus Ferkó, a jeles népzenész) sír
emlékének elkészitésére egy bizottság alakult, 
melynek elnökei: Rácz Pál és Berkes Lajos, 
jegyzője: Vasvári Kovács József, a nemzeti szín
ház tagja. E bizottság fölhivja a népzenészeket és 
a nagy közönséget, hogy járuljon némi adomány
nyal a síremlék költségeihez. A bizottsági pénz
tárnok : Vincze József kávéházbérlő, lakik kalap-
utcza 17. sz. alatt, s a gyüjtő-ivek és adakozások 
hozzá küldendők. 

t {Halálozások.) Hodossy Miklós földbirtokos, 
Biharmegye sok ideig volt főjegyzője, 48/49-ben 
ugyané mogye teljhatalmú kormánybiztosa, rövid 
betegeskedés után 77 éves korában elhunyt. A 
boldogult ritka becsületességeért és mindenkor 
hazafias magatartásáért közbecsülésben állt. — 
Temesi Beitter Ferenczné, sz. Leutner Mária, a 
fővárosi körökben ismert miniszteri tanácsos és a 
fővárosi közmunkatanácsi osztályigazgató neje, 
45 éves korában elhunyt. — Lakatos János, a 
székely-udvarhelyi róm. kath. gymnázium egyik 
buzgó tanára, élete 61-ik, gymnáziális tanársága 
20-ik évében elhunyt. — Csaba Gyula, az aranyos-
medgyesi kerület országgyűlési képviselője, szat-
mármegyei birtokán meghalt. — Kecskeméten e 
napokban hunyt el a 78 éves Kovács László, ki 
saját szorgalma által szerzett jelentékeny vagyo
nából már korábban is szép alapítványokat tett, s 
az ottani színház építése is főkép az ő érdeme. — 
Taldbér István, Somogymegye érdemes levéltár
noka, 67 éves korában elhunyt. — Liptay Pált, 
lapunk ismert munkatársát, ki jelenleg a bécsi 
kiállításnál működik, érzékeny csapás érte, édos 
anyja: Liptay Pálné, született Papinote Katalin 
ápril 28-án hunyt el 50 éves korában. 

— („Az Anker") 1873-ik márczius havi üzletkimnta-
tása. — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 825 
bevallás 945,045 frt biztosítandó összeggel, és pedig: '481 
bevallás 646,136 frttal halálesetre, és 344 bevallás 298,908 
írttal életesetre. Kiállítva lón 378 kötvény 584,904 frttal 
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halálesetre, és 256 kötvény 286,? életesatre: , ,2 . 
szesen tehát 634 kötvény 870,33V írttal. A havi ! 
volt 84,228 frt haláleseti dij, és 136,339 frt betételekben 
összesen : 220,567 frt. Ez évben benyujtatott 2195 bevallás' 
3.140,559 frttal, és kiállít tátott ugyan ezen idóben bevé
tetett 722,835 frt; 2083 kötvény: 2.880,606 frttal; 
— halálesetekért pedig kifizettetett: 120,407 frt. A társa
ság működése kezdetétói fogva halálesetekért kifizetett 
4.709,438 frt. és az 1872-ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 605,146 frt volt, mely összeg 732 tag közt arány-
lagosan felosztatott. 

Nemzeti színház. 
Péntek, ápr. 25. „A mentor." Vigjáték 3 felv. Irta gr 

Fredro S.; ferd. Csepregi. 
Szombat, ápr. 26. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. 
Vasárnap, ápr. 27. „ A szökött katona." Népszínmű 3 

felv. Irta Szigligeti. 
Hétfő, ápr. 28. Először: „A krakói barátok.^ Szinmü 

4 felv. Irta Rákosi Jenő. 
Kedd, ápr. 29. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Gounod; {Carina k. a. első vendégjátékául.) 
Szerda, ápr. 30. .,Könyves Kálmán." Dráma 5 felv. 

Irta Jókai Mór. 
Csütörtök, május 1. „Az álarezos báV Opera 5 felv. 

Zenéjét szerzetté Verdi. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Rozsnyó. Az eset bizonyára fölháboritó, de oly 

magán családi természetű, hogy, a nevek kitételével, lap
ban kiadni még sem való. 

— Pozsony. „Lehel" verseiből a költői szellem épen 
nem lehel. Egyik sem használható. 

N. Bajom. Dr. S. F. Közelebbről el fogunk végezni 
mindent, kivánata szerint. 

Hajnik. G. I. Az igért ismertetés B. P.-rőI azt 
hiszszük, érdekes lesz; nem árt, ha az lesz az első. S—cs tán 
még maradhat. A. népéleti dolgokat természetesen szintén 
várjuk. 

— Brassó. R. L. Köszönjük ez érdekes közleményt. 
D. ur igen alaposan menti magát; majd közelebb levélben 
is megfordul Brassóban. 

— Pitest . T. S. A kérdéses ügyben a kiadóhivatal azt 
feleli, hogy a pitesti posta, nem lapunk kiadóhivatalánál, 
hanem alkalmasint a pesti postánál fizetett elő. A nyugtát 
visszaküldjük. 

SAKKJÁTÉK. 
701-ik sz. f. K a s t n e r B.- töl 

(Coburgban.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 696-ik számú feladvány megfejtése. 
(Abbott J. W.-tól.) 

VII. Sőt. 
1. B f 6 - c 6 Hb2—c4 
2. V h 5 - h 8 K d 3 - c 3 
3. Beö—e3 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolcion: Czenthe József. — OeUén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Aradon: Ko
vács Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkiséren: 
Galambos László (a 692. sz. f. is). — Sziget-Csépen: Mayer 
Károly. — A pesti sakk-kör. 

T A R T A L O M . 
Báró Vay Miklós (arczkép). — Lassan l o b o g . . . . — 

Választások előtt (folyt.). — Sáskák elpusztítása Algirban 
(képpel). — ülmi hajólakások a bécsi kiállítás idejére 
(képpel). — Az erdélyi székely szombatosok, IV. — Hosz-
szn húsvét. — A májusi menyasszony. — Péteri Takács 
József levelezései. — A kőszénbányában (képpel). — Egy
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közinté
zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? Nem
zeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyittt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bérsben: Oppriik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnaseiistein és Vogler, VVollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A dicsőségnél, mely csak kevés kiváló 
tehetséggel s szerencsével biroknak j u t h a t 
osztályrészül, nem kevésbbé r i tka s épen 
azért nem is kevésbbé becses pályabér a 
közbecsültetés, melyben a lángész sem ré
szesül mindig, de a ki tar tó és következetes 
munkásságga l párosul t tehetség bizonyosan. 

A férfiú, kinek rava ta láná l néhány 
napja á l lot tunk, s kinek ma arczképét mu
tat juk be olvasóinknak: nem elvakító fényes 
tehetségek, sem zajos szereplés s egyátalá-
ban nem vezér tulajdonok ál tal 
t ű n t k i ; s mégis a szereteten 
és rokonszenven kivül , mely-
ly el közelebb ismerői, bará t i és 
e lv társa i környezték, teljes 
mér tékét b i r t a a közbecsülés
nek is, s azt még olykori el
lenfelei sem tagadhat ták meg 
tőle, kikkel azonban csak né
zetekben, de nem érzületben s 
legkevésbbé személyesen ál
lott szemben. 

Urházy György az iroda
lom, különösen a polit ikai idő
szaki sajtó- és a közélet terén, 
hü és lelki ismeretes munkál 
kodás, az igazság minden egyéb 
érdek fölött álló keresése s 
meggyőződéseinek szabad kö
vetése á l ta l nyer te meg mind
azok tiszteletét és becsülését. 
k ik elég hosszú pályáját figye
lemmel kisérték. E lég hosszú 
ar ra , hogy képességeit és je l 
lemét minden kételyen k ivül 
bebizonyíthassa, bá r elég rövid 
a r ra , hogy elvesztését — a 
férfikor delén, élete ötvenedik 
évében — érzékeny veszteség
nek kelljen t a r t anunk . 

Tokajban születet t 1823. 
decz. 28-kán. Atyja kevéssel 
azután Zsibóra, Közép-Szolnok
megyébe, a Wesselényiek lak
helyére hivatván ref. lelkészül, 
gyermekkorá t itt töltötte e regényes és bájos 
helyen, melyet az olvasó, legalább Kemény 
Zsigmond remek leirása u t á n („A két Wes-
selényi"-ben) bizonyosan ismer. Tanulásá t 
is i t t kezdette, részint a falusi iskolában, 
részint az apai háznál , az elemiek elvégzése 

U r h á z y G y ö r g y . 
(1823-1873.) 

u tán pedig a közel zilahi középtanodába 
vi te te t t iskolai pályája folytatására, melyet 
— a bölcsészeti és jogi tanfolyamon a ko
lozsvári főiskolában fejezett be. Szelídsége, 
mely csöndes hévvel s ki tar tó erélylyel pá
rosul t , nem kevésbbé min t szorgalma és 
korán felüli komolysága, megnyerték ta
nára i figyelmét és szeretetét, s különösen a 
derék Méhes, a jó ra való" ifjak melegkeblü 
barátja megkülönbözteti") figyelemre mél
ta t ta a tehetséges és igyekező ifjút, ki a 

URHÁZY GYÖRGY. 

gyermekkorból al ig lépve ki,buzilitá sra méltó 
irodalmi kísérletekkel lépett föl az iskolai 
pályázatokon s nemsokára a lapokban is. 
Ifjú korában a költői koszorúért is verseny
zett s versei — bár a lángész nyomát nem 
viselték magukon — csin és ízlés ál tal vál

tak ki a közönségesb termékek közül. A 
hír lapirodalom napszámosává is korán sze
gődött, s miu tán az „Erdélyi Hiradó"-nak, 
Erdé ly ez első s legjelesb szabadelvű lap
jának „Nemzeti Társalkodó" czimü mel
lékletében költeményekkel és czikkekkel 
föllépett és ügyes tol Iá nak elég bizonyítékát 
adta, Méhes a melleklap szerkesztésében is 
használta és a fő lapbelmunkatársa isorában 
is alkalmazta a fiatal jogászt. Az erdélyi 
magyar protestánsok főiskoláiban, különö

sen Enyeden és Kolozsvárit oly 
hatalmasan fölébredt önmun-
kássági s irodalmi szellem, 
mely egy Kemény Zsigmond, 
Kriza, Gyulai Pál , stb. tehet
ségeit már ifjúságukban nap
vi lágra hozta, Urházyt is nagy
mérvben ihlette s ö még az 
iskola falai közt, már irodalmi 
névvel birt , ugy hogy midőn 
1846-ban az országgyűlés vé
gével, az anyaországgal való 
egyesülés eszméje Erdé lyben 
minden jobb kebelben teljes 
megéret tségre ju to t t , s annak 
egy politikai és szépirodalmi 
nagyobb a lbummal is szolgálni 
elhatároztatok, a vállalat ki
vitelére, szerkesztőül Urházy 
György látszott legalkalmasb-
nak. „Unió" czimü szép és tar
talmas zsebkönyve, gr . Teleki 
Domokos i rányadó befolyása s 
az erdélyi jobb irók (Gyulai, 
Mentovich, Medgyes, Dózsa D. 
stb.) és a magyarországiak 
közül Petőfi, Pap Endre , Riskó 
közreműködése mellet t 1847-
ben nemcsak megjelent, hanem 
a hasonnemü vál la latok leg
jobbjai mellet t foglalt helyet . 

1848 elején Maros-Vásár
helyi t az ügyvédi vizsgát leté
vén, pályavégzet t lön. De mi
előtt uj pá lyá já t megkezdhet te 

volna, a könyvet és a tol lat minden fiatal 
embernek karddal kel le t t fölcserélni. Urházy 
sem habozott tel jesí teni az első hazafi köte
lességet, lóra ült , s min t közhuszár állt be 
a honvédő seregbe. Miveltsége, ügyessége, 
bátorsága e pá lyán is becsületet szerzettek 




