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Egy ХШ-dik századbeli magyar templom s fejedelmi hamvak.
Zemplénmegye déli részén, a szoros értelemben 

vett „H egyalján“ kívül eső Szerencs város (haj
dan Zerenche) Pannóniának a magyarok által

juk be góth modorban épült református templo
mában, mely azonfelül, hogy hazánk legrégibb 
egyházainak egyike, még más érdekes történeti

A szerencsi régi reform, templom. (Zombory Gusztáv rajra.)

szerencsés elfoglalásától nyorto novét, és a hon- j emléket is «Hz kebelében; kétszeresen méltó tehát 
foglalás időszakára ősik alkalmasint eredete is. , a megismertetésre.

К régi kis városnak egy novozotosségét mutat- | A honalapitása után szont István király ideje-
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tői fogva kétségen kívül római katholikusok vol
tak Szerencsnek lakosai; ezt látszik bizonyítani 
Zemplénmegye levéltárában levő azon 1321-ben 
kelt okmány, melyet Szirmay Antal Zemplén* 
megye leírásában idéz. Tebát már Kóbort Ká
roly királyunk korában, 1321-ben, Szerencsen 
nevezetes plébánia volt, mert az akkori plébános 
címzetes egri kanonok és alesporest volt a sze
rencsi járásban (Districtus), a kit a nemes kápta
lan, mint maga emberét (homo capitularis) ki- 
küldé Zombory Andrással, a király emberével 
(Homo regius), törvényes tanúnak Arbona Zsa- 
dány, zempléni helység határai szabályozására.

Ekkor tehát már Szerencsen régi és nevezetes 
plébánia és egyház volt, és hogy az akkori plé
bánia temploma ugyanaz vala, melyet jelenleg e 
reformátusok bírnak, azt Szerencs városának a 
század elején élt tudós plébánusa, Kassai József 
határozottan állítja az 1820-ik évi „Tudományos 
gyűjteményben“ megjelent érdekes leírásában, a 
hol mondja :

„Mivel hasonló alkotmányit templom ez a bod- 
rog-kerosztúrihoz, azt gyanítom, hogy alkalma
sint egy időben épüle amavval, a Ivkeresztúri 
pedig, mint a déli ajtaja felett való falának fara
gott kővel való szegésén ígimzet) láthatni, ezer 
kétszáz húszban épüle. Lészen hát ily öreg a sze
rencsi templom is, ha csak nem öregebb; mert 
nevezetesebb hely vala Szerencs Bodrog-Koreszt- 
úrnál.“

A reformáció után Szerencsen is olszaporodtak 
a reformátusok, s midőn 1583-ban Kákóczy Zsig- 
mond lett Szerencs ura, a katholikusok annyira 
megfogytak, hogy a plébániának meg kelle szűn
nie, és 1595-ben a régi plebánia-tomplomot Ká
kóczy Zsigmond a maga és a reformált nép szá
mára elfoglalá, annak szekrostyéjét elhányatván, 
s a szekrestye ajtaját berakatván, melynek kör
vonala az északi oldalon —- az eső lemosván a 
vakolást — most is meglátszik ; a kar (chorus) 
alatt uj ajtót vágatott, s a fölé e szivakat véscté: 
„L V C  XI. B e aTI, QVJ. AVDIVNT. VKUIJVM. Db r. ét  
cvST om vN T  il l v d . a . D. 1 59 5 .“ (Lukács XI. Bol
dogok, kik meghallgatják isten igéit és megőrzik 
azokat. Az Úr 1595. évében). Es később hozzá 
tétetett : r k x o v . 17 91. (Megujittatott 1791-ben.) 
Az oltárt és orgonát kivetette, s a torony tetejébe 
kakast állita.

Később ugyan rövid időre ismét katholikus 
templommá lett, midőn t. i. II. Kákóczy G yörgy
nek neje Báthori Zsófia a r. katholika vallásra 
tért, s fiát I. Kákóczy Ferencet is katholikus bit
ben neveltető fel; ki 1670-ben a kálvinista pré

dikátort Szerencsből kifizető ; de 1683-ban Tököli 
itteni táborozása alkalmával a templomot vissza
kapták a reformátusok, s ez időtől fogva ezek ke
zeinél maradt.

Ezen templomba temottetott el 1(508 ban Kákó
czy Zsigmond, Erdély fejedelme, s utóbb neje is 
Gerondi Anna, mint azt a templom közepén álló 
diszes márvány-síremlék feliratai bizonyítják. Az 
emlék vörös és fekete márványból, a római kő- 
koporsókhoz hasonló hosszas négyszög alakú, 
melynek felső lapján a családi ebner látható dom- 
borfaragványban, mig felül és alul latin feliratok 
olvashatók.

A keleti oldalán levő feliiásból, — moly úgy 
látszik, hogy valamely dombormű — a fentebb 
említett szerencsi plébános szerint Kákóczy Zsig
mond nejének domborfaragványu arcképe körül 
négyszögben volt alkalmazva, csak egy töredék 
van meg e szavakkal : „ G e u en d i c o x s o k t i  ollm 
i l l . SPEC АС . . .“ a többi, valamint a közép ré
sze is, egészen hiányzik s csak a meztelen téglák 
láthatók, melyek a márvány-lemezzel voltak be
burkolva. Nyugoti oldalán ellenben Kákóczy 
Zsigmond arcképo volt, de ez is hiányzik о lát
szik, hogy erőszakosan törotott ki onnan.

Északi oldalán (lásd 3-ik kép) egy csinos dom
borfaragványu keretben, melyet egy oldalról 
oroszlán, másik oldalról pedig valami griffmadár 
forma alak tart, következő verses felírás alkal
maztatott :

„Ilic Sigisrnvndvs ovaus po>t. vltima fata Накос/.у. 
Pannóniáé colomén расе sagoqve cvbat.

Agria fortvnam est. evivs mirata secvndam,
Ihctoris amoenvm Caesar et. ingenivm.

Dacia proteetomn ; atrox séd Tvrea flagellvm 
Nos Patriae Cives rnite patrocinivm.

Q.varo Pannónia, Agria, Caesar, Dacia, Cives,
Jvsta Pat.ri Patriae sol vite cvm laervmis.“

Az ezzel szemben levő déli oldalon pedig két 
angyal által tartott hasonló domborfaragványu 
keretben ugyanily értelmű magyar vers olvasha
tó, mely eredeti irmodorában igy hangzik :

„Itt fekszik Hakoczy Sigmond, a/. .Jámbor felőle jót
mond,

Magyarországnak támasza vala, Csyazarvnk tanachya. 
Ssendreö csyvdalta erejet, Éghez kariat nagy elmeiet, 
Erdély sserette oltalmát — as Teöreök félte hatalmát. 
My Ilonnyvnkban lakó népek ohajíyvk, mint igaz hívek, 
Azért Sscndrő, Magiar, Eger, CzyaszAr, Erdély és u in

den ember,
Sirassad édes At.yádot meghholt Rukocy Sigmondot.

Megjegyzem még, hogy az emlék, melyet Ká
kóczy Zsigmond három fia : György, Zsigmond 
és Pál, 1618-ban emeltetett, vörös és fekete már
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ványból voll, nevezetesen a belső lapok, a melye
ken a faragványok és a hajdan aranyozott felira
tok láthatók, miud vörös márványból, ellenben a 
felső párkányzat, s a négy, cifrázatokkal ellátott 
szeglet fekete márványból készült; a felső fekete 
már vány-párkányzat helyét ma már csak feketére 
festett fa-párkányzat pótolja, mig a többi szegle
tek is igen megrongált állapotban vannak, s lát
szik, hogy e pusztulást nem csupán az idő emész
tő hatalma eszközlé, hanem kegyetlen barbár ke
zeknek kellett e rombolást véghez vinni.

Fel is jegyezte a történet ez ocsmány tettet, 
örökös szégyenfoltul III. Ferdinánd császár sem
mi kegyeletet nem ismerő német zsoldosainak, 
kik, mivel 1644-ben I. Rákóczy György erdélyi 
fejedelem ellen harcoltak, s a szerencsi vár fel
adása után hatalmukba esett, bosszúból a feje
delem atyjának díszes sírboltját erőszakosan fel
törték s kirabolták !

De méltó büntetésüket meg is kapták értté, mert 
I. Rákóczy György megtudván ez esetet, még 
azon évben rohammal bevette Szerencset,s a német 
várörzőket mind felkoncoltatta, a vár tisztartóját 
pedig a várkapura akasztatta fel.

A  fentebbi emlék nyugoti oldalánál van a tem- 
plombóli bejárás az alatta levő sírboltba, hol, mint

fentebb is említettük, a császári német zsoldosok 
pusztításai miatt, kik a kétségkívül gazdag arany- 
záeu díszes érckoporsókat kegyetlenül szétrom
bolták s eladták, — 1849-ig a két halottnak földi 
maradványai szétszórtan hevertek, de ekkor az 
itt állomásozó 10-ik honvédzászlóalj tisztikara 
kegyelő»bői készitteté a 4-ik képen látható egy
szerű hamvvedret, fehér homokkőből, miről a reá 
vésett következő felirat tesz tanúságot:
„А X IK HONVÉD Z. A. TISZTI KARA AJÁNDÉKÁBÓL 

1849.“
A templomban mutatnak még két régiséget a 

látogatóknak, melyek szintén a Rákóczy korból 
va lók ; nevezetesen egy zászlónyelet, mely a 
sanctuariumot a templom hajójától elválasztó 
bolthajtásra van illesztve; erről megjegyzendő, 
hogy a török damaszt selyem-szövetből volt zász
lónak о század elején még némi elrongyollott 
foszlányai fent voltak, de idővel, s különösen mi
vel bizonyos ünnepeken a helybeli leányok meg
szokták koszoruzni, ezek súlyától az amúgy is 
korhadt nyél eltörött, s most csak ennek fele van 
meg. A másik egy drága nehéz selyem-szövetből 
gazdagon aranyozott Rákóczy-féle disz-lótakaró, 
mely jelenleg a templom asztalát borítja.

Zombonj Gusztáv.
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aranyra tett szert, melyet orosz papírpénzre 
váltva bőrtáskában keblén hordozott. Mivel Írni, 
olvasni tudott, s egyike volt a legügyesebb lo
vaglóknak, s ép oly alkalmatos mint elveteme
dett fickó volt, S . . . .  herceg, egy lovascsapat 
vezére, magához vette, hogy parancsosztásra, ne
vezetesen a nyomatékosabb esetekben alkal
mazza.

Egykor egy tá- 
volesö állomásra vitt 
hadi parancsot , és 
visszajövet egy falu 
vendéglőjében állt 
meg,hogy lovát meg
itassa, s magának a 
csinos csaplár-leány- 
tól egy ital pálinkát 
kérjen. — Szívesen 
szolgált ez neki, s 
mihamar oly bizal
mas beszélgetésbe 
merültek, hogy Tur- 
getschef megígérte, 
ide gyakran betérni, 
ha ily szives fogad
tatás vár reá. Moso- 
lyogva bólintott a 
szép Dasenka, igy 
hívták a leányt, bú
csúzóul kezet szorí
tott vele, s tréfalózva 
mondá:

— Majd meglá
tom, mennyire tartja 
meg szavát. Turget- 
schef azonban meg- 
tartá szavát, mindig 
gyakrabban s gyak
rabban ránduit át, s 
oly sokáig időzött 
ott , meddig csak 
szolgálata megen
gedte. Beszélt sokat 
a szivesen in Ugató 
Dasenkának hazájá
ról és szerzett zsákmányáról, mely őt, ha ha
zatér, nemcsak jómódú, hanem gazdag ember
ré is teszi, és szidta a francia császárt, ki a há
borút okozá s öt hazájától távol tartá. Ha ha
zájába tér vissza, a mi nemsokára lesz, pénzé
vel kereskedést akar kezdeni, s igy természete
sen háziasszonyra is lesz majd szüksége; ki

kétségtelenné tették, hogy a szerény Dasenka, 
ki részéről a csinos, bátor Ivánt szerelme egész 
hevével ölelte. A csinos legényt Urbanov is, 
Dasenka atyja, igen megszerette, s midőn ez a 
leány kezét nyíltan megkérte, szivesen adta bele
egyezését. Turgetschef szolgálati-ideje nehány 

hó múlva letelt, s a 
fiatal párra csak a 
pópa egyházi áldása 
hiányzott, s Iván fia
tal nejével hazájába 
vonulhatott.

Hanem a csilla
gokban m á 8 к é n t 
volt ez megírva : a 
háború szava ismét 
megszólalt, a sere
gek ismét gyülekez
tek, s az 8 . . . her
ceg osztálya is pa
rancsot kapott, hogy 
induláskészon álljon.

Iván egyetlen fiú 
volt, anyja meghalt, 
apja öreg; ha ő a 
csatatéren marad, ki 
nyeri örökségét ? A 
herceghez sietett, lá
baihoz veté magát, 
s kérelmekkel ost- 
romlá, hogy neki 
házassági engegélyt 
adjon , miszerint a 
szeretőket , még a 
hadbamenés előtt 
egyesítse az egyház 
áldása; mivel tudja, 
hogy ha visszakerül, 
erényes nőt fog ta
lálni; ha a csatatéren 
marad, azt akarja, 
hogy ne legyen más, 
ki * atyjától örökölt 
vagy öröklendö tu

lajdonára .jogos igényt tarthasson, mint az ö 
Dasenkája. A herceg, kinek Iván kedvence volt, 
mosolygott о híí gondoskodáson, s azonnal pa
rancsot adott ki az engedély elkészítésére, maga 
nyujtá azt neki át szép nászajándék-melléklettel 
együtt, s három napi szabadságot engedő neki a 
szükségesek elrendezésére.

Itákóczy Zsigmonü síremlékének egyik lapja.
(Zombory O. rajza. Szbvoge a 401. oldalon.)
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A szerelőm szárnyain repült Iván Dasonkájá- 

hoz, sietséggel ültek meg a lakodalmat, s a bol
dogok kisza
bott h á r o m
napja észrevét . - ^
len gyorsaság
gal merült az 
idő tengerébe.

U t ó 1 s z о r 
öleié Iván ked
ves nejét, ki 
könyök között 
csüngött nya
kán , elővette 

papírpénzzel 
megtöltött er
szényét, a fáj
dalmasan zo- 
kogónak kezé
be adta és 

mondá :
— Kedves jó 

Dasenkám, itt 
ez erszényben 
több ezer rubel van, melyeket a franciáktól szed
tem el. Őrizd meg azokat; ha el találok esni, t>z 
a te tulajdo
nod, ha pedig 
ép kéz-láb té
rek viszsza, ál
dott hazámba 
vonulunk, s e 
pénz fogja bol

dogságunk 
alapját letenni.

D a s e n k a  
mindent meg
ígért,hogy úgy 
fogja ezt őriz
ni, mint valami 
ereklyét, s még 
csak arra kér
te Ivánt, hogy 
ha lehetséges, 
minél hama
rább adjon hirt 
magáról.

Turgetschef 
a főhadiszállás
ra érkezvén, 
hadvezérének 
к ö z e 1 é b e n 
anynyi teendője volt, hogy alig jutott ideje sze
relme és nejére gondolni. Kevés idő múlva tul-

boldoggá tette őt' hercegének egy parancsa, ki 
bizonyos sürgönyökkel őt Bialystokba küldte

vissza. Útjá
ban a mennyi
re csak lehe
tett, sietett, és 
ép oly váratla
nul, mint re

ménytelenül 
lepte meg az 
ő Das erikáját 
szomorú bána
tában. A vi
szontlátás édes 
arái azonban 
ismét mihamar 
végüket érték, 
és Turgetschef 
nek ismét vál
nia kellett. Ez
alatt őrmester
ré lépteték elő, 
és ütközőimen 
nem volt , s

Kákóczy Zsigmond hamv vedre. (Zombory G. rajza.) 
(Szövege a 403. oldalon.)

n. Daskával 
csak augusz+ 
tusban találko
zott, ki egy vi
dor kis mag
zattal jött elé* 
be, s mindket
tejük boldog
sága a legma
gasabb fokot 
látszott elérni. 
Hogy a bol
dogság pohara 
csordultig tel
jék, már csak 
az hiányzott, 
hogy Turget

schef enge
délyt nyerjen, 
nejét hazájába 
vezetni ; ha
nem 8 . . . her
ceg Szászor
szágban ma
radt, s az uj pa
rancsnok, egy 
goromba om- 

kereken megtagadta.
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jo о hosszú utat megtenni, azt igen mei csz vál
lalatnak találta, mi mellett Dasenkának még 
éreznie kellett és szomorúan tapasztalnia a foly
tonos elválás kikerülhetlenségét is.

Bialystokban, hol a derék orosz győzök, mivel 
ismét hazájuk határán belül voltak, szabad felhőt
len ég alatt hálákat adtak az urak urának, ki hazá
jukat megmenté és fentartá, s nagy és vitéz csá
száruk, Sándorért buzgó imát küldtek az egekbe, 
hosszabb ideig állomásoztak. Nagyszerű sziv- 
emelő jelenet volt az ezer és ezer harcfi által el- 
özönlött sikon végig tekinteni, kik födetlen fővel 
sorfalakat képezve, a tisztelet és hősiség jelvé
nyeivel feldíszítve állottak ott, s szeretett és 
nagyrabecsült Sándor cárjuk nevét ágyudörgések 
s százszoros éljen között egy szívvel és egy lé
lékkel harsogtatták. E mellett keble bensejéböl 
imádkozott Iván is,hogy a mindenható az ő Dasen- 
káját s kis fiát egészségben tartsa meg, hogy mi
előbb hazájába vihesse.

A csapatok elmenetele előtti estén, előjött Ur- 
banow Dasenkával, s kézbesítő Turgotschefnck 
az átadott erszényt teljesen érintetlenül. Iván 
gondoskodva nejéről, csak felét vette magához, 
és szentül igéré, miszerint visszatér, mihelyt le
hetséges, hogy Dasenkát s kisfiát magával vi
gye szülőföldjére.

Ó-Konstantinowból,hol egy zsidó mogigéré neki, 
miszerint [a levelet egy aranyért pontosan ren
deltetése helyére szállítja, Turgetschof még pár 
sort irt Dasenkának, azután társaival tovább sie
tett hazájába. Egy kis falucska, nem messze a 
Don partjától, Norotscherkosk közclébon volt 
az ő szülő- és lakóhelye. Fekvése kertek, föl
dek, mezőktől körülvévé egy síkon, mely egész 
a folyamig lenyúlt, s lovak és más barmok szá
mára gazdag legolőtt nyújtott, igen barátságos 
volt. Iván öreg atyját még életben s egészségben 
találta, s csak arra kérte, engedné meg a hozott 
pénzből a kunyhót megnagyobbitani, s a barmokat 
szaporítani. Iván a mi újat utazásai közben tapasz
talt, s a mit alkalmazhatnak talált, hasznára for
dította, hogy a szomszédok clcsodálkoztak és mo
solyogtak, midőn meghallották, hogy mindez a 
nő tiszteletére történik, kit idegen országban — 
a mint magukat kifejezték — vett nőül, s most 
haza akarja hozni. Miután mindent oly gyorsan 
és gondoson elvégzett, a mint csak gondolta, hogy 
ez Dasenkának tetszeni fog, hogy sokáig no nél
külözze a hazát, ismét a nagy útra lépett.

1815. január eleje volt, midőn Turgetschef sok
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kiállott viszontagság után Bialystoktól végre 
csak pár órányira volt. Már napközben is köd 
ereszkedett le, s zúzmara boritá a láthatárt, most 
pedig sebesen rohant elő az éj minden borzal
maival: hideg éjszakkeleti szél motszé az embor 
arcát, s kavarta szemébe a fagyos havat, a távol
ból a zsákmányra leselkedő farkasok üvöltése 
hallatszott, s nem sok idő telt, hogy a ló és lovag 
a beláthatlan hólopto térségen az utat eltévesz
tette. Félig megdermedve ugrott le Iván lováról, 
s hogy megmelegedjék, gyorsított léptekkel ha
ladt előre; az ösvény azonban mindig járatlan s 
a hó mindig mélyebb lett, s igy egészen kimorül- 
ten már nem volt képes lovát maga után von
szolni. Végre tökéletesen elerötlonedve megállót! 
szegény, hogy reménytelenül a sötét távolba te
kintsen, nem tudna-о valahol gyertya- vagy 
mécsvilágot felfedezni.

— Oh kedves Dasenkám ! — kiálta fel fájdalom
mal — ily közel vagyok hozzád, és még som lát
hatlak többé, s még som vehetem többé karja
imra az én fiamat. Oh könyörületes isten, ki a ra
gyogó céillagok felett uralkodói, megengeded te 
mindenhatóságodban, hogy о borzalmas éjben, 
itt veszszek cl segély nélkül V Uram! hatalmas jó 
atyám, légy kegyes és irgalmas, s küldj egy 
mentő angyalt. És te, te boldog védszentem, kö
nyörögj érettem о megváltó dicsőséges trónjának 
zsámolya előtt!

Keresztet vetett magára , összeszedte mindon 
bátorságát, és a kétségbeesés borzasztó hatalmú 
tói ösztönöztetvo, ujjolag megfeszité erejét, de mi
hamar elorőtlenedott ismét; lova is összorogyott, 
s pedig úgy, hogy többé nem emelhette fel soha. 
Lovát igyekezett megszabadítani, s kétségbeeset
ten dolgozott; a ló azonban kiadta páráját,s teste, 
mely még egy kis meleget kölcsönzött megder
medt testének, hideg és moréd lett ;* a farkasok 
vonítása cs üvöltése, melyek a fris zsákmányt 
látszottak érezni, több oldalról s mindig köze
lebb hallattszott; tompa zsibbadtság vett rajta 
erőt, 8 már fáradt szemoit örök nyugalomra 
akarta lezárni. Lelkét ogyszorro mint hatalmas 
villanyfolyam járta fölébrodt élotreményo ; mórt 
nem nagy távolból égi zenéhez hasonló, egy szán 
egyhangú csongotyüjének szava hatott át hozzá. 
Hallgatózék, vájjon nem képzőimé üz-o vele 
játékot, hanem a hang mindig közelebb és köze
lebb, tisztábban és tisztábban érintő hallszorvoit. 
Ez fölrázza őt a halálból, s erejének végső meg
feszítésével kiált segély után. Mindenesetre ész- 
revétotott, mert ogy fáklyát lát moggyulni, s ogy 
szánt, moly megváltoztatva irányát, felé siet,
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köves idő múlva megáll mellette, s egy ember- 
szerető izraebta a félig megfagyottat szánjára 
emeli, gondosan meleg bundába göngyöli, s a 
nemsokára megtalált utón a közel fekvő Bialy- 
stokba siet vele.

Itt rurgetscheliiok mindenekelőtt orvosi se 
gélyro volt szüksége, mivel lábai elfagytak. Л 
könyörületes izraolitát gazdagon mogjutalmazá, 
egy másik ajándék által pedig rábírta, hogy más 
nap reggol Tapoloba, Urbanowhoz menjen át, s 
nejct a városba hozza. Visszatértét alig várja; 
végre megérkezik, hanem — csak egyedül, Da- 
senka nélkül. Megrettenve kérdezősködik ennek 
oka után, s megtudja, a mit követének Urbanow 
szomszédja mondott, hogy t. i. Urbanow ökrök vá
sárlása végett Lengyelországba ment, a fiatal 
nő pedig viszontlátási vágya, s azon reménytől 
ösztönöztetvo, hogy öt az utón találandja, gyer
mekével együtt elkísérte atyját. Hangosan zo
kogva hanyatlott vissza Iván ágyára.

Л szegény beteg állapota valóban sajnálatra- 
méltó volt. Életét kockáztatta, s majd elvesztette, 
bogyósak nejét és gyermekét hazavihesse; és 
most azt isién meghallgatta könyörgését, a ve
szélyből kiszabadította, s megfagyott lába aka
dályozza, hogy őket nyomban kövesse. Л sors 
hatalma ellen azonban nem használ a zúgolódás, 
s végzetét türelmesen kellett elviselnie.

Lába végre begyógyult, s ö ismét készen ál
lott, hogy a nagy utat vissza megtegye. Úgy lát
szott, hogy a sors szeszélyeinek még nincs elég 
téve. Bialystok ismét megtelt katonákkal, a há
ború parázsa ismét lángra lobbant, s csak egy 
uj hadjáratnak sikerülhet az ismét fellépő Napó
leont megsemmisíteni, és Turgetschofnek minden 
kérelme és könyörgése dacára ismét Franciaor
szágba kellett masíroznia. A vaterlooi diadal 
után el lön döntve Napoleon sorsa, a győztes se
regek egy része visszavonult, s Turgetschef 
ismét Bialystokban találta magát. Alig érkezett 
ide, azonnal Tapoloba sietett, azonban csak Ur- 
banowot, Dasenkát pedig nem találta, s megtudta, 
hogy atyját egész Ü-Konstantinowig kisérte, 
mindig azon reménytől buzdittatva, hogy Ivánt 
útban fogja találni; mivel azonban ezen remé
nyében csalatkozott, s vágyának nem volt többé 
ára, atyjától itt elvált, s egy izraelita kereskedő 
kíséretében Iván hazájába, a Don partjára sietett. 
Ez óta atyja semmi tudósítást nem kapott 
leányától. E tudósítás kevés vigaszt öntött Iván 
leikébe, mert remélte, hogy Dasenka falujában 
öreg atyja védszárnyai alatt mint gondos házi 
asszony gazdálkodik ; vígan és jókedvűen sietett 
tehát e hiedelmében hazája felé, a Don partjára.

(Vége következik.)
JP j .

Kossuth L ajo

Kossuth szereplésének fénykora a fogságából 
kiszabadulta utáni időnél kezdődik. Kossuth 
ekkor megnősült, s mert azon időkben a megyék 
közgyűlései az alkotmányos csatározások és 
önvédelem legalkalmasabb helyoi, mindmegannyi 
jó régi sáncmüvek voltak, miken a bécsi önkény 
ereje nem egyszer tört meg; természetes vala 
azért, hogy Kossuth e sáncok közt, s különösen 
Post-, mint kö'ponti megyében iparkodott magá
nak hatáskört szerezni, honnan annyira megbé
nított alkotmányunkat nemcsak erélyesen véd
hető, de honnan egyszersmind síikores támadáso
kat intézve az ellenre, erélyt önthotett a többi 
mogyébe is.

Hogy tehát Postmegyében szerepelhessen, azért 
vett 1832. táján Tinnyén ogy nemesi birtokot

Tinnyo Postmegyénok budai oldalán, a Pejt-, 
Esztergám- és Komárom-mogyék határai által 
képzett szögletben, hegyes vidéken fekszik, s ha
tárán megy korosztül a hajdan oly élénk és neve
zetes buda-béjsi országút, mely már a rómaiak ide
jében nagy katonai út lehetett, jobbra-balra ne-
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e ház is megérdemli talán, hogy történeti omló
kul tekintsük.

Tinnye a József főherceg uradalmaihoz tartozó 
Pilis-Csabától öt percnyire, Pesttől két és fél órá
nyira fekszik. Lakosai kivétel nélkül magyarok, 
s a volt jobbágyok közt másvidéki nevezetesb 
családok neveivel, milyek Bottyán, Boda, Nasz- 
vadi, Gombási stb. gyakrabban találkozhatni. 
Vallásukra nézve r. katholikusok s reformátusok, 
majdnem egyenlő számban, és zsidók, az elsőbbek 
anyaegyházakkal, az utóbbiak pedig zsinagógá
val bi írnak.

Tinnye és vidéke minden tekintetben Agyé

val, más részt Zsámbékot, hajdani fényes, góth Íz
lésű templomának ma is móltóságos romjaival, mig 
jobbra, a Duna felé, a Pilis bércnek merész kör
vonalai rajzolódnak le az égbolton. A Tinny ét 
övező halmokról négy megye részlete terül el a 
szemlélő lábai alatt: Pesté, Esztergámé, Székos- 
Fehérváré és Komáromé. Közel fekszik ide a ka
landjairól egykor oly hires gr. Sándor Móric 
bajnai birtoka, s a doroghi és sári-sápi kőszénbá- 
nya, mely részben nemcsak a vidék, de Buda és 
Ó-Buda gyárainak tüzelőszer szükségletét is fedezi.

Ily tisztán magyar-ajkú, a mellett regényes 
fekvésű helynek lakóhelyül választása mogfo-

Kossuth Lajos dinnyéi lakóháza.

lemre m éltó; maga a helység a tenger színétől 
körülbelül ugyanazon magasságban van, mely
ben a budai Széchenyi-hegy teteje. Van itt két 
kőbánya is, melyek értéke bizonyára emelkedni 
fog, ha majd megkezdik a tervezett buda-eszter- 
gom-újszőnyi vasútat építeni. A tinnye-vidéki 
hegyeket Iiautkon Miksa magyar akadémikus 
ismertette meg geológiai tekintetben, moly ismer
tetései —  fájdalom ! — Európa egyéb országaiban 
alkalmasint nagyobb ügyeimet gerjesztettek, 
mint nálunk. A község határáról meglátni egy 
részt Esztergamot hatalmas kupolyás bazilikájá-

lelt Kossuth egyéniségének, kinek költői érzé
kéről is minden sora tanúskodik.

Pilis-Csabáról, a pompás karban levő ország
útiból balra fordulva, mély hegyvágásokon át rö
vid öt perc alatt *izon lejtőre érünk, mely a völgy
ben fekvő Tinnyébo ereszkedik. Maga a népes 
és terjedelmes helység több útcából áll, molyok 
az úgynevezett; ízbégnél ( Izmaelbég összevonásá
ból), azon magaslatnál ágaznak szét, melyen haj
danában valami török erőd állott; ennek ma 
csak alapzata látszik.

Mi a felső útat választjuk, mely a zsellérek но-
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rán, a Kossuth utcán, s az úgynevezett Kossuth 
terecskén át az úri sorra vezet, hol a meglehető
sen népes közbirtokosság itt-ott Ízlésesen épült 
lakai állanak.

S ezzel azon szorény külsejű hajlékhoz értünk,

birtokostól vette meg, s azon saját kényelmére 
több rendbeli változtatást tett. Többek közt, mert 
az épületek alacsony helyen fekvőnek, s igy a 
nedves felszivárgásoknak nagyon ki voltak téve, 
nemcsak az előtte elvonuló s azelőtt feneketlen

mely előtt bizonyára kegyelettel fog megállani 
minden magyar, kit útja valaha Tinnyén viond 
keresztül.

Kossuth о házat s a hozzá tartozó nemesi bir
tokot Somogyi (most gondolom Montban lakó)

sarával vendéget marasztó útnt köveztette ki, ha
nem a zivatarok alkalmával a környező halmok 
vad vize levezetésére mély árkot vonatott, mely a 
Kossuth-kert alatt kezdődve, a helység egész felső 
végén végig fut.



pestisos légköréből, jelenleg épon Kossuth Lajos 
tinnyei házában lakik, onnan szerkeszti a nép fel
világosítására, ismeretköre tágítására irányzott 
szerény lapjait, hol hazai irodalmunk lagnagyobb 
horderejű lapjának, a nemzetet ujja alakulásra 
felrázó közlönynek, a „Kossuth Hírlapjának44 

eszméje fogamzott.
Érdekes, s az akkori bécsi kormányt nagyon 

jellemző e lap keletkezesének története is, miről 
némit Horváth Mihály „Magyarország független
ségi harcának történetében44 is olvashatni; rész- 
letesb s érdekesebb adatokat azonban Vásárhelyi 
Géza itt lakó barátomnál volt szerencsém olvasni, 
magának Kossuthnak néhai Vásárhelyi Sámuel
hez Írott leveleiben, ki akkoron a közbirtokosság 
directora vala, s kivel mint közbirtokosnak, meg
indítandó „Hírlapja“ cautiója kimutatására nézve 
több rendbeli érintkezésének kellett lennie.

Midőn végre Kossuth minden tevékenysége 
Pesten, mint az ország szivében pontosult össze, 
s éj-nappali tevékenysége még a falusi üdülést 
sem engedő meg neki, állandóan Pestre költözött 
át, 1846 elején eladván tinnyei birtokát s házát, 
melynek tulajdonosává Sántha István 1 etf, s je 
lenlegi birtoklója Sántha Péter, Postmogye ogyik 
jellemes és hazafias érzelmű t sztviselője. E 
sorok írója kísérletet tett Kossuth nevezetes há
zának megvételére, bár abban hosszaob ideig 
nem lakhatnék, jelenlegi birtokosa azonban oly 
kegyelettel ragaszkodik ahhoz, hogy semmi áréit 
sem adná. S örömmel kell megjegyeznem azt is, 
hogy bár ezen házban Kossuthnak innen elköl
tözése óta csak igen ritkán laktak, annak jó kar
ban tartásáról igen tisztelt Sántha Péter uram- 
bátyám lelkiismeretes buzgalommal gondoskodik 
s a kegyelet iránt fogékony hazafias érzelme biz 
tositékok nyújt arra nézve, hogy e nemzetiem 
lék épségben maradásáról gondoskodni fog ezen
túl is.

Szokott/ Viktor.

11. Endre hitvese.
Gollért, volt Csanádi püspök fenyegető alakja 
jelent meg olötte, kitől, az I. István király által 
sz. Péterről címezett ravonnai egyház részére 
tett, de a későbbi m. királyoktól elhanyagolt 35 
ezüst márka alapítvány megújítására intetik vala.

Л vakbuzgalmú Endre földöntúli revolatiónak 
tulajdonítván megmenekülését a halál torkából, 
az említett egyházi adományozást azonnal meg
újítja, hogy azonban a szent Gellert iránt való 
hálája lerovásából rögtön cl nem indult a ravon
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uai egyház meglátogatására, ebbeli szándékában 
a távolléto alatt Magyarországban oláradt zava
rok, cs később második házassága által akadá
lyoztatok meg.

E zárán doklására II. Endre, a lefolyt ese
mény után tizenöt év múlva, 1233-ban, második 
özvegysége alkalmával indult el.

Olaszországban való tartózkodása alatt VII. 
Azzo, estei örgrófot és Forrára uralkodóját, ille
tőleg anyjuk unokaöcscsét alkalmilag megláto
gatandó, e végből Velencének irányzá visszatérő 
útját, s ünnepélyes, lassú és rövid menetekben, 
városról városra lóháton vonulva be, imigy sok 
váltatva Estébe érkezék.

Nem győzik oléggé dicsérni az olasz évköny
vek a pazar fényt s a szívélyes fogadtatást, mely
ben a királyi vendég az örgróf udvarán részesült.

Л íeleségvosztett Endre borús lelkét csakhamar 
rózsaszinü örömek deriték fel ; kedélye hirtelen 
átvarázslását azonban nem a tornák és diszme- 
netek kábító ragyogásai, hanem egy körülbelül 
23 éves leány bájai idézék elő.

Beatrix — igy hívták e fiatal hölgyet — az 
imént emlitém VII. Azzo anyúl mostoha testvér
bátyjának, I. Aldobrandnak volt leánya. Már 
élete legelső hajnalát gyászfel legek boriták. Ha
sonnevű anyját bölcsője mellől ragadá el a kérlel
hetetlen halál, nem sokára pedig, az 1215-ki harci- 
gyözedelmek közepett méreg vet vala véget ap
ja  éloténok is.

Beatrixot már három éves korában mostoha 
nagyanyjának, Aliziának és mostoha nagybátyjá
nak VII. Azzonak gondjai és gyámsága alatt ta
láljuk.

A ferrarai udvar történészei ugyan magasz
talják az őrgrófot gyámleánya iránt viseltetett 
gondoskodásáért, de ebbeli sima eljárása a kiszá
mított küllátszat határain túl nem terjedt.

Valódi buzgó részvevő kebelre Beatrix csak 
egyre talált árvaságában, s ez nevelő nagynénje
I. sz. Beatrix vala ; de a kolostor cellájában cl- 
komorodott asceta szűznek rideg ábrándjai a 
gyermekszív álmait ki nem elégithoték.

Az örömtelen gyormekkor el nem lebbenho- 
tett a nélkül, hogy nyomait a felgördült hajadon 
kedélyébe no vésse.

Búskomoly jellemkinyomata, párosulva testi 
szépségével, Beatrixot méltóságteljes plastikai 
alakká idomitá, s különösen a kék szemein és 
vállán leomló aranyfürtjein elábrándozó egyko
rú provoncei lantosok, mint a hires Peguilain 
Amerigo messze zengő dalaikban öt a lejodelmi 
szépség költészeti eszményképeid tüntetik lel.

H A Z Á N K  S
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sem magát a jól számitó őrgróf kiegyenlithetésük 
reményével egy percig is kecsegtethette volna. A 
közeledő vihar előfergetegéi most háttérbe szo- 
riták az őrgrófban Beatrix joga ellen táplált fél
tékenységét, amaz előnyökkel szemben, melyeket 
unokahugának kínálkozó férjhez menetele által
II. Frigyes császár ellen a magyar király hatá
lyos befolyása, tekintélye s ereje súlyától volt 
várandó. Nemkülönben megnyugtató ír volt az 
őrgróf szivére, bogy a 60 éves Endre királytól 
többé nem várt utódokat.

Egyébiránt unokahuga férjhezmenetelét a 
a ravasz olasz, Endre könnyelműségének és vak
szenvedélyének kizsákmányolásával, az aljas ön
érdek eszközéül is felhasználá ; ugyanis a házas
sághoz megkivántató családfői engedélyét, unoka
huga vagyonbeli ügyeinek színe alatt mindaddig 
halasztgatta, miglen az e módon türelmét vesz
tett II. Endre király nemcsak a maga részéről 
lemondott Beatrix birtokairól, de egyszersmind 
őt is rábirá azoknak Azzo részére való átenge
désére.

Erre ugyan azután az eljegyzés Róland ferra- 
rai püspök jelenlétében mindjárt megtörtént, s 
Endre király az egybekeléshez szükséges előké
születek megtétele végett sietve visszatért Ma
gyarországba ; — a közbejött ismeretlen akadá
lyok miatt azonban csak a következő 1234. év
ben érkezett a magyar követség Ferrarába a 
menyasszonyért , kinek Endre király részéről, 
az e végett rendezett ünnepen jegyajándékké- 
pen nyilvánosan egy drága karperecét adván át 
— néhány nap múlva Beatrix elindult új hazá
ja  felé.

Magyar kíséretén felül vele ment VII. Azzo, 
200 ferrarai lovassal; a násznéphez csatlakozának 
Trevizo, Padua és Mantua legelőkelőbb urai, 
jelesül Guido, az utóbb említett város hires püs
pöke, a vitéz Berlinghieri Henrik s több más gró
fok.

Beatrix útja diadalmenet volt. A merre ment, 
tisztelgő küldöttségek fogadták s ajándékokkal 
halmozák el. így  a többi közt Trevizoban való 
két napi pihenése alkalmával népünnepélyekkel, 
eltávozásakor pedig ezüst-serleggel tisztelték vala 
meg.

Az ekként Magyarországba megérkezett 
menyasszony június hó 14-én való vasárnapján 
tartá meg királyi vőlegényével, a magyar biro
dalom akkori fővárosában, Székes-Fehérvárott 
a boldogságos szűzről címezett székesegyházban 
esketési bevonulását. Az ünnepélyen jelen volt 
fejedelmi személyek között, a magyar királyi ház

tagjain s VII. Azzo oslei őrgrófon kívül a törté
nelem még Frigyes osztrák herceget említi.

Az esketési szertartást a mantuai püspök vé
gezte.

A házassági szerződésben lekötött oOOO márka 
ezüst nászadományon, és az egyébként is a ma
gyar királynékat illető javakon felül, II. Endre 
neje számára még életfogytiglan húzandó 1000 

márka ezüstöt adományozott. Az illető okmány, 
Róbert esztergomi érsek és Bertalan veszprémi 
püspökön kívül, tiz olasz főúri tanú nevében 
jegyeztetett alá.

íme tehát végtére a büszke Beatrix királyi 
férje oldala mellett a halandók dicsőségének 
tetőpontján állt; de szent frigyükre nem tündök
lőit szerencse-csillagzat, vészfellegek tornyosúltak 
a királyi pár felett.

II. Endre király e házassága által oly köte
lezettségeket vont magára a II. Frigyes császár 
ellen fondorkodó VII. Azzo irányában, melyek 
egy kiütendő olasz-német háború esetében 
Magyarországot okvetetlenül az utóbbi biroda
lommal összekoccanásba hozandák, a nélkül, 
hogy a szövetséges Este-ház jelentéktelen s 
messze eső politikai hatáskörétől Magyarországra 
bármily csekély előny háromolhatott volna. E 
politikai hátrányt felhasználva Frigyes osztrák 
herceg, már a lakodalmi napok alatt egynémely 
magyar főúrral az ország ellen összeesküvést 
szőtt, minek utóvégre háború lett a következ
ménye.

De másrészről eltekintve attól, hogy II. Endre, 
királyi jövedelmeinek háromnegyedét fiainak és 
unokájának átengedvén, s a maga számára csak 
egynegyedét tárván m eg ; továbbá, hogy az új 
királyné, Beatrix, mitsem hoz vala magával nász
hozományul, s az imént megült nászünnepélyek 
s az olasz uraknak adott gazdag ajándékok tö
méntelen költséget emésztenek fel — mindezek
től, mondom, eltekintve, már a királyné részére 
lekötött összegek magukban elégségesek valának 
arra, miszerint az egyébként is szétzilált állam 
pénzügyét végromlásra juttassák. A minthogy II. 
Endrét ebbeli pénzzavarai nyomban tartozásai
nak felfüggesztésére, s a papság jószágaira kive
tett jogtalan adók behajtására késztették — minek 
következtében már-már egyházi átokkal sujtatik, 
ha Róbert áldornagy közbe nem lép vala.

Hogy ily mostoha következmények mellett II. 
Endre király házasságát az ország közvéleménye 
elkárhoztatá, nagyon természetes.

Beatrix királynénak azonban a nép idegenke
désénél veszélyesb ellenségei valának saját mos-



toha fiai: Béla, az ifjabbik király ég Kálmán her- I E válságon pillanatban ragadá ki II. Endre 
cég abbéi, félelmüknél fogva, hogy netán apjok királyt 16 havi házassága után az élők sorából a 
II. Endre királyé házasságában gyermeket nemz- halál, 12.%. évi September hó utolsó napjaiban, 
ven, oz által a maguk es utódaik előjogaiban és 1 у  , , .
javaiban csorbulást szenvedhetnének. A mégha- í l r e .V  e.atnX nemcsak ut(),só támoszlopát, de 
sonlást szította a királyi házban a görög Mária, ! “ d* lg! ~  A boszót lehelő IV .
Béla hitvese, ki a mellett, hogy az általa gyűlölt I lttíleto‘;etten«teß ' ’ olt apja tanácsosai
latin fajból származott Beatrixnek tartozzék ezen- | ~  nedornak S8eme,t tolatta ki-
túl a királynői elsőséget átengedni, másrészről az Ezúttal ГУ. Béla ama régi szokást is, misze- 
ípja halála után reá háramlandó öregebb király- rint a gyermek nélkül maradt özvegy magyar 
nékat illető javadalmak teljes birtoklásától meg- királynéknak az országot férjük halála után 
fosztatva látta magát Beatrix által. rögtön el kellett hagyniok, teljes szigorral alkal-

Az elkeseredett családi villongások Beatrixot maztatta Beatrixra. 
a Béla ellenies párt karjaiba sodrák, a mi által Az özvegy királyné azonban az egyházi s 
azonban, különösen pedig a közgyülöletü Dénes világi nagyok előtt reményteljes állapotban való 
nádorba helyezett bizodalma miatt, az ország létét jelenté ki. Béla király parancsára azonnal 
ellenszenve még inkább fölgerjedt ellene, úgy szoros őrizet alá tétetett. 
hogy már több részről a nádor iránt táplált szere- (Vége következik.)
lemmel gyanúsittaték. W yáry A lbert.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e
(Június 28.)

(VK.) A múlt héten fázott a képviselöliáz, fá- bizalmatlansági nyilatkozatot adni a kormány el
zott a főváros, sőt mint páter Secchi állítja — len.“ A másnapi szavazásnál tehát a többség el 
fázott az egész világ. vetette az ellenzéki inditványt, a miniszterelnök

A képviselőház „fázása“ a legmulékonyabb nyilatkozatában megnyugodott, s napi rendre tért. 
volt, mert ott a horvátországi fából csakhamar S mi van a napi renden ?
tüzet csináltak, mely jobbról-balról raegizzasztott Az első nagyobb belreform, melyben a jobbol-
ugyan egy csomó honatyát, de két nap alatt az dalon mulasztót, a balon veszélyt látnak: a bírói 
egésznek vége lett, nagy füstjével és föllobbant hatalom gyakorlásáról szóló törvényjavaslatot, 
tüzével együtt. vagyis az igazságügyér szerint: az uj szellemi

Macbeth „birminghami erdeje“ óta a fák soha fegyverzet, melyet a korszellem, az ország hitele 
senki ellen nem indultak meg oly fenyegetőn, s a bírói kar tekintélye kíván; Várady Gábor 
mint a mi felelős kormányunk ellen, melynek szerint pedig: a trójai faló, mely tetszős aján- 
minden áldott nap száz felé kell felelni. Tavaly dóknak látszik, de vigyék be csak a kapukon, 
a temesvári erdők lombjai és száraz ágai közül belőle a központosítás serege tör a megyei védbás- 
zudúlt ki a zivatar, most a horvát-szlavon erdők tya lerontására.
rázták fenyegető fejüket. A kérdés egyszerűen ez : válasszák-é a tör-

A horvát országgyűlés ugyanis átirt, hogy akö- vényszéki bírákat ezentúl, vagy a kormány ne- 
zös hadtigyér nagy erdő-eladásokat akar tenni. vezze ki ? S hallatszik a sok súlyos szó: egy ol- 
Ez volt a vihar magva. Gróf Andrássy felszólalt, dalon a tudomány követelése, haladás, hitel, kül- 
hogy nem erdő, hanem csak fáeladásról lehet szó, országok példája; más oldalon a megyei jogok  
s az sem történhetik meg — mert már lépést tét- csorbítása, ősi szokás, miniszteri mindenhatóság, 
tok oz ügyben — a magyar kormány tudta nél- sat. Foly a szemrehányás. Jobbról arisztokratikus 
kíil. Az ellenzék azonban ezzel a nyugtatással sallangokkal vádolják az ellenzéket, ez pedig
nem érte be, s Ghiczy Kálmán indítványozta, a kormánypártot azzal, hogy a megyéket tönkre
hogy előre semmisnek mondjon ki a ház e tárgy- akarja tenni. „A  bírói kar függetlensége nem ón
ban minden oly intézkedést, mely a magyar gödi a választások szeszélyeit“ — mondják amott, 
és horvát országgyűlés tudta nélkül jőno létre. „A  közvélemény és régi szokás a választást ki- 
Ez még a jobboldalon is tetszett többeknek, várija“ — hangoztatják emitt. Beszeltek már vagy
s lett mozgolódás és pártértokozlot „Annyi volna húszán s beszélnek még vagy ötvenen, s a türelem
ez mondák a jobboldali körben, — mint előre ismét tüzpróba előtt áll, mert megkezdődtek a
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„h ossz  ú ülésok,“ mindennap reggeli kilenctől 
délután háromig.

A tárgyalás heves s Irányi Dániel még a sí
rok kapuját is megzörgeté. О Böszörményi helyén 
ül, s a múlt héten előidézte annak árnyékát. Vá
dolta az igazságügyért, hogy „törvénytelen Ítélet 
folytán Böszörményit halálra kínozta.“

Ez egy szörnyű bomba volt, melynek szétpat
tant darabjaira egyenkint ugráltak fel miniszte
rek és jobboldali képviselők. A baloldalon is töb
ben mondák: ez sok volt! A felzúdulásnak az el
nök véget akart vetni, s Irányit „rendre utasítva,“ 
az ülést bezárta.

De ezzel nem lett a kérdésnek vége.
Másnap Horváth Boldizsár szót kért, s a meg

bántott becsület érzékenységével kívánt elégté
telt. Kettős sértés történt — úgy mond, —- az es
küdtszék ítélete ellen s az ő becsülete ellen, me
lyet még a hazának sem áldozhát fel, s azért sem 
miniszteri, sem képviselői székét nem foglalhatja 
el addig, mig a háztól elégtételt nem nyer.

Ezt mondá s kiment. Mögötte zaj és zavar ma
radt. Gajzágó Salamon az ingerültség közepette 
indítványt tett, hogy a mentelmi bizottság adjon 
véleményt az elégtétel módja felöl, mely ily ese
tekben jövőre is zsinórmértékül szolgáljon. Olló! 
— kiálták fel a balközépen — ez már korlát 
volna a szólásszabadság ellen. Tisza K. és Ghyczy 
Kálmán kijelenték, hogy ők sem helyeslik Irányi 
kifejezését, de az elnök rendre utasitá értté, s a 
házszabály egyebet nem enged meg.

Szilágyi Virgil is felállt, s a jobboldal nem 
akará hallgatni; de midőn beszélt: akkor a szél
sőbal hallgatta haraggal. О azt állitá, hogy az 
igazságügyér mindenképen könnyiteni akart Bö
szörményi helyzetén, de barátai rábeszélték, hogy 
ne fogadjon el semmit. Irányi tudja ezt, s ezért a 
mit mondott: az az igazságügyér ellen a „legna
gyobb méltatlanság.“

Deák Ferenc a vita hevében érkezett meg, 
(mondják, hogy érte küldtek,) s egy másik indít
ványt tett: hogy a mentelmi bizottságot mellőzve, 
a ház maga fejezze ki rosszalását. Erre Gajzágó 
vissza is vette indítványát, s uj ágban indult 
meg a vita.

Az ellenzék ismét a házszabályra hivatkozott, 
melynek betűi szerint a Deák indítványa elkésett. 
Különben is a határozathozásra szükséges, hogy 
az indítványt ki nyomassák.

Az elnök azonban feltette a kérdést a Deák F. 
indítványa szerint, s lett nagy megindulás. Kiment 
az egész ellenzék, egy rész nem akart szavaz
ni a házszabály ellenére, a szélről pedig Irányi el

len. De a ki bennmaradt (összesen 203) mind a 
rosszalásraszavazott. Irányi nem hagyá el székét, 
s végig hallgatta az egészet. A lapok pedig még 
harmadnap is viszhangozák о zajt, egy oldalon 
ostromolva Irányi kifejezését, a más oldalon pe
dig a szavazókat, kik a házszabály betűit mibe 
sem vették, és a miniszter érzékenységét, ki kö
zönséges emberi bőrről bírván, a sértő golyóra 
fel jajdúlt.

A karzatnak nagy látványa volt ezen a két na 
pon ; de voltak, a kik eltávoztak; legelőször a 
ház nyugalma, aztán a türelmesség; sőt maga a 
ház méltósága is fölvette a vándorbotot, s útra 
készül. Nagyon sajnos lesz, ha eltávozik.

A felsőház egész idilli ellentétet képez. Ott az 
élet oly csendesen foly, mintha csak festve volna. 
Csupán két betű zavarta fel a született törvény
hozók aggodalmát: e két betű: I. K. (Isten ke
gyelméből). A képviselők t. i. mellőzni határozák 
ezt az új veretű arany pénzeken; de a főrendek 
és főpapok más véleményen vannak. Ok szeret
nék, de mindamellett nem ragaszkodnak föltétle
nül hozzá, a mivel eléggé ki van fejezve, hogy a 
mai főrendi táblának (miután nem valódi felsőház) 
lehet önálló véleménye, de nincs akarata. Sóhajt 
hat, de nem tehet. Létezik, de nem él.

A felsőház különben most meg szokta osztani 
termét a kath. elökongressus üléseivel, hol szü
letett elnök a prímás, szélső balhédig Deák F. és 
Somssich. E kongressus sajátlag csak előjáték. 
Választási szabályokat dolgoz ki a nagygyűlés 
számára, mely el fogja dönteni: mennyi befolyása 
legyen a világiaknak az egyházi és iskolai ügyek
ben. — Reméljük a legjobbat s várjuk u — leg
kevesebbet: ez a legokosabb.

Addig pedig vessünk egy pillantást Rómára, 
hol egy hires csillagász é l : páter Secchi, ki meg
magyarázta nekünk, hogy mért fáztunk a múlt 
héten és az egész hónapon át. Egyszerűen azért, 
mert a napfénynek is épp annyi ellensége van oda 
fenn, mint itt e földön minden világosságnak, 
mely melegít és termékenyít. Ez ellenségek feke
ték, s nevök : folt. Oda tolakodnak a nap tányérja 
elé, s igen fontos positiót foglalnak el, mert a 
logkisebbik is százszor nagyobb, mint a mi föl
dünk. Volt e hóban egy nap, melyen harminc
három ily óriás folt lepte el a nap tányérját — s 
mi e miatt didergőnk.

A fürdők legtöbb kárát vallják. A császár für
dő platánjai is ogész elégiákat susognak miatta, 
mert a második bál sem volt különb, mint az első. 
A tánc nem élvezet ilyenkor, hanem kommóció, s 
a ki véletlenül petrezselymet árul: kék kör-
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1755. évig Braziliában nyeretett: 480 millió piasz- 
tert, vagyis 709,800 kilogr. finom, tiszta aranyat 
tesz. 1756. évtől 1777-ig az arany-jövedelem
138.000 kilogrammot ; 1778-dik évtől 1810-ig
110.000 kilogrammot képvisel. így tehát 1810-ik 
évig 955,800 kilogramm volt a tiszta arany jöve
delem ; ha ehhez még hozzávetjük az aránylagos 
dugárúkat, mely a fentebbi összegnek mintegy 
harmadát teszi, 1.274,000 kilogramm tiszta ara
nyat nyerünk. 1810— 1840 ig, a legkisebb számí
tás szerint, 60,000 kilogrammot tett az aranyter
més ; igy tehát ez ideig az összes aranymennyi
ség 1.334,400 kilogrammot tesz, mely összeg meg
felel 4,596.260,736 franknak, vagy 1838. 504,295 
osztrák értékű ezüst forintnak — vagy a mos
tani érték szerint mintegy kétezer millió oszt. ért. 
frtnak. Mexiko, Peru és Brazília után csak egy
néhány aranytermö ország érdemelne omlitést, 
melyeknek aranytermelvénye Humboldt szerint 
e század elején 414 millió piasztert tett, beleszá- 
mintva még a dugárúkat is, vagyis az elcsempé
szett aranyat is. Ez ugyan nagyon jelentékeny 
összeg; de mégis csak egy-tizennegyed ( ' / ,4/) 
részét teszi annak, mit eddig Amerika szolgálta
tott a nagy világnak.

Közli: Lávay Jenő.
— K. F. — (Házassági szokások Ázsiában). Cey

lon sziget lakói igen fiatal korukban házasodnak'. 
A menyekző előtti nap egy kecskéval ajándékozza 
meg a vőlegény menyasszonyát. A menyekző nap
ján együtt eszik vele A menyekzőre meghívottak 
tartoznak magukkal ennivalót hozni. Egy pap 
vagy rokon összeköti a párnak hüvelykujjait, vagy 
körültekeri mindegyik testét valami ^szövettel, 
s azután egy pap leönti őket vizzel. Ezután követ
kezik a vendégség, hol bűvészek s táncosok mu
lattatják a vendégeket. — Soknejüséget nem is
mernek ; a sokférjüség azonban igen gyakori. A 
férjek oly kevésre becsülik nejeiket, hogy ezeknek | 
az őjelenlétükben leülniök sem engedik meg. — 1 

Ha Perzsiában valamely fiatal meg akar házasod- I 
ni, szülői vagy rokonaitegy menyasszonyt választa
nak neki, s a választottnak lakába inenvén, atyjá
tól megkérik. Ha ez nekik cukorsüteményt tesz 
az asztalra, jelenti, hogy a kérelem meghallgatta
tott. — Néhány nap múlva megkötik a menyasz- 
szony házában a házassági szerződést, melyet az
tán a kadi vagy pap aláír. A vőlegény ruhát s 
fényüzési cikkeket hoz, a menyasszony soha sem
mit. A szerződés feltételeit a vőlegény az elválás 
esetére is tartozik betölteni. A menyekző a szer
ződés utáni második vagy harmadik nap tarta-

tik. A menyekzőt megelőző éjszakán a vőle
gény a menyasszonynak bizonyos mennyiségű 
alhennát (festőszer) küld, melylyel barátnői kezét 
és lábát megfestik. Az alhenna maradványát visz- 
szaküldi a vőlegénynek, ki szintén barátai által 
megfestetik. A menyasszony-házból a zenének, 
táncnak nem szabad elmaradni. Itt gyűlnek össze 
a menyekzői éjszakán a vőlegény s menyasszony 
barátjai. Minden asszony és fiatal nő vörös fátyol
lal van elleplezve, a menyasszony pedig, ki egy, a 
vőlegény által küldött lovon lovagol, most egész 
ünnepélyességgel a férjhez vezettetik. Öt a vőle
gény szülői a házajtónál fogadják, azután fijuk 
szobájába vezetik, hol ez mélyen meghajtva ma
gát menyasszonya előtt, őt megöleli. Ezután 
nagy vendégség következik, melyben a férfiak a 
vőlegény nyel, a nők pedig a meny aszony nyal esz
nek. A hinduknál két házassági mód van. Az egyik 
„kaningadanáma-nak neveztetik, melynél a nő 
ingyen adatik férjhez ; a másik „pártám“ , mely
nél az apa leányáért 21 — 31 ponnest (50— 70frt)

I kap. Az eljegyzéskor egy öreg asszony üzögeti a 
„roszat“ vörösre festett vizet fordítván meg három
szor a jegyes pár előtt, ezt aztán kiöntvén. Vő
legény s menyasszony az összekelési napon szem • 
közt ülnek egy sátorban, hol különböző nagyságú 
kancsók vannak körbe állítva. A kör közepén 
égő gyertyák állanak. A pap (bramin,) kéri a nagy- 
és kis isteneket, hogy a nagy- és kis kancsókba 
szálljanak alá; ezután apró tüzeket gyújt, mikbe 
imák közt fát és vajat vet. Ez megtörténvén, a 
kiadó-atya egy arany bálványt ad leánya kezébe ; 
a menyasszony ezt a vőlegénynek adja. Ez
után az anya vizet tölt az összekeltek ke
zeire, miközt az apa minden isteneket bizony
ságul hiván, mondja : En, N-nokfia, N.-nek uno
kája, leányomat neked, N. fiának adom. A 
bramin előveszi a talit (tigris-fog s falevél) és 
azt először az istenek tiszteletére a kancsókba 
egymásután beereszti, s azután átadja az uj házas
pár atyjafiainak. Ezek rátoszik kezeiket, a bramin 
pedig kiáltja : „Ok pénzt, életet, barmokat s sok 
gyermeket fognak nyerni !“ Most a vőlegény kapja 
meg a talit, a menyasszonyra függeszti, s a házas
ság meg van kötve. Ezután még néhány szertar
tás következik. A vőlegény mcgigéri, hogy meny
asszonyáról gondoskodik, ez pedig megintetik, 
hogy Arindadyt (egy szent) kövesse. A bramin, 
vendégek és rokonok rizst és sáfrányt hintenek 
az uj házaspár vállaira ; oz megtörténvén, elkez
dődik a vendégség, moly a gazdagoknál gyakran 
100,000 tallérba is kerül.

Post, I869. Nyomatott az „Athenaeum“-ban.








