
csak egy tagja van, tehát ez az egyedül neki eső 
1 5 8 írtból egy kis darabocska földdel szaporíthatja 
birtokát, de ezáltal gazdagabbá nem lesz oly mér 
tékben, mint azt ö remeié. Vannak családok, me
lyek 6 — 1 0 tagból állának. Ezek egyremásra 1 9 — 
2 0 frtot kapnak. Kérdjük, hogy a legszegényebb 
tag is mire mehet e pár forinttal anyagi jólétének 
előmozdításában ? Valóban szégyennel emiitjük fel 
azon családok osztalékát, melyekben 1 0 — 2 8 0 - i g 
terjed a tagok száma. A fentebb emiitett 2 0 fo
rinttól lefelé egész 8 krajcárig jut egy tagnak; 
oly csekély összeg ez, mi nem érdemli meg, hogy 
tulajdonosa utána fáradjon családja megbizottjához, 
hisz egy pohár bort sem képes rajta vásárolni. •— 
Ez az utóbbi eset a legveszedelmesebb oldala a 
dolognak, mert a 8 krajcárok nyomtalanul eltűn
nek a világon, mintha sohasem léteztek volna. 

Midőn a kormány és a társadalom vezérférfiai 
a székelyföld nyomorának okozójául azon állapotot 
tartják, hogy nincs tőke, melyből egy közös üzle
tet lehetne a nép számára teremteni s nincs tőke, 
melyből a gazda beruházhatná gazdaságát, akkor 
a meglevő tőkét maguk az értelmes székely atya
fiak szétszórják a helyett, hogy egy oly üzletetet 
kezdenének vele, mely a gazdáknak terményeikért 
tisztességes árt fizetne az elszegényedett s most 
csaknem pásztorságból és napszámból élő huszár
családtagoknak tisztességes és jövedelmező mun
kát nyújtana, hogy idővel visszakaphassák azt a 
régi huszárfényt, melylyel oly nagyon szeretnek 
dicsekedni a gyalog katona és jobbágyrenddel 
szemben. 

Egy módja van ennek huszár atyafiak s ez a 
mód a következő : Ajánlják fel önök a fonógyár 
részére oly feltétel alatt, hogy minden család a 
neki eső rész erejéig kapjon a gyártól részvény-
papirt. Ez a papir pénzt ér bármikor anyitmint épen 
a 1 0 vagy 1 0 0 forintos bankópénz. A család azt el
helyezheti a takarékpénztárba kamatozás végett, 
vagy ha szükség, eladja bankó, vagy rézpénzért s 
a részét kiadja azon tagoknak, kik nélkülözni tel
jességgel nem képesek. Azon felszámithatatlan nagy 
előnye van ennek, hogy önök megteremtik és tu
lajdonosai lesznek a fonógyárnak s mégis pénzük
höz hozzájutnak azok, kik mulhatlanul rá vannak 
szorulva. Kiköthetik önök azt szerződésileg, hogy 
köteles legyen a gyár első sorban azoknak mun
kát adni, kik hiteles bizonyitványnyal kimutatják, 
hogy ők a huszárcsaládok valamelyikéhez tartoz
nak. Ily formán elérik önök, hogy munkára szorult 
rokonaik a gyártól fonalat, szövőszéket nyernek s 
ezáltal oly tisztességes keresethez jutnak, mely 
csaknem hivatalnoki fizetéssel ér fel. Ebben fog 
az ősi huszárcsaládfény uj életre vergődni s a 
munkát szerető tag nem fog vérei körében szégyen
kedve megjelenni, mig a kapott 8 krajcár oszta
lékkal csak egy csonka pipát vásárolhatván, va
gyonosabb vére által nyilvános helyen megtagad
tatik. 

Látom, hogy a vérmes reményüek, kik a 1 0 0 
ezer forintban egy nagy koncot látnak, mosolyog
nak soraim olvasásán. Nem csoda, hisz nagy pénz 
az egy tömegben, de néhány ezer huszár ember 
közt elosztva, egy csepp viz az a tengerben. 

Mondják ezek még a mosolygás mellett azt 
is, hogy építsenek a nemes emberek gyárat, ha 
kell, ugy is ők élveznek mindent. Bizony kedves 
huszár atyafiak, nem a nemes embereknek, hanem 
nekünk katona embereknek van arra szükségünk 
A nemes emberek nagy kiterjedésű családi össze
köttetéseiknél fogva elszegényedés esetében ország
szerte találnak maguknak tisztességes kenyeret, 
mig mi székely emberekül a pásztorbotra jutunk, 

Egy leánykérő.*) 
— É l e t k é p . — 

Iria Havadi Dózsa Géza. 

H***széken történt még a vármegyék uj megyei 
beosztása előtt és abban a jó világban, mikor az 
emberek nem birtak annyi romlottsággal és nem 
voltak oly kitanultak, mint most, hanem nyájas
sággal, szeretettel voltak megáldva, kikről tudtuk, 
hogy igazi magyar és falusi emberek jó szívvel, 
lélekkel, de annál kevesebb tapasztalással és gya-
nakodással, mely nem természetük. Ilyen volt Pó-
kafalvi őrkövi Miklós, egyike a régi nemesek 
ama typicus alakjainak, kik rendre ma holnap 
elhalnak. De hogy jobban kiegészítsük a ké
pet, olyan alak volt ő, milyet Wenckheim báró ur 
mai nap nem igen állit elébünk. Fején szürke hajjal, 
mely magas homlokát köritette, elegendőséggel 
birt, hogy a házat az uj idők viszonyainak meg-
felelőleg e cudar világban, mint mondani szokta, 
mutató ujjával is vezethesse. Hiába! a régi jó idők 
elmultak, most csak romjait látja Őrkövi bácsi. 
A z „üzlet-emberek" hyena tömege azon ismeretes 
konzorciuma állottt elő, kik minden dobraütés
nél, árverezésnél ott vannak egymás kezére dol
gozva, hogy potom áron jussanak az elkótyave
tyélt ingóságoknak birtokába. 

Szegény Miklós bácsi! az 6 házinál is ilyen 
menykő csapott le, nem valami kellemetes illusz
trációjául régi gazdasági életének. 

*) Felolvastatott 1878. jan. 12-én a józsefvárosi szabadelvű 
klubban és a zenekedvelők termében rendezett hangverseny al
kalmával. 

ha a véletlen kiveszi vagyonunkat kezünkből. E 
kérdésben nincs különbség, nemes, katona és job
bágy legyen valaki, de ha már a nemességtől fél
tik pénzüket, fentebbi javaslatommal ki vannak ők 
zárva annak használatától, ha első sorban önöknek 
köteles a gyár munkát adni. Nemes és jobbágy 
csak akkor élvezi azt, ha nem akadna a huszárcsa
ládokban elegendő egyén a gyári tisztességes mun
ka végzésére. Ne legyünk elfogultak, adjuk meg 
a császárnak, a mi az övé, de ne felejtkezzünk 
meg magunkról, különösen oly esetekben, midőn 
kiadás nélkül magunknak többszörös hasznot s a 
világ előtt becsülést szerezhetünk. 

Midőn az előnyöket elősoroltam, melyek a 
huszáralapnak ily módon való elhelyezéséből szár
maznak, nem tartom fölöslegesnek fölemliteni azon 
nagyrabecsült jogosultak cselekedetét, kik a köze
lebbi időkben felajánlották a nekik eső részt rész
vénydijak fejében a gyárnak. Ők elérnek egy mel
lékes célt. Pénzökhöz a részvénynyel ép ugy hoz
zájutnak, mint a kik a zergő krajcárokat kézhez 
veendik s e mellett egyenes utódaik bármikor el
sők leendnek a munkanyerésben. Ezt hiszem és 
remélem a megalakulandó gyár intézőitől. Ellen
ben hiszem azt is, hogy a kik most megvetve az 
ügyet céltalanul szétmarcangolják a tökét, azoktól 
megvonja a gyár a munkát s inkább adja azoknak, 
kik mint az alaphoz jogosulatlanok sem nem ártot
tak, sem nem használtak az ügynek. Ily intézkedés 
következtében eljutnak a makacskodók idővel azon 
pontra, hogy a szétszórt krajcárokat összegyűjtenék, 
de nehéz lesz, mert könyebb bontani, mint épiteni. 

Nem vagyok nemes, nem vagyok huszár ka
tona, sem jobbágy, hanem az ügynek egy jóaka
rója. Nem vagyok boszuálló, hanem a székelyföld 
társadalmi fejlődésének egyik katonája kit születé
sem és állásom szorosan köt az ügyhöz és a nép
hez. Fölkérem tehát huszár barátaimat, az ügy 
komoly megfontolására, nehogy eljárásukat a szász 
szomszéd kárörvendő nevetése kövesse. 

—e —r. 

Viktor Emanuel temetése. 
A z elhunyt olasz király temetési szertartásá

ról a következőket közöljük : 
Emberi szem által soha nem látott sokaság 

hemzsegett Róma utcáin ez alkalommal. Mintegy 
másfél mérföldön elhelyezkedett hosszú tömeg 
mozdult meg. A szorongás minden képzeletet fe
lülmúlt. A koporsót megszámlálhatatlan sokaságú 
koszorúk boriták. Elöl ment a lovasság; utána a 
katonai testületek küldöttei, a hatóságok, Róma és 
Turin város küldöttei, a főméltóságok, klérus, ren
dek lovagjai, a diplomatiai testületek, a külföldi 
hatalmak képviselői. A menetet lovasság zárta be. 
A tolongás leirhatlan volt, a rend pedig nem za
vartatott meg. A halotti ámenét I O órakor hagyta 
el a Quirinált. A menetet a hadsereg osztályai 
nyitották meg, ezeket követé a küldöttségek nagy 
sokasága, szenátorok, képviselők, egyházi szemé
lyek, országnagyok, kül nemzetiségek és kormá
nyok képviselői, az uralkodó házak hercegei, Vik
tor Emanuel első szárnysegéde lóháton a megholt
nak kardjával: a koporsó lepel szegélyeit tartot
ták : a miniszterelnök, a belügyér, a szenátus és a 
kamara elnökei és az Anunciatrend két lovagja. A 
koporsót követték a szertartásmester a vas koro
nát tartva, Viktor Emanuel csatalova, a hadsereg 
zászlói tísztelgési kísérettel; legvégül következtek 
a helyhatóságok, társulatok és testületek képvise
lői. Az utcákban roppant népcsoport gyűlt össze ; 

Pókafalvához közel egy másik község is fe
küdt : Perköfalva, hová az öreg Őrkövi csak ugy 
passióból gyakran elrándulgatott, nem különben a 
városba feleségével, a jó Kalári nénivel a szom
széd vásárra, hol az ismerősökkel összejöddögél-
tek, elbeszélvén kölcsönös fájdalmaikat, a legutóbbi 
végrehajtásokat. Legjobban tudta különben a fele
ség, hogy miért megy a szomszéd vásárba, mert 
Őrkövi bátyánk régi dolog, hogy szereti a kár
tyát, hát a régi jó cimborákkal iddogálni! Tehát 
nem csoda, ha Kalári nénénk is elrándult vele, 
hogy kontrollirozza, ámbátor Kalári néni is szerette 
a bort s igy megtalálta zsák a foltját. 

Szép őszi nap volt a két község fölött, a fel
kelő nap mosolyogva ébredt, hajnali ágyából sze-
mérmetesen tekintve le, ragyogtatva a természet 
ő»zi virágait és mindent a láthatáron. 

Egy ily őszi reggelen arra ébredett Miklós 
bácsi, hogy valamelyik vásári napon megint be 
kellene a városba rándulni. Ilyenkor természetesen 
a feleség sem maradhatott távol, hogy ha el lehet
ne valamit adni, mert az adóért maholnap kihúz
zák a házból. Nem régen is két ökrét foglalták le 
adóba. Hej, hej! ha tovább is igy lesz . . . . Még 
a kisbíró uram is kimarad a háztól, mert Őrkövi 
uram különben is hegyes lábon állott a falu elöl
járóival szemben. 

Pókafalva igen szép hegyes vidéken feküdött, 
Örköviék lakása pedig a falu derekára esett épen, 
mely első látásra igen vonzónak, kedvesnek tet
szett, szép nagy udvarral, közepén egy vicsorgó 
kutgémmel, melyen a menykő ütése látszott még. 
Házuk az országút mellett nyújtózkodott széles ab
lak alatti kertjével, a ház tornácáról szép kilátás 
esett az udvaron mindenhol és ki az országútra, 
melynek rendes porfellegeit Miklós bátyánk már 
régén megszokta. Minden reggel ott láttuk az öreg 

az erkélyek fekete leplekkel voltak bevonva, az 
átalános benyomás mélyen megindító volt. A te
metési menet i óra 15 perckor érkezett meg a 
Pantheon templomba, hol az egyházi szertartás vég
be ment. A temetést soha se felejtiel aki látta. Vik
tor Emanuel emléke most jutott a népszerűség te
tőpontjára. Róma lakossága talpon volt 2 0 0 . 0 0 0 

idegen hemzsegett az utcákon, a világ minden ré
széből óriási néptömeg vala együtt. Temetésén 
2 8 5 0 küldöttség volt képviselve. Az óriási megfe
szítéssel fentartottt rend dacára több nő elájult. 
A halottas kocsi előtt vánkoson a vaskoronát vit
ték, melyet az előtt hoztak oda Monzából. A ha
lottas kocái után Viktor Emanuel 3 0 éves kegye
lemből tartott rokkant csatalova lépkedett lovas 
nélkül felszerelve, sötét arabs pej; egykor Palest-
ronál és san Martinonál ült rajta a király. A kép 
megható volt. — A koporsó szemfödelét miniiz-
terek emelték, a király hadsegéde lóháton követé 
a koporsót a király kardját hordozva, utána az 
Anunciata-rend lovagja a királyi palásttal. A ka
tonaság részéről minden ezred zászlaját emelték, 
egy-egy segédtiszt vezetése mellett diszőrség vo
nult utánuk. G a r i b a l d i a temetésről elmaradt. 
— A királyi c»alád tagjai mindnyájan együtt vol
tak a temetésen. 

I SZIGLIGETI E D E I 
Szül. 1 8 1 4 . március 18 -án , 

Meghalt 1 8 7 8 . január 19-én. | 

A magyar szinírodalom és színészet egyik leg
első bajnoka, a magyar népszínmű megteremtője, 
Szigligeti Ede nincs többé : e lesújtó hírt hozta a 
távíró. Lesújtó hir annál is inkább, mert megdöb
bentően váratlanul jött, a mennyiben mi, a távol 
álló vidék semmit sem hallottunk olyasmit, hogy 
Szigligeti az utóbbi napokban beteg lett volna. A 
hirtelen halál különben a mennyire meglepő reánk 
nézve annyira érthető, ha tudjuk, hogy Szigligeti 
már régóta veszélyes szívbajban szenvedett, a mi 
kapcsolatban egy rögtönös szivgörcscsel szombaton 
éjjel kioltá a nagy színműíró életét. 

Hogy k i és mi volt a magyarnak Szigligeti, 
s hogy mit vesztettünk benne, fölösleges szószapo
rítás volna azt itt hosszabban magyarázni. Ismerte 
az ő nevét széles Magyarországon mindenki, a k i 
csak egyszer volt színházban, avagy csak hallott 
valamit magyar szinmüirodalomról és színészetről. 

* 
Szigligeti Eduárd, családi nevén Szathmári 

Ede József, szül. 1814 -ben márc. 1 8 án Nagyvára
don előkelő nemes családból, melynek kedveért — 
miután színész lett — nemzetiségi nevét megvál-
toztatá. Atyja ügyvéd és földbirtokos, anyja Sze
repi Kelemen Katalin volt. Temesváttt és Nagy
váradon és különösen a felsőbb osztályokban 1 8 3 0 
óta kitűnő előmenetellel tanult; de kísérleteket is 
tevén regény- és szindarabirásban, a kenyéradó 
tudományok nem vonzották többé. Annál inkább 
érdekelte a színpad mulatsága, melyhez lopva festé 
a papirdiszitményeket. 1832 -ben elvégezvén isko
láit, a mérnöki pályára lépett skir. mérnök és Kőrös
szabályzati igazgató Varga János oldalánál két évig 
dolgozott, de kedv és szorgalom nélkül. 1 8 3 4 . Pestre 
küldetvén a mérnöki magasb képzettség megszerzése 
végett, itt megtanult németül, megismerkedett az 
ifjabb írókkal. Schillert és Göthét, Byront és Sha-
kespearet olvasgatván, Kantomét, Megyerit, Szent

urat a tornácon bodor füstöket eresztgetve ösi 
hosszúszárú pipájából és ilyenkor az udvaron moz
galom támadt. A ház különben csinos külsővel 
birt, dacára hogy az idő vasfogát a fedélzetre nyo
ma öreg mohával rajta. A ház mellett az országút
tal szemben egy antik csűr terpeszkedett, mely
nek kapuja vetegetővel jár ; benne régi sáros ke
rekek, eke, borona félfedelü szekér, hordódongák, 
szekérdarabok, mutterek stb. foglaltak helyet, me
lyek minden részére a tyúk és veréb éktelen lera-
kodmányai fabrikálták oda magukat, aztán egy-két 
tyúk s még több is a színben talált elég kényel
mes kotló helyet a szekérládákban, vagy egy el
hányódott asztal fiókjában. Hát az udvarkapu guzs-
sarokjai, melyek szembe tekintettek a csűrrel, oly 
viszonyító lármát idéztek elő, hogy egész accordo 
kat hallottunk ; van rajta különben extra kis aj*ó 
is, melyen ha be akarunk menni, akkor ösi záro
kat, reteszeket bocskorszijuval szükség felhúzni, 
lehúzni, melyek kitágulva eresztik be a vendége
ket, és ha bemegyünk, mily kép tárul élőnkbe. A 
kut mellett ténfereg egy-két koca, azok is mily 
szerencsétlenek, fülök farkuk levágva; ki tudja, 
hányszor lehettek már betegek, koszosok, oldalaik 
csomókkal telve vannak, ott fetrengenek a zöldes 
pocsolyában. Tovább megyünk, amott látunk egy 
félredölt galambbugot, hová egy pár galamb csak 
éjjeli szállásra jár, mert bizony leöldösték szegé
nyeket. Amott a kaszaj tetején egy pulyka ágas
kodik ; ni, hogy bámul alá, talán gazdasszonyától 
fél ; Ott megint egy istálló, ezelőtt mily teli lehe
tett, most csak két ökör és két ló várják az odor
ból táplálékukat, a többit adóba vitték régen. Hát 
azok a szegény récék hol gázoljanak ? hm, a disz
nók mindent kitúrtak, még a pocsolyát is. Van to
vábbá két fekete állat is a háznál: két rongyos 
bival, szerencsétlenségre még azok sem fejősök. Az 


