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tapasztalatait. Az utóbb emlitett évtől kezdve megint a képviselőház 
padjain foglal helyet s a jelen országgyűlés folyama alatt betöltött 
koronaőri állásra második helyen volt kandikálva.

Csáky László gróf egyike az egész házban általánosan tisztelt 
egyéniségeknek. Mint képviselő a házban úgy, mint a szabadelvű párt
ban igen előkelő állást foglal el. Tagja a szabadelvüpárti kandidáló 
bizottságnak, elnöke az összeférhetienségi bizottságnak sat. A párt 
nevében és annak élén nem egyszer ő üdvözölte velős beszédekben Tisza 
Kálmánt, mint kormány-elnököt és a párt vezérét újévek alkalmával. 
Úgy a pártértekezleteken, mint a képviselőházban folyt tárgyalásokban 
többször vett részt s daczára előhaladott korának, hangja érczes és 
erőteljes, előadása folyékony és kellemes.

C s á v o s y  B é l a .
Csávosy Béla szül. 1848. szeptember 12-én Temesvárott. Tanul

mányait (gymnásiumot és jogot) jeles sikerrel Budapesten végezte.
1870. évben Torontálmegyében tiszteletbeli aljegyzővé választatott s 
még ugyanazon év
ben a belügyminisz
tériumhoz nevezte
tett ki, hol három 
évig működött mint 
tiszt, fogalmazó díj
talanul a legna
gyobb szorgalom
mal. — A megeről
tetett munka követ

keztében beállott 
szembaja miatt 

kénytelen volt am- 
bitióval viselt hiva
taláról lemondani.
1875. évben Toron- 
tálmegye párdányi 
kerülete orsz. kép
viselőjének válasz
totta egyhangúlag 
és azóta folyton ezen 
kerületet képviseli.
— Választó kerüle
tének érdekeit min
denben különösen szivén hordja — és mint olyan, a kerületben köz- 
becsülésnek és szeretetnek örvend — miért is mind a három izben 
egyhangúlag választatott meg.

Mint képviselő a kérvényi és a gazdasági bizottságban működik,
— ez utóbbinak rendes előadója, s az elsőben is működött már mint

Csávosy Béla.
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előadó. Nincs a házban előadó, ki oly kedvező helyzettel dicsekedhet
nék, mint Csávosy, kinek előterjesztéseit, midőn a kathedrán, mint a 
gazd. bizottság előadója fungál, rendszerint az egész ház, egyhangúlag 
szokta elfogadni. Csávosy a képviselőház pénzügyminisztere, ki jelen
téseivel ritkán kelt vitát, de ha, mint már történt, az ellenzék vitát 
provokál, Csávosy ügyesen tudja mindig védelmezni álláspontját. A 
képviselőházban a temes-bégavölgyi vizszabályozási társulat érdekében 
többször figyelmet ébresztőleg szólalt fel. A jótékonyság terén is buz
galommal és áldozatkészséggel működik. Az »Országos kisdedóvó 
egyesületinek már éveken át pénztárnoka. — Megnyerő, nyájas mo
dorú egyéniség, kit mindenki szeret.

Csernátony Lajos.

Országszerte a legismertebb nevek egyike kétségkívül Cserná
tony. Egész nevén Alsó-Csernátoni Cseh Lajos született 1823. aug. 
21-én Kolozsvárott. Atyja kormányszéki fogalmazó volt, anyja, ki 
később fia karjai közt halt meg, kolozsvári nő, neve Németi Mária. 
Tanulmányait szülővárosában az akkori nevesebb tanárok vezetése mel
lett az ottani ref. collegiumban végezte, hol mindig ő volt az első jeles. 
Csakhamar a nyilvános pályán látjuk őt. A szabadságharcz idején 
Kossuth titkára s a »Márczius 15-ike« egyik szerkesztője (a másik 
Pálffy Albert) volt. E  lap kicsisége daczára nagy hatalommá emelke
dett s emlékezetes hirre vergődött; eleinte ellenzéki irányt követett, 
később a kormányt támogatta s mindvégig Kossuth leglelkesebb har- 
czosa maradt.

A világosi katasztrófa Csernátonyt külföldön ta lá lta ; itthon az 
osztrák haditörvényszék őt halálra Ítélte s nevét a bitófára akasztotta.
— Bonaparte Lajos államcsinyjeig Párisbanélts czikkeket irt Magyar- 
országról a N a t i o n a l ,  P r e s s e  és E v e n e m e n t  franczia lapokba.

Halálos ítéletének kimondásáig párisi levelezője volt az egykori 
tanára, Szilágyi Ferencz által szerkesztett B u d a p e s t i  H í r l a p -  
nak. E levelek meglehetősen »vörös« színezetűek voltak s csak azért 
jelenhettek meg, mert a bécsi kormány szemeit elfutotta a vér a forra
dalom után s nem látott egyebet, mint kiszemelt áldozatait. A sajtóra 
csak később térj észté ki figyelmét. Aztán Szilágyi lapja h i v a t a l o s  
lap volt, melyről nem tették fel, hogy merjen valamit. Szilágyi külön
ben tisztességesen bánt Csernátonyval; ehhez intézett leveleiben atyai 
tanácsokat adott neki, kérve-kérte, hogy változtassa meg levelei irá
nyát, de hiába, javíthatlan emberrel volt dolga; pontosan díjazta is 
Csernátonyt, míg csak a h a l á l  — in effigie — el nem választá őket 
egymástól.

Párisban léte alatt kellemetlen napjai voltak, mert összeveszett 
gróf Teleky Lászlóval, ki maga lévén a legnyakasabb ember, nem tűr
hette mások nyakasságát. Teleki azt hitte, hogy Csernátony »vörös« 
czikkei ártanak a magyar ügynek, Csernátony viszont azt hitte, hogy




