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V. A basilika ünnepélyes f'OIszeiitelése. 

A magyar Sión szent hegyén folyó 1856-i aug. 31-kén nagy vallás
egyházi és nemzeti ünnepet ültünk. 

Itt fogunk tollhoz, itt irjuk le kedves honfiainknak a látott és hallott 
ritka dolgokat, hogy az ihlettségig hangolt lelkesedés Kárpátoktól Adriáig 
nemzettestünk, sőt a közbirodalom minden rétegeit az isteni gondviselés imá
dé sára, a honszerelemre fölvillanyozza, miszerint atyáink erényeit s ezekkel a 
közboldogságot föltámasztanunk sikerüljön. 

Ki ne tudná Magyarország fiai közül, hogy sz. István király születés
helyén állott székesegyház a százados ostromok alatt annyira elpusztult, 
hogy csak alapfalait lehetett kikutatni? — Tudjuk, hogy a dicső emlékű 
Mária Terézia buzgósága e várhegyen ugyan egy diszes templomot épittetett, 
a melly mégis egy főszékesegyház rendeltetésének meg nem felelhetvén, előbb 
ugyan herczeg Barkóczy primás által tervezett, majd uj tervszerint hg. Rudnay 
prímás által megkezdett, s nemeslelkü utódai Kopácsy és Scilocszky hg. prí
mások folytonos áldozatkészsége azon nagy bazilikának ada léteit, melly je
lenleg mintegy égi menyasszony Esztergom szikláin büszkén emeli kúpját a 
fellegekig, mindnyájunkat az oda fennlévők keresésére intve. 

Honunk e legnagyobb, legékesebb, legjelentékenyebb ezért ia legeisii 
épületének fölavatása, mint illett legnagyobb ünnepélylyel hajtatott véghez. 

Az ország apostoli Fejedelme első elődjének e székhelyére négy cs. kir. 
főherczeggel együtt legnagyobb fénynyel jelent meg: kíséretében két bibor
nok és husználtöbb érsek és püspök, vagy husz tábornokból álló kar, sok 
apát, prépost, káptalani küldött, rendfőnök, az ország minden részéből egy-
besereglett roppant számú egyháziak, számos országnagyok, cs. kir. tisztvi
selők és minden rendű és rangú honfiak és honleányok és százezernyi ájtatos 
nép a nemzeti ünnepet valóban nagyszerűvé és lélekemelővé magasztalták. 

Esztergom múltját jelképezve a felszentelés előtti napokban beborult, 
esett, elvégre szokatlan vihar dühöngött, de a fölszentelési ünnep előestéje 
beköszönvén, az ég kiderült, a szélvész lecsillapodott, s a legszebb reményre 
jogosító hajnal virradt fel. 

A z ünnep szépen, igen szépen, vagy is : épületesen, fényesen, nagysze
rűen folyt le; s minden lelkes honfi áldá az Istent, hogy ez országos napot 
olly jelessé magasztalta. 

Felszentelési ünnepünk fontossága és az iránta nyilatkozott nemzeti 
részvét kötelességünkké tette, hogy azt részletesen ecseteljük. S mi, bár a 
szükséges adatoknak hiteles öszzegyüjtése szintolly fáradságba kerülnek, mint 
az aranynak kiaknázása — , mégis édes anyaegyházunk iránti kegyeletünk és 
hontársaink iránti szeretetünk rábírt, hogy a felszentelési ünnepélynek leirá
sát minél részletesebben közöljük : azért kedves olvasóink megnyugtatására 
egyelőre tudatván, hogy az ünnepély illő fénynyel, s közörömre szerencsésen 
végrehajtatott, egyszersmind jelentjük, hogy e lélekemelő ünnepélyt telhető
leg leghivebben és legrészletesebben rajzolandjuk. friijintn UMOwflyj 
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43. Vitéz IV. János 1465—1472. Hunyadi Jánosnak meghitt ba
rátja. A tudományok és szépmüvészeteknek nagy mentoralévén, Pozsonyban 
egyetemet, Esztergomban világhírű könyvtárt emelt, melly a törökök vad
dühének esett áldozatul. Sírkövén méltán „a hon atyjának" czímeztetik. 

44. V. János (Alemanus, családneve Bekensloer Silesiából) 1473 — 

1476. Szép elmetehetségc miatt Mátyás királynak kedvencze volt, A hir és 
pénzvágy őt arra bírták, hogy állomását 1476-ban hűtlenül elhagyja, s 300 
ezer arany forinttal és tömérdek kincscsel Fridrik császárhoz távozott, ki ötet 
előbb a bécsi érsekség kormányzójává s az egyetem kancellárjává, és 1482-
ben szalzburgi érsekké nevezte. 

45. VI. János bibornok (arragoniai herczeg, s Ferdinánd nápolyi 
király s Beatrix magyar királynénak fivére) 1480—1485. Esztergomban a 
székes templom mellett sz. Mihály tiszteletére kápolnát épittete. Állásáról 
h lépvén Kómában a biboros testületnél végzé életét. 

46. Ipoly bibornok (ferrariai estei herczeg, és Beatrix magy. királyné 
nővérének, Eleonórának fia) 1487—1496. Mátyás király által alig 9 éves ko
rában esztergomi érsekké neveztetvén, VHI . Imre pápa által csak később és 
hosszas vonakodás után erősíttetett meg, oldala mctlé helyettes kormányzóul 
Ibafalvi Tamás sz. györgymezei prépost rendeltetvén. Mátyás halálát mélyen 
gyászolva, Ulászlót királylyá koronázni vonakodott, s helyét Osvald zágrábi 
püspök végzé. 1492-ben bibornokká neveztetvén, Kómába költözött, e miatt 
és azért, hogy az egyházi és világi hivatalokra idegeneket hozott be, az or
szág rendéi ellene kikeltek, s a pápa a király által kínevezett Erdódy Bakács 
Tamást az esztergomi érsekségben megerősité. Ipoly előbb az egri püspöksé
get fogndá el, dc néhány év múlva Olaszországba költözött, s a milanói. 
<-npuni, ferrarai, mtitinai, s a frnneziaországi narbonti püspökségek kormány
zatát nyeré el. Meghalt testvérénél Ferrárában 1520-ban. 

47. Erdődy Bakács (Bakóez) IV. Tamás kardinalis 1497—1521. Ki
tűnő férfiú lévén, nagy tekintélyre tűn szert : konstantinápolyi patriarchává, 
a pápa részéről (de latere) követté neveztetett Magyar, Cseh, Lengyel kirá
lyokhoz. 11. Lajos kiskorú királynak gyámjává lön. Hazafiságból a török ellen 
keresztes hadat gyűjtött, de a honárulók Dózsa alatt pórlázadókká fajultak. 
Nyit ián zsinatot tartott. A török elleni harcz ra 20,000 arany forintot áldo
zott. Esztergomban sz. Mária tiszteletére a máig is fenálló remek márvány 
kápolnát emelte és alapította; a pápa által a közönséges laterani zsinatra meg
hívatván, útjában Veleueze tanácsa és Kóma által nagy kitüntetéssel fogad
tatott, s a pápának közbejött halála után, a pápaságra ő is nyert szavazatot. 
1521-ben meghalt. 

48. Szakmart/ M- '•!l,"',J'i 1321 —1524. A magyar sz. koronaért 
Fridrik császárnak elzálogosított várak visszaváltására 60,000 aranyat ha
gyományozott, de nagy szükségben ez a hont ostromló török elleni háborúra 
fordíttatott. 

49. Szálkán helyesebben Zaikay László. 1524—1526. Széles tudo
mánya miatt európai hirre emelkedett. A kath. hitvallásnak serény védője 
volt. A szerencsétlen mohácsi ütközetben hét főpásztor társaságában hazá
jáért vérzett el. 

50. Várday Pál. 1526—1549. Szerencsétlen korszakban ült az ér-
aeki székben; a törökök Esztergomot ostromolván 1543-ban székét Posonyba 
lette által, hol érseki bikában számos nemes ifjat neveltetett. Hogy a hon 
ellenségeinek útját állja, az érsekújvári erősséget épittette. 6 éviglen kir. hely
tartó volt. Meghalt kora 66-ig évében. 

.51. Martinusius IV. György (máskép Utisinovics György) 1551. 
születésérc nézve horvát és szegény pórszülöktöl származott. Zápolya ö általa 
hi wa hazánkba Solimant. Erőszakos halálát a történelemből tudjuk. 

Oláh VI. Miklós. 1553—1568. Már 16 éves korában Ulászló ud
varában nyert alkalmazást; majd az egyházi rendbe lépvén, előbb pécsi ka-
noaoK^najd Lajos király titoknokává lön. A mohácsi vész után V. Károly 
császár akaratából Belgiumba ment, hol az ország kormányzatában kitűnő 
részt vett * ) , hol „Attilla" eziinü történeti müvét is irta. Visszatérvén előbb 

* ) Olt megforduló hazánkfiai e levéltárakból róla érdekért nyomozhatnának*!. JC. 
I 



zágrábi, később egri püspökké lőn, s ő erösité meg Eger várát annyira, liogy 
a töröknek ellentállhatott. 1552-ben a tridenti közönséges zsinatban a ma
gyar egyháznak volt képviselője; honnan visszakerülve esztergomi érseki 
méltósággal diszittetctt fel. 1559-ben a Jézus-társaságát Nagyszombatba 
telepítette. 1562-ben királyi helytartóvá lőn, s Miksa királyt Pozsonyban 
megkoronázá. A tudományoknak igen nagy pártfogója volt (Istvánfi Miklós 
hazánk e Liviusa is az ó udvarában ápoltatott). Nagyszombatban seniinariu-
mot alapított, és több tanodát emelve, az emberséges intézeteknek buzgó védje 
s a civilisatiónak jeles hőse vala. A közjó előmozdítása végett Nagyszombat
ban lőőUbcn nemzeti és 1560-, 1562-és 1566-ban megyei zsinatokat tartott. 
Az érdemeiben elaggott főpap 1564-ki jan. 14-kén kora 77-ik évében költö
zött a dicsők hónába. 

53. Verám* Antal. 1569—1573. Nagy tudományú és nyelvekben 
i<rcn jártas főpap volt. Két izben az Ottomanni portához követül küldetett 
ki, hol 8 évi fegyvernyugvási okiratot eszközle ki. Rudolf herczeget megko
ronázván, a rendek kiv ánatjára ország helytartójává neveztetett. 87 éves ko
rában székét Eperjesre tette által. Halála után az érseki 6zék 23 évig betöl
tetlen maradt. 

54. Fehérköcy III. Ittcán. 1596. Tágas törvényisméreténél fogva 8 
éviglen kir. helytartó volt. Érsek csak ötödfél hónapig lehetett. Meghalt 
1596-ki nov. 11-én. 

55. Kutass;/ VII. János. 1597—1601. Nagy része volt bene, hogy 
Báthory Zsigmond Erdélyt, Moldvát és Oláhországot Rudolf királyra szol
gáltatta. Királyi helytartó volt. A művészetnek nagy barátját tiszteljük 
benne. Meghalt 1601-ben. - -

56. Gr. Forgách 1. Ferenci bibornok. 1607—1615. Szilárd jellemű 
főpap volt; midőn Nyitra vára Bocskai által ostromoltatnék, oda beszori-
tatva. készebb volt a legvégsőre, sem hogy királya iránti hűségét megszegje. 
1640-ben Nagyszombatban zsinatot tartva, az egyházi rend számára fegyelmi 
szabályokat szerzett. Tudós férfiú lévén, Magyarország történetét megírta, 
de mellyet fájdalom saját akaratjaként a sajtó nem közlött. Lankadatlan 
munkásság miatti gyengeségből meghalt 1615-ki oct. 15-kén. 

57. Pázmány Péter bibornok. 1616—1637. Született Nagyváradon, 
1570-i october 4-én, előbb Jézus-társaságának tagja volt, de roppant tudo
mánya, ékesszólása és ernyedetlen jelleme őt az egyházi főpolezra magasztal
ták. A bécsi máig is nevéről czimezett papnöveldét állitá; a nagyszombati 
sz. István seminariumát rendezé, s ugyan ott 25 nemes és szegény ífju szá
mára convictust alkotott; az ínséggel küzdő magyar nemesek fölsegéllésérc 
évenkint ötezer aranyat (akkor nagy sommá volt ez!) fordított; a magyar 
tudományos egyetemet alapítá, és ennek, valamint az érseki köny vtárnak talp
kövét Nagyszombatban 1619-ben letevé; Pozsonyban, Szepesbeu. Szathmá-
rott és Lőcsén a Jézus-társaság tagjainak házakat emelt. Nagyszombatban 
sz. Miklós templomát épité és számos szentegyházat. A kath. hitvallásnak 
legbuzgóbb bajnoka és 40 évig legjelesb szónoka volt, és számos eleredt ma
gyar családott az egyházba visszakebelesitett. Magyar nyelven irt szent be
szédei, Kalauza, imakönyve, magyar és latin levelei s mintegy husz nyilvá-
nyosságra került műve, mély és alapos tudományát, apostoli buzgalmát, láng 
nyelvét, remek szónoklatait, máig is például használjuk, s illy ritka tulajdonai 
miatt őt a hon méltán legnagyobb főpapjaként kegyelettel tiszteli és áldásban 
tartja. Meghalt kora 67-ik évében 1637. márt. 19-én, eltemettetett Pozsony
ban sz. Márton egyházában, hol utóbb neki ugy Lippay és Széchényi György 
érsekeknek bg. Esterházy Pál nádor közös emléket emelt. 

58. Lásy I. Imre. 1637—1642. A z 1639-ki éhség idején az éhezők
nek magtárait megnyitotta. A pozsonyi „Sz. Imréről" czimezett máig is fen
álló papnöveldét alapította, s a nagyszombati egyetemben a jogtanok karát 
(utódával együtt) alapitotta. 163o-ban Nagyszombatban nemzeti zsinatot 
gyűjtött. 

59. Lippay V. György. 1612—1666. A kath. egyháznak egyik Iáng-
lelkü előharezosa vala; mindent elkövetett, hogy az anyaegyháztól elszakadt 
görög hitüeket, különösen az oláhokat az édes anyának visszanyerje; Csaló
közben az eleredt atyafiakat csakugyan legnagyobb részben visszatérítette, és 
sz. Antalban sz. Ferencz-rendjének zárdát emelt; a tudományoknak nagy
barátja lévén, Trenesénben, Beszterczebányán, Selmeczbányán, Késmárkon, 
Rosnyón, Gyöngyösön tanodákat állított, s azokat Jézus-társaságának bölcs 
vezénylete alá helyezte; érdemes plébánosok számára 50 ezer forintot; a haza 
védelmére szolgálandó Érsekújvár megerűsitésére 200 ezer forintot, szóval 
hazai jótékony ezélokra 600 ezer forintnál többet szentelt. 1648-bau nemzeti 
és 1658-ban megyei zsinatot tartott Nagyszombatban. 

60. Szelepetényi VI. György. 1666—1685. Roppant tudománya és 
ékesszólása minden európai udvar előtt tekintélyessé és királyi helytartóvá 
tette. Mint kinevezési oklevelében is tolcmlittetik, nemcsak a budai nagyve
zérhez, hanem az ottomnni portához, az erdélyi fejedelmekhez, a lengyel ki
rályhoz több izben királyi követül küldetve, élte koczkáztatásával is a honnak 
nagy szolgálatokat tett. A tudományok és sz. bit terjesztése tekintetéből 
Nagyszombatban pap- és nemesifjak számára jeles növeldéket, a Jézus-társaság 
vezetése alatt Szakolczán, Zsolnán, Lőcsén tanodákat, és Pozsonyban irgal
mas barátokkal koródát alapított. A karmcUtákat is ö hozta be. A franczia 
clerusnak nagy mozgást okozott 4 pont függetlenségi határozmányát (Decla-
rationem cleri Gallicani) 1682-ben Nagyszombatban tartott zsinatban a magyar 
egyház szilárd kárhozatával ellensúlyozta. A törökök megtörésére sokat tett, 
jelesen Bécs ostromának megszüntetésére 500 ezer forinttal áldozott. Mária-
Zell templomát sok adománynyal gazdagitotta, hol tetemeit nyugalomra 
tenni óhajtotta. 

61. Széchényi VII. György. 1685—1695. E derék föpásztornak a 150 

év alatt török rabigában nyögött haza és egyház sebeinek bebiggasztása osz 
tályrészül jutott, de nálánál alig is tett volna többet : az éhhalállal küzdők 
ezrei az ő magtárából élődtek; a hon védelmére roppant sommákat szentelt, 
például : a budavári bástyák kijavitására 2 1 0 , 0 0 0 ft., pesti hadi kórházra 
157,000 ft., az esztergomi vár javítására 15 ,000 ft., Pécs bástyafalainak ja
vítására 10,000 ft., Győr bástyáira 16 ,000 ft., Szombathely bástyáira 10 ,000 
fttot; az ifjúság nevelésére Budán, Győrött, Lőcsén, Trenesénben convictuso-
kat és gymnasiumokat alapított; 29 szerzetesrend-házat épített, mind annyi át 
a sz. hit és tudomány csarnokául; s olly tömérdek sok pénzt áldozott szent
egyházak emelésére, javitatására és a Szentlélek eleven templomainak szegény 
embertársainak fölsegéllésérc, hogy a történetírókként „e magyar érseknek 
lúrén az egész földkereksége ámulattal csüggött; és Romában csudaszerünck 
tartatott, hogy egy embertől ennyi telik!" (Turóczy 135 . 1.) Azonban tud
nunk kell, hogy jeles főpapunk az alázatosságnak legnagyobb barátja, s afény-
üzésiiek legnagyobb ellensége volt, s ezért bőséggel megáldatván, a hon 
legnagyobb jótevőivé fölmagasztaltatott. 

6 2 . Kollonict Leopold gr. 1 6 9 5 — 1 7 0 7 . A töröknek Bécs alól és ha-
zánkbóli kiűzéséhez nagyban hozzájárult; előbb az egyházi lovagrendnek tagja 
lévén, a harezban is kitüntette magát. Épen Budának török kézből visszavétele 
napján a pápa által bíbornoknak neveztetett ki. Hogy is maradhatott volna 
el olly bonatyának kitüntetése, kiben Isten dicsősége és az emberiség ügye 
iránta legmelegebb sziv dobogott?! ki nem tudja, bogy egyházának az orosz-
oláliok közül 100 ezernél több lelket megnyert; ki nem tudja, hogy a törö
kök Bécs, Eszék, Várad alól elűzetvén, a honvédelemben elvérzett harezosok-
nak ezernél többre ment árváit összeszedte és neveltetésükről gondoskodott; a 
kalocsai elpusztult egyházi megyét megnépesitette; a nagyszombati könyv
n y o m d á t folytonos mozgásban tartotta; hazájában Komáromban,és Posony-
ban, Eperjesen Jézus-társaságával tanodákat hozott létre stb. stb. A megdi-
csöültnek tetemei Posonyban az általa épittetett Megváltó egyházában taka
rítottak cl. 

63. Kerettély Augutzt bibornok (saxoniai herczeg). 1707—1725. Előbb 
mint harezos Buda visszaerőszakolásánál vitézségével tüntette ki magát. A 
császár által a birodalmi gyűlésbe képviselővé lőn kiküld ve. Érdemeiért Ká
roly r-á-zár által 1714-ben „római szent birodalombeli herczeggé" nevez-
tett ki, melly méltóság az oklevélként utódaira is szállott. 

64. Etzterházy II. Imre. 1725—1745. Jószívűségéről hires vala. Jöve
delmét templomokra, szegények gyámolitására forditá, többi közt : Posony
ban sz. Márton temploma főoltára; Alamisnás sz. János ékes kápolnája, az 
Erzsébet apáczák háza és koródája; Nagyszombatban a kegyelmes szűz ká
polnája, s 21 templom és tanoda neki köszöni fölépültét. 1738-ban ülé föl-
szenteltése 50-dik évét (secunditíáját) a mikor a máría-zelli templomnak egy 
2000 aranyat nyomó kelyhet, és a pozsonyi társastcmplomnak 6000 ft. értékű 
egyházi öltözéket ajándékozott. A szegényeknek pénztárát kiürítvén, nyaká
ról az arany keresztet is feláldozta, ezért méltán „szegények atyja" czimével 
dicsőíttetett. 

65. Ctáky VII. Miklós. 1 7 5 1 — 1 7 5 7 . Elődjéhez a szegények gyámolitá-
sában hasonló. Országbani körútja alkalmával a tanuló ifjúságot ösztöndijak
kal segítette, s különösen a köznemességet segitette. Hullája Pozsonyban Ala-
mizsnás sz. János kápolnájában nyugszik. 

66. Barkóczy II. Ferencz 1761—1765. A műveltséget Rómában nyerte 
főpap Isten dicsőségét, a tudósok és tudományok ügyét szivén viselte. Az 
egri lyceumot ő alapitotta. Fötörekvése volt a török beütés miatt Esztergom
ból száműzött érseki széket és a főkáptalant eredeti helyére visszahozni, 8 a 
szétdúlt székesegyházat fólépiteni, s e nagy művéhez hozzá is fogott, de az 
érdemes főpapot illy törekvésében 1765-ki juu. 22-kén bekövetkezett halála 
megakadályozá. 

67. Batthyányi I. József, kardinalis. 1776—1799. Batthyányi Lajos 
ország nádorának volt fia, kinek az egyház ügye rendezése, s a honfiak java 
körüli érdemei nem csekélyek. Pest városa neki köszöni a közegészségre és 
földerítésre hasznos erdőt, melly ma „város ligetnek" neveztetik. 

68. Károly Ambrut (cs. kir. ausztriai főherczeg). 1808—1809. Pá
pai fölmenté* és fölhatalmazás folytán, előbb váczi helyettes és 2 3 éves korá
ban esztergomi érsekké lőn. Nemes szivüségét a vizáradás által sújtott bu
daiak vigasztalásul KID kitüntette. 1809-ben Napóleon már már hazánkat is el
foglalandó vala, midőn az országot egyfelől a nádor, másfelől fiatal prímá
sunk körülutazták, az országot hazájok védelmére lelkesiték. E közben 
a buzgó főpap mi fáradalmat sem ismert, itt harezvágyat ébresztett, amott a 
harezban elhullottak rokonait, majd ismét a sebesülteket vigasztalta, s midőn 
a harezban sebesültek kórágyainál vigasztaló angyalként megjelent, a kórt 
elkölcsönzé, és emberszeretetének áldozatul esett. Meghalt Tat un 1809-ki 
sept. 2-án, tetemei Esztergom bazilikája alatt nyugszanak. 

69. Rudnay Sándor bibornok 1 8 1 9 — 1 8 3 1 . Nyitra megyei Szentke
reszten 1760-i oct. 4-én született. Esztergom megyei tudós és lelkes pap lévén, 
csak hamar plébános és kanonokká, 1815-ben erdélyi püspökké neveztetett, 
hol. kivált 1817-ben kiütött éhség alkalmával a szegénységgel sok jót tett, s 
illy hivatalbuzgalma őt a főegyházi-méltóság polczára emelte. Neki jutott a 
szerencse székét Pozsonyból és a főkáptalant Nagyszombatból hová 1543-ban 
a török elöl menekültek, ünnepélyesen visszahozni; a mikor a nagyszerű ba
zilikának alapját megvetvén, azt élte fogytáig lankadatlanul épitteté. Azon-
folül számos templomot és iskolát emelt, éa a szegényeknek folytonos vigasz
talója volt. 1822-ben Pozsonyban nemzeti zsinatot tartott. A kitűnő főpap 
hamvai a maga által kijelelt helyen,a bazilika alatti érseki sírboltnak bemenve 
jobbra eső első sorú és legalsó sírüregében épen Kopácsy teste alatt nyug
szanak. 



70. Kopácsy II. József 1838—1847. 1775-ki máj. 30-kán Veszprém
ben született, ugyanott mint tanuló és pap feltűnt, és éles esze, nyomós ítélő 
tehetsége, szorgalma, egyenes és szilárd jelleme őt sebesen fölragadák. Mint 
tanár Fleury apát nevezetes munkáját francziából magyarra fordította és 
1801-ben nyilványitotta illy czim alatt: „ A izraeliták és keresztények szo
kásairól." Több remek beszéde is világot látott. 1822-ben fehérvári, 1825-ben 
veszprémi püspökké, 1838-ban pedig ország prímásává lőn. A székesegyház 
építését müértelemmel folytatta, és kúpjára a sz. keresztet feltűzte; a nagy
szombati társas uj káptalant 1844-i jan. 1-én fölavatta; a népnevelés külö
nösen szívén feküdt, és a káptalanokkal Veszprémben és Esztergomban mes-
terképczdéket, Balassa-Gyarmaton nőneveldét állított; a magyar tudós társa
ság, a tébolyda, irgalmasnénék, gyermekkórház, és sok más jótékony intézet 
alapításához nngylelkülcg hozzá járult, a buda-pesticket és esztergomiakat 
1838-ki árviz alkalmával nagyban segitette, a gazdászatot emelte, a tudós 
férfiakat tisztelte, a magyar irodalomnak hő pártfogolőja volt; a szegények 
közt szerény csendben évenként 20—40 ezer pftot is kiosztott. Emléke áldás
ban marad! 

71. Hám VIII. János 1848. Kegyelmesen kineveztetvén, állásáról 
csakhamar lemondott, előbbi püspöki székét Szathmárott elfoglalván, ott jó
tékonyságait máig is folytatja. 

72. Scitovszky IX. János bibornok. Született 1785-ki nov. 1-én Abauj 
megyei Bélán. 1809 pappá szenteltetett, 1813 theologiából doctori rangot 
nyert; 1824. sept. 14-én rosnyói kanonokká; 1827. aug. 17. rosnyói, 1838-
nov. 19. pécsi püspökké, 1849. jul. 21-én esztergomi érsekké és Magyaror
szág prímásává, 1853. márt. 7-én bibornokká neveztetett. — Minthogy e lap 
(folyó évi máj. 4. és 18. szám) hasábjain érdemekben megőszült és az eszter
gomi egyházat dicsőn kormányzó főpapunk élete terjedelmesebben közölte
tett, cz úttal csak azon közóhajt fejezzük ki: hogy a kegyelmek ura Istene ö 
Eminentiáját testi és lelki áldásokkal tetézze, hogy őt, ki az egyháznak kitűnő 
főpapja, a trónnak hűtámasza, n hazának legbuzgóbb fia, a népncvelésnek 
valódi apostola, és minden jónak és szépnek nemes szívű pártfogója, az Isten 
még soká — soká éltesse! 

Az esztergomi érsekek előjogait és szabadalmait kifejtették: 
— Acta et Decreta synodi Dioee. Strigon. auctoritate I. ac. R. D. Petri 

Pázmány. Cum appendicibus : I. De Dioec.Strig. II . dc Religiosis Hung. III. 
De priv, A . Eppi. Strig. Posonii 1R29. 

— Róbert Károly oklevele 1335-ről Fejér Codex Dipl. Vol. IV . p. 82. 
— Zsigmond oklevele 1393. az érsekek jogait megerösiti. Fejér Cod. 

Dípl. Tom. X . Vol. n. p. 96. 
— Vjabb törvényezikkek : 1741-ki 10, 11. t.-cz. — 1751-ki 3. —179° / , -

ki 24 . t.-cz. 
— Bél Mátyás : Cottus. Strigon. Commentariolus. Sectio II. De preor-

gativis A . Episcoporum Strigoniensium. MSS. stb. stb. 

(K-IyinUs• L.-.Ttli > 

Kalászát a vegyészet mezején. 

II. 

A szántóföld fótevőrészel B ezek mennyisége kituausaiiak Irgegyszrrübh morijs. 

Annyi ismerettel bir a tudományosan ki nem képzett földmi-
velö is, hogy megtudja különböztetni az agyagos és homokos szán
tóföldet; s többször hallotta s tapasztalta maga is, hogy amabban 
nehezen, emebben pedig könnyen jár az eke; s hogy az egyik to
vább, a másik kevesebb ideig tartja meg a nedvességet : de azt, 
hogy mennyi van szántóföldjében e két fő tevörészböl — az agyag
ból és homokból — , s azt, hogy kellő mennyiségben van-e meg e 
két anyag? csak az ollyan gazda tudhatja, ki nem tartja fölösleges, 
s talán haszontalan dolognak a földmivelést tárgyszó iratokat elol
vasni, s az egyszerű vegyészi kísérleteket szántóföldje kezelésénél 
gyakorlatba venni. 

A szántóföld fö tevőrészei tehát az agyag és homok. Tiszta álla
potban mindkettő terméketlen, de a legtermékenyebb földet kép
zik : ha a különböző növények termesztéséhez megkívántató men
nyiségben kevertetnek. A felettébb agyagos szántóföld hibái ezek : 
hogy benne nagy tömöttsége miatt, különösen a kisebb növények 
gyökerei szét nem terülhetnek, 8 ugyan e miatt kevesebb levegő is 
járja, mint a mennyi a bele tett trágya vagy korhany szénenyének 
szénsavvá leendő átváltoztatására megkívántatnék; s igy kevesebb 
szénsavat szíhatván fel a növény gyökerein, csak csenevészni fog. 
Továbbá az igen agyagos föld felszine sebes zápor esők alkalmával 
tömött tésztanemü kéreggel vonatik-be, melly a nedvesség leszi-
várgását meggátolja; s ez okozza, hogy a különben jó tékony nyári 
eső lejtős szántóföldön lefut; aTdnán pedig a nap hevétől hirtelen 
elpárolog a nélkül, hogy a haldokló növény gyökeréig lehathatott 
volna. 

A nagyon homokos földnél épen az ellenkezőt találjuk. Ez cse

kély összefüggése miatt nem ad elegendő szilárd talajt a növény 
gyökereinek, — s igen gyakran megesik, hogy a tartós szárító sze
lek a homokos szántóföldek felszínét a növényekkel együtt elseprik; 
s a milly könnyen bebocsátja az igen homokos föld a nedvességet, 
olly könnyen ki is engedi párologni magából. 

Ha már most e két különböző sajátsága földet — növényeink 
természetéhez illöleg összekeverjük — : nyerünk ollyan termőföl
det, melly a mellett, hogy a növénynek szilárd állást szolgáltathat; 
a szükséges nedvességet megtartó, a fölöslegeset pedig elbocsátó 
erővel is bir. 

Szántóföldünk agyag és homoktartalmát következőkép tiul-
hatjuk-ki : 

Vegyünk belőle egy latot s ezt kis mennyiségű vizzel ve
gyítve főzzük egy kevés ideig, s azután mozsártörővel addig 
dörzsöljük porczellán csészében, míg mindenütt pépnemüvé nem 
válik. Ha ezen pép megvörösiti a kék lakmus-papirt : jele hogy sa-
vanyos korhany van benne, melly hibáján a szántóföldnek vagy 
vizlecsapolás — vagy mész — vagy margafölddeli keveréssel lehet 
segitni. Továbbá a péppé lágyított földet egészen föleresztjük víz
zel, s egy hosszú üveg pohárba— legczélszerübb ollyat venni, mint 
a millyent a pezsgőboroknál szoktak használni — öntjük, s még a 
csészében maradt földrészt is kiöblitjük s a többihez töltjük. Ek
kor a földrészek a pohárban, — kevés idö múlva — faj súlyaik 
szerint leülepednek; még pedig a legalsó helyet foglalja-el a dara
bos s e fölött a tinóm homok, ezek fölibe rakodik az agyag; s körül-
belől az ülepedésből is meglehet ítélni a szántóföld homok és agyag
tartalmát. 

Azonban egészen is elkülönözhetjük az agyagot a homoktól 
ugy, hogy a zavaros folyadékot, mielőtt az agyag leülepedett volna, 
egy másik pohárba kitöltjük. A leülepedett homokot ismét feltölt
jük tiszta vizzel, s felzavarván — kevés idö múlva — mig t. i a 
homok leszállhatott, ismét letöltjük; s a pohárban maradt anyagnak 
tiszta vizzeli feltöltését s felzavarás utáni letöltését ismételve : egé
szen kimoshatjuk az agyagot a homokból, s ^zt megmérve kitud
hatjuk szántóföldünk homoktartalraát. 

Hogy az áttültögetésnél az agyagtartalmú viz a pohár olda
lán le ne csorogjon, azt ugy akadályozzuk meg, hogy a pohár 
külső szélét faggyúval megkenjük s igy a viz tapadását megszün
tetjük. Ekkép téve a kisérletet, az agyagtartalmat ís külön kimu
tathatjuk. 

A szántóföld homok és agyag tevörészeiben, mellyeket most 
az úgynevezett iszapolás által külön választottunk, vannak még 
kisebb mennyiségű lényeges táprészei a növényeknek, s ezeket is 
ki mutatja nekünk, — ha nem resteljük a további kutatást, külön 
külön a vegyészet. Igy tudhatjuk ki a szántóföld egyik lényeges 
részét a meszet is. 

A szántóföld mósztartalma kihalásánál következőkép jár
junk el : 

Egy lat szárított szántóföldi földet egy lombikban, nyakas körfc-
alakú üvegben, millyenben kávét is szoktak főzni, hat lat vízben 
oldjunk fel; 8 ezen vegyületet i \ lat sósavval lassanként elegyítvén, 
néhány óráig meleg helyre tegyük. Miután a folyadék habzani 
megszűnt, itatós papírból készített szűrön átszűrjük, s a lombikból 
a még hátra maradt részt is, néhány lat meleg vizzel ki öblítvén, 
szinte a többihez szűrjük. A z átszűrt sárgás folyadékhoz mind addig 
töltsünk könlegeget —szalmia-lélt —:mig észrevehetüleg nem érzik 
rajta a könlegeg kellemetlen szaga. Az ekkor kivált agyag és vas-
éleg barna pelyheket ismételt átszüréssel távolítjuk el. Az igy nyert 
viz tiszta folyadékot most egy lombikban felforraljuk, s addig ve
gyítjük szénsavas könlegeg vagy szénsavashaméleg — hamuzsir — 
oldattal, mig legkisebb leverödés mutatkozik e leverő anyag .hozzá
töltésére. A leverödött tömeget, mi nem más mint szénsavasmész-
éleg — kréta — itatós-papir szűrön felfogván s kimosván megszá
rítjuk, s megmérjük s tudjuk szántóföldünk mésztartalmát. 

Miután kitudtuk szántóföldünknek agyag- homok- és mész-
tartalmát : ezen kérdések állnak előttünk : hogy hát m é g micsoda 
lényeges tevörészek vannak abban, s ha nincsenek, micsoda éghető 
és ásványos tevörészek kívántatnak meg raulhatatlanul a j ó szán
tóföldben, s hogy a megkívántató részek u .m. homok, agyag, mész 
sat. a növények különböző természetéhez kétwjst milly mennyiség
ben vétessenek, vagy a jelen levők mennyiségét mikép kell kitudni? 
Ezekről más alkalommal. Véli Ferencz. 
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a püspöki jövödelmeit mind föl-Igen természetes, hogy ez 
emészté, s midőn valaki e tekintetben mérséklésre akarván figyel 
meztetni, azt monda, hogy majd mit hagy rokonainak, — a püspök 
nyugodtan feleié: 

Legyenek különb emberek, mini én.' 
Minthogy ö maga mindent 

elkövetett hogy állásának 
felelhessen meg, mint illik, — a 
káptalant is gyakran bö áldoza
tokra buzdító, azonkívül a pécsi 
hires egyháznak roppant kész
pénzkészlete lévén, Csauszt, az 
egyháznak gondnokát mindig 
biztatta, hogy az egyházat mi
nél inkább ékesítse. 

Közbevetőleg legyen mond
va, ezen egyház még Péter ide
jébő l való, s azon időben gon
do lom tizenhat falu lön adomá
nyozva akkép,hogy az egyháznak 
mindaddig odnjövedelmez, mig 
föl nem épül. Ez okból állítólag 
ugy intézték a dolgot , hogy 
mindig volt rajt épitenivaló. 

Mennyi legyen a közszájon 
forgó mondából igaz, nem me
rem erősíteni, hanem a tizenhat 
falu közöl egyiket az Öregha
rang falujának nevezik. 

Csausz sokáig nem akart a 
püspök nógatásainak engedni; 
de utóbb az annyira sarkalta, 
hogy Csausz nagyszerű javítá
sokhoz fogott. Vett egy ezüst 
lámpát, melly épen tizenhét 
mázsát nyomott ; szintén ezüst, 
gyertyatartókat, gyönyörű ké
peket egyházi drága szereket, s 
utoljára már annyira belemerült 
Csausz a nagy vásárlásba, hogy 
megdöbbenve vette észre, misze
rint a pénztár nem csak üres lesz, 
mire ki kell mindent fizetni; ha
nem tetemes adósság is lesz 

Csausz röstelte a 
de biz azt nem lehetett titkolni 
hanem nagy busán bevallá a püs
pöknek, hogy adásságot csinált. 

,S ezen búsul, kedves bará
t o m ? ' kérdi Szepessy. 

„ H o g y n e búsulnék, könyör
g ö m alássan, — panaszkodék 
Csausz, — hát ezt az adósságot 
ki fizeti meg." 

,Es ön azt csakugyan nem 
tudja?' 

„Nem én, méltóságos uram." 
,Pedig lássa ön, ezt minden 

gyermek megmondja, ha tán 
megkérdezi. ' 

„Ugyan, kérem méltóságodat, mondja meg nekem maga, hogy 
ki lesz az a j ó fizető." 

yA pécsi öreg harang!' .. nevet a püspök, ráczélozván a föntebbi 
körülményre, tudniillik, hogy a pécsi öreg harangnak faluja vagyon. 

Egykor meglehetős korán ment a püspök köpönyegben az ut
czán a plébánia felé, hol egy öregasszony üldögélt és a püspököt 
nem Ösmerve kérdi : 

' ,Kérem a főtisztelendő urat, nem mondaná meg nekem, hogy 
a tisztelendő káplány urak ébren vannak-e már.' 

dolffot; 

A föoltíirkcp cmti-rgomi l>n»ilikiíliati 

„Bizonyosan nem tudom megmondani, viszonzá a püspök, de 
mit akar? mondja meg nekem." 

,Misét akarok szolgáltatni, — mondja az öregasszony, — de 
már akármint takargattam,egy öreg misének az árát, nem kerül ki, 
pedig a misét fogadásom miatt meg akarom tartatni.' 

„S mikorra kívánná, j ó ö reg?" 
,Holnap nyolcz órakor az ,,^4»aVd*-o//dr"-nál.' 
„Legyen ott, j ó öreg, nyolcz órakor, s én elmondom az öreg 

misét, csak várakozzék rám." 
Az öreg asszony megnyugo

dott, más nap jókor a szentegy
házba ment, gondosan tartogat
ván markában egy kendőt, melly
nek sarkába kötött egy Antici-
pations - Scheinféle egyforintos 
bankót. 

A püspök köpönyegbe bur
koltan minden kiséret nélkül 
ment a föegyházba, s ott a sek
restyés által felöltözteté magát, 
s ment az „András-oltár"-hoz a 
nagy misét elmondani. 

Vége lévén a misének az 
öreg asszony még imádkozott, s 
midőn a püspök ismét kifelé jöt t 
köpönyegben, az asszony át
nyújtó az egyforintost. 

,Ennél nincsen több pén
zem!' mondja nagy alázattal. A 
püspök elvette az egy forintot, s 
helyette egy ötvenes bankjegyet 
adván a nőnek, eltávozott, s 
ment a plébániára, hol a kápló-
nyoknak beadta az egyforintost. 

,Ezt nektek kerestem!' — 
mondja a püspök, s aztán elment 
a püspöki lakba. 

Nem sokára utána jött az 
öreg asszony halaványan, s 
mondja a káplónyoknak, hogy 
valaki neki egy forintért mon
dott öreg misét, és mégis ötven 
forintot adott vissza. 

,Csak tartsa meg j ó asszony, 
— vigasztalók a káplányok, — 
most tudjuk már, hogy magá
nak a püspök misézett!' 

A z órulkodást, mint min
den j ó érzésű becsületes ember, 
kimondhatatlanul utálta, s ha 
illyennel találkozott, mindenkor 
igen elkeseredett. 

Egykor egy falusi iskolata-
nitő mindig árulkodott a káp
lánra, azonban a püspök ösmer-
vén a fiatal embert, nagyon ke-
vesett hitt a tanitó ur szünteleni 
vádaskodásának. 

Végtére megunta a dolgot, 
biztos embere által a körülmé
nyekről értesülvén, kisült, hogy 
a fiatal káplán a léhasághoz 
szokott isfcolatanitót gyakran 
rendreutasította, s a tanodave

zetésben a megszokott hanyagságtól el akarta szoktatni. — Észre
vette tehát a püspök, hogy egy élhetetlen ember akar itt vádasko
dás által előbbeni nyugalmához jutni, a káplánt legközelebbi alka
lommal plébánossá tette, helyébe pedig egy még szigorúbb káplánt, 
ki tanitó uramnak még inkább nyakán ült, mint a másik. 

A tanitó azt gondolta, hogy majd ezt is elugratja, megint az 
elöbbeni módon folytatá a vádaskodást, mit a püspök j ó darabig 
megint békével türt. 

A vádlevelek azonban nem hogy gyérültek volna, söt inkább 



A felszentelési emlék-pénz 

megszaporodának, azért a püspök az érdemetlen embert most már 
szigorúbban fogta, s épen püspöki látogatás alkalmával magához 
rendeli. 

,önnek az elöbbeni káplán ellen sok kifogása volt ugy-e? ' 
„ A mint több izben is megírtam, méltóságos uram!" Felel a 

tanító, nem is gondolván, mi következik ? 
,Hát a mostani káplán hogy tetszik?' 
„Ez meg mégollyanabb, mint a másik." 
TJtánajártam a dolognak, — mondja a püspök elegendő szi

gorral, — s minthogy a jelentések nyomán az derül ki, hogy maga 
egy röst, tunya ember, azon kivül árulkodó is, most már nem a 
káplányt teszem el; hanem magát 
"kergetem el, — elmehet.' 

Ennyit elég legyen mondani 
a nagy emberről, ki Pécsett elfe
ledhetetlen marad, mégpedig nem 
ugy, mint mások, kikről hízelgés 
szokott illyesmit elmondani; ha
nem a ki valaha Pécsre megyén, 
ne sajnálja fáradságát, kérdezked-
jék róla. 

A nyavalya hirtelen kapta 
meg, egy rég érzett, de soha ki 
nem talált baj életének három nap 
alatt vetett végett. 

Ollyan kétségbeesést nem lá
tott ember, mint a minő akkor Pécsett volt. Mindenki tudta mél
tányolni a nagy veszteséget, s ez volt e nagy ember tetteinek leg
igazságosabb mérlege. 

Képzelem, oda át a j o b b világon mind örvendez a nemes lélek, 
h o g y a földön még maradt ollyan, ki nyomdokait követi. 

Ni mony i óbester. 

Itt sem került volna nagy fáradságomba óbester helyett ezre
dest írni, de minthogy még mai napig igen sok ember van, ki Si-
monyit csak óbester
nek mondja, nem aka- ^ _ 
rom zavarni a megszo
kot t elnevezést. Debre-
ezenben járt iskolába, 
s mint katholikus ífju 
a református diákok
kal csak akkor került 
össze, ha verekedni 
kellett. 

Ezen ütközetek ad
dig tartottak, hogy 
végtére is békesség lett 
végük, és Simonyi a 
kálomista diákokkal 
ollyan szoros barátsá
g o t kötött , hogy még 
a református imaház 
tornyába is föleresz
tették harangozni, pe
d ig jó l tudja mindenki 
saját magáról, hogy a 
gyerek inkább meg
osztozik utolsó falat 
kenyerén, csak a ha
rangkötélen nem. 

A harangozás alkalmával egyszer észrevette valamcllvik diák, 
hogy a toronyórának lapja körül verébfészkek vannak, s az anyá-
nyi verebek vigan csiripolnak bennük. 

Diák és verébfészek! e két szó is eléggé Ö3meretes, e szerint 
tehát tudja mindenki, hogy a vásott nép azon tűnődött, hogy mi
kép lehetne a verébfiúkat megfogni, a mi annál nehezebb volt, 
minthogy az órának lapját csak kívülről lehetett volna elérni, állás 
pedig nincsen. 

.Hátlüi egy deszkát dugnánk ki az ablakon? mondja valamely -
lyik végig nézve a pajtásokon, kik a tervet nagy örömmel fogad
ták, ámbár később vették észre, hogy nagy munkát vállal magára, 

("*cjt i -v . ir 

a ki a deszkán ki merne menni. — Addig biztatták egymást a ki-
menésre, hogy egyik sem akart kimenni, s már igen hihető volt, 
hogy a.szépen kigondol t terv megbukik; hanem egyik azt találja 
mondani Simonyinak : 

,Simonyi nem mersz kimenni ? ' 
„Azért is kimegyek!" kiáltja amaz, látván, hogy itt a legked

vezőbb alkalom, midőn verekedő pajtásait hatalmasan legyőzheti, s 
minthogy épen ugy szóliták meg, hogy nem mer kimenni; tehát 
meg kellé mutatnia, hogy de mert 

Deszkát mindjárt hoztak a padlásról, és Simonyi maga ren
dezte el, hogyan tartsák a deszkát, aztán leveté dolmányát és mel

lényét, hogy a verebeket ingébe 
.szedhesse. 

A deszkát kinyújthatták, s a 
szilaj gyermek vakmerőn kilépett 
a deszkára, s a verebeket egyenkint 
szedegette ki a fészkekből. 

,Hány van már? ' kérdik a 
pajtások. 

„Nyolez! . . . mondja Simonyi 
egyenkint rakván be ingébe a csi-
ripoló madarakat." 

,Adsz-e nekünk?' kérdi vala-
mellyik, ki a deszka végét fogta 
harmad magával. 

„Nem adok én." Felel Simonyi 
már tizig számlálván a verébfiúkat. — Az irigység föltámadt a 
diákpajtásokban, s eszük egészen a verébfogásra veszett, a már 
ijesztgetni kezdek a pajtást. 

,Ha nem adsz verebet, eleresztjük a deszkát.' 
„Még sern adok !" kiabál Simonyi a tizenkettődik verebet 

számlálván meg, mire a pajtásokat majd megette a méreg, 8 épen 
azért a fenyegetés is komolyabb lett. 

,Nein adsz?' kérdik megint a deszkatartók Simonyit. 
„Nem én, — mondja amaz, — ha kell veréb, fogjatok." 
,Ha nem adsz, eleresztjük a deszkát.' 

„Azér t sem adok;" 
kiált nevetve Simonyi, 
de a diákok megmu
tatták, hogy már ijesz
teni is akarnak, s ez 
okból a deszkát egy 
kissé megbillentették, 
mi épen elegendő volt 
arra, hogy Simonyi az 
egyensúlyt elvesztet
te, s minthogy a három 
diák szintén megijedt, 
eleresztek a deszkát, 
mellySimonyival a to
ronyból alázuhant. 

Egyiknek sem volt 
bátorsága lenézni, ha
nem eszeveszetten ro
hantak le a lépcsőze
ten, hogy kérdőre ne 
vonhassák őket A fiúk 
alig győztek lefutni, 
azonban már késő, 
mert valaki épen föl
felé jő, 8 a három diák
nak nem marad annyi 

ideje, hogy összebeszéljenek, — azonban mielőtt egy alkalmas ha
zudságot kitalálhatnának, szemközt áll velük Simonyi, ki leestében 
a deszkában megkapaszkodott, 8 igy Isten csudájából sértetlenül 
megmenekült, s minden boszuja ennyi volt, hogy a pajtásoknak gú
nyolódva monda : 

,Eb ád verebet!' 
Már most könnyű eltalálni, hogy az illy vakmerő gyerek nem 

lehetett kevesebb, mint huszár-óbester. 
A fiúnak folyton elkövetett csintalanságai számtalanszor 

megkeserítek öreg szülőit, kik végre elhatározták és szentül hitték, 
hogy ebből a kölyökböl semmi sem lesz. rp.i T u.. . . u..» 



T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton a sz ínházban. 

X V I I . Levél. 
Utolsó liur.-z a negyven aranyért. Nevelő kerestetik és apró félreérté

sek között. 
1. §. Nevelő kerestetik. 
Szerkesztő ur. Van egy özvegy asszonyság, annak van egy fia, meg egy 

szive. A fiának nevelő kell, a szivének meg más. De minthogy a férfiakra ha
ragszik, maga sem tudja, hogy mi kell hát a szívének? Parancsot ad tehát a 
cselédeinek, hogy hozzá férfit be ne bocsássanak, egyúttal pedig a lapokban 
közhírré teszi, hogy fia számára nevelő kerestetik. Hárman vágynak, a kik a 
szép özvegy szivénél minden csődhirdetés nélkül is szeretnének állomást 
nyerni, egy régi imádó, egy uj imádó és egy nagyon is ócska imádó, valami 
távoli atyafi, a ki csak azért szeretné unokahugát elvenni, hogy Óhát ésÜjhát 
uradalmai ismét egyesüljenek. Ez a tisztes ur a háznál lakik, azért neki oly-
lyan nevelő kell, a ki neki is szolgáljon, az ifju asszonyság közül kémkedjék 
stb. A mulatság tehát akkor következik, mikor a nevelői candidatusok meg
jelennek egymás után egymás nyakára, először egy ismeretlen imádó, azután 
egy ismeretes, közben pedig egy valóságos nevelőnek nevelt ifju, amice Roz
maring, a ki a vessző planéta alatt született, s mind a hárman elakarják 
nyerni a nevelői állomást. Legelevenebb alak az ismeretlen imádóé, a ki elébb 
amice Rozmaringot ugratja meg a háztól, az által, hogy elhiteti vele, misze
rint itt a kis úrfiba pálczával kell verni a bölcsességet, melly miatt kiadják 
neki az útlevelet, azntán meg a régi imádóra bőszíti fel az özvegyet, azt súgva 
be neki, hogy ezt nem szegénység hozta ide, hanem azon szándék, hogy őt 
meghóditandja, a mivel már dicsekszik is; azonban az özvegy a darab végén 
felvilágosul, hogy régi kedvese valóban szegény lett, mert testvérét menté 
meg a bukástól s azért is ennek adja kezét, végződvén a darab, mint illik, 
házasságon. A kis fiúcskát pedig valószínűleg felküldík Várady Ádám, vagy 
Szentes, vagy Szőnyi, vagy Gönczi finöveldéjébe, a hol mindenütt igen jó 
helye fog lenni. 

A darab igen szép menetelü.bir azzal a különösséggel is, hogy hölgyek
nek nem kell benne sehol p irulniuk, a miből az is érthető, hogy a férfiak ke
veset kaczaghatnak rajta. 

Amice Rozmaringot Tóth igen jól személyesíté; annál gyöngébben Szer
dahelyi a ravasz udvarlót. Ez úttal ugy un senki sem érezhette magát a játéka 
által megsértve, mert senkihez sem hasonlított, mint tán egy vallatott delin-
quenshez, a kinek mindig az van az eszében: váljon elhiszik-e, a mit mondok, 
vagy becsuknak érte? Hiányzott játékából az a valami, a minek nem tudok 
nevet adni, de a minek jó és rosz varázsát minden színész jól ismeri magán, 
a ki e két eszme között különbséget tud tenni : „most azoknak játszom, a 
kik szeretnek;" — ,,most azoknak játszom, a kik nem szeretnek." 

2. §. Apró félreértések. 
Szerkesztő ur. Egy öreg ur megakar házasodni, de nem kap leányt, egy 

fiatal leány férhez akar menni, s kap egy fiatal embert, a kinek az a charactere, 
hogy jó cotillon tánezos; egy asszonyság nagyon örül annak, hogy a leányát 
férhez adhatja, egy férj pedig még jobban örül azon, hogy egy fiatal gavallér 
nem az ő féleségét veszi el; közbe-közbe discurálnak, vadászgatnak,teheneket 
fejnek; és ez mind mulatsághoz hasonló. Megtörténik, hogy egy férj azt hiszi, 
miszerint a fiatal ember a teleségének udvarol, pedig az ugyan akkor egy más 
jelen nem levő nőszemélynek vallott szerelmet, a mi az életben ugyan ritkán, 
de a színpadon annál gyakrabban megtörténik; (a nyolcz előadott vígjáték
ban négyszer; lásd : Rendkívüli előadás, Nevelő kerestetik, Férjem szinész 
és Apró félreértések) az öreg ur egy házi asszonyságot szobaleánynak néz; 
ezeknél fogva neveztetik a darab Apró félreértéseknek. 

Már most engedje meg szerkesztő ur, hadd szóljak egy füst alatt mind 
a nyolcz pályavigjátékról. Legjobb szerkezetű két mü véleményem szerint a 
Becsületszó és a Nevelő kerestetik; legmulatságosabb a Becsületszó és Egy 
nő kinek elvei vannak, legtöbb eredetiség van a Nevelő kerestetikben, leg-
élczesebb a párbeszéd az Egy nő kinek elvei vannak cziműnél; legtöbb tér 
van a szinész tehetségeinek a Becsület szóban és Rendkívüli előadásban, leg
rendesebb kivitel a Becsületszó és Nevelő kerestetiknél, legtöbb hámor a B. 
sz , — N. k. — és Egy nő k.ben; fennfogják tartani magukat e ezerint a 
színpadon a Becsületszó, Nő, kinek elvei vannak, Rendkívüli előadás és Ne
velő kerestetik. Kétségessé teszi egymásnak a koszorút a két első és az utolsó. 
Ellenben a Még nem késő nem egészséges, a Veszedelmes jó barát nem mu
latságos, a Férjem szinész nem épületes, és az Apró félreértések nemkí
vánatos. 

Melly ítéletünket ezennel saját pecsétünkkel ellátva kiadjuk. Dátum in 
arcé nostra Kakasdomb. Anno 1856-ban aug. 31-én. Kakas Márton. 

Irodalom és művészet . 
— Vas Gereben a lapjainkban bemutatott régi képeket, mik általános 

tetszéssel találkoztak, két kötetre kiegészítve a jövő novemberi vásárra külön 
ki fogja adni. Előfizetési íveit már szétküldözte, mikből értesülünk, hogy e 
becses történeti adatok gyűjteményének két kötete egy forintért megszerez
hető. Ajánlja c munkát mind az olcsóság, mind a belérték. 

— Megjelent egy igen érdekes könyv, mellyre a régiségekben gyönyörkö
dök figyelmét felhívjuk. „ A régi magyar passió" rajzokkal, adalékul a közéj)-
kori magyar irodalom és rajzmüvészét ismeretéhez. Régi codexekből nyelv-
jegyzetekkel kiadta Toldi Ferencz. 

— Debreczenben egy nemes tanuló ifju pályadijakat tűzött ki a tanu
lók közt a legjobb magyar munkát íróknak, még pedig igen becses volt mind a 
dij mind az eredmény. A dijak voltak különböző költeményekért : Garay, 
Kisfaludy K. és S., Kölcsey, Petőfy, Vörösmarty, Csokonay összes müvei. 
Említett derék itju — neve Mandel Pál izraelita — ön szorgalma által t. i. 
tanitásért szerzett pénzét áldozá illy nemesen az intézet jelesbjeinek, kik közt 
pedig ő is minden tekintetben első. 

M l a j s á g ? 
A negyven arany pályadijt a nyolcz előadott vigjáték közül a 

„Becsületszó" nyerte el, szerzője Szigeti József. 
y.— Figyelmeztetjük azon szülőket, kik gyermekeiknek a zongora

játékban alapos oktatást kivannak adatni, miként elhunyt jelesünk, Fáncsi 
Lajos leánya, Etelka, nemcsak kezdőknek, hanem ollyanoknak is, kik 
magukat teljesen kiképezni óhajtják, tanleczkéket adhat. Az elhunyt jeles 
művész árvái méltán igényt tarthatnának a jobbak részvétére akkor is, 
ha képességük nem volna a tisztességes fentartás feltételének egyedüli 
forrása. (P. N.) 

y.— Egy közeli gőzkocsi-állomás mellett a kukoriczafóldön egy óriási 
kukoriczafejct találtak, melly 12 tökélyesen kifejlett kukoriczafejből volt ösz-
szenőve, mellyek legkisebbiké is 3, a többi 4—7 hüvelyk hosszú volt. A z 
egész egy fontot nyom. Tulajdonosa, az állomási főnök, hír szerint a nemzeti 
muzeumot fogja vele megajándékozni. 

y.— A balaton-füredi földbirtokosok elkülÖnitése tanácskozásukban 
elhatározták, hogy a fürdőhöz közeleső töldrészből egy darabot kihasítnak 
házhelyekül, utczákra felosztva, mi által jövendőben segítve lenne az idén is 
olly érezhetőleg tapasztalt szálláshiányon. 

y.— Egy helybeli német lapnak közelebb azt írták Mórról, hogy ott egy 
almafa n tő közvetlen közelében hozott volna gyümölcsöt. Ugyan onnét irják, 
hogy e vidéken több rendbeli földrengés történt. 

y.— Pest város tanácsa a Dunapart építését tovább folytatja és e végre 
a dunagőzhajózási társulat rakhelyének mintegy folytatásául fölfelé 200 öl 
elkészíttetését elrendelé, az előleges költséget 300,000 pftba alapítván meg. 

y.—A sit. István társulat e hó 3-án tartá gyűlését, az esztergomi fel-
8zentelési ünnepélyről visszatérőben Pesten átutazó több nagyméltóságú püs
pökök és nagyszámú papság jelenlétében. Az egyesület tagjainak száma 3615-
re megy, bevétele 1855-ki octobertől ez évi aug. végéig 36,000 pftot tesz 
alapitványi tőktje pedig 24,000 pft. Az egyesület fenállásától fogva 203 
munkát adott ki, 2 milliónál több példányban. Kell-e többet említenünk e 
társulat működései üdvös hatásáról!? 

y.— Békés-Csabán a mesterinasok vasárnapi iskolája megszűnt, még 
pedig — és itt Ügyeimet kérünk! azon okból, mert a kézmives mesterek 
mindegyikétől a tanítók fizetésére buzgalommal megajánlott egy pengő forint
nyi összeget a czéhek közül csak kevesen szolgáltatták be. Természetes, mert 
a nemeslelkü meBterek igy gondolkoznak : miért fizetnénk mi inasaink vasár
napi iskolájára, talán hogy idővel okosabbak legyenek mint mü? Ez egész 
dologra szeretnénk fátyolt vetni , elfeledtetni, és semmit sem óhajtunk 
forróbban, mint hogy a békés-csabai mesterek e sorokat azzal czáfolják meg, 
hogy inasaik vasárnapi iskolájára fejenkint öt pengő forintot Írjanak alá. 
Ekkor aztán elfogjuk mondani, hogy éljenek a békés-csabai kézmives mes
terek !! 

y.— Dunavecse községi elöljárósága az iskolai épületek illő helyreáUi-
tására a közlegelőből 80 holdat szakított ki, az egyház ideiglenes haszonvé
teléül. Az iskolás gyermekek részére pedig kertész- és fanemesitési iskolául 
hasonlag a közlegelőből 12 holdat jelelt ki. A szegényebb sorsuak gyermekei 
ezután ingyen tanításban részesülnek, az egyház bevételében e miatt eső 
hiányt pedig részint az összes lakosság részint és főként a földbirtokosok pó
tolják. 

y.— A marosvásárhelyi ev. ref. consístorium hiveihez felhívást intézett-
hogy járuljanak a közel mult viharai által sokat szenvedett anyaiskolák gyá 
molitására. E felhivás következtében a vidéken mintegy 40,000 forintot 
írtak alá. 

y.— Mező-Túron a vasárnapi iskola kinyittatott. Tanulóinak száma 
már is 17l). Ajánljuk az érdemes elöljáróságnak a szigorú fegyelmet, hogy 
ne találkozzék a községben egyetlen iskolaképes, ki tanításban, egyetlen ha
nyag, akár szülő akár ki legyen az, ki büntetésben ne részesülne; mert bármi 
nagy a magán buzgalom, a fenyítő kéznek szükség, hogy mindig ébren legyen, 
mert szörnyen elmaradtunk, azért nincs időnk sokat bíbelődni — hanem ha
ladjunk, ki máskép nem akar, kényszeritni kell, .- ha ma sir is, de holnap meg
köszöni. 

y.— Az épitészeti bizottmány hat uj épületet vizsgált meg és nyilvá
nított alkalmasnak jövő sz. Mihálytól a lakhatásra. 

y.— CÁtoknak, kiknek részeges férjeik vannak.) Bostonban, mint sok 
más helyen is, a férjek azon bevett szokással bírnak, még pedig nemcsak az 
alsóbb osztályoknál, hogy t. i. gyakran leiszszák magukat. E miatt itt a nők 
férjeiknek csillapító port szoktak beadni, mi kapható a füszerárus boltban. 
Ez hánytató porféle keverékből áll, de olly csekély adagban, hogy az emberre 
egyéb rosz hatása nincs, mint hogy olly kellemetlen fajdalmokat költ fel 
gyomrában, miszerint kénytelen magát csendesen viselni. Es így a bostoni 
nök részeg férjeik ütlegei- és zsémbeskedéscitől igen könnyű módon meg me
nekülnek. Ez egészet azonban nem mint követésre méltó példát hozzuk fel, 



sőt ellenkezőleg, minden nő óvakodjék házsártos férjének vagy siránkozó 
gyermekének akármifélé csillapító szert adni be, mert az illycsekből már sok 
gyászos halálozás következett, nevezetesen a fent emiitett Bostonban is egy 
nő addig .adogatta be férjének a csillapitót, hogy az egyszerre csak meghalt 
tőle s a törvényszék a nőt örökös fogságra itélte el 11 

y— Miután a Temesváron felállítandó reáliskolára aláirás utján 2000 
pftnál több nem jött össze, az alaphoz szükséges tőkét most sorsjáték utján 
szándékoznak előteremteni olly formán, hogy két száz ezer darab két forintos 
sorsjegyet szándékoznak kibocsátni, mellyek közül 70 ezer darab nyerő 
lenne. Ez uton 100,000 ftot remélnek összeszerezni. Az egész azonban még 
csak terv. 

y— A m. minisztérium megbizásából a Duna térképén dolgoznak, melly 
mű 120 lapból álland. 

Az első magyar festészeti akadémiában f. é. aug. hó 18-án, déli 12 
órakor tartatott a szokot évi dijosztási ünnepély gr. Andrásy Manó ur ő 
rotga elnöklete alatt, diszes közönség jelenlétében. — Következő akadémiai 
növendékek nyertek kitüntetést: Első fokút : Bernwalner Móricz, Hrabár 
Ákos, Sichel Jakab, Gerhard Alajos, Goldstein Mór, Fürster Emil, Ney Béla 
és Rósos Klementina k. a. — Másod fokút: Berndt Antónia, Beszédes Kál
mán, Jankovics Emil, Gran Ottó, Perlaky Kálmán, Varga Béla, Gosztonyi 
József és Puksch Paulina. — Harmad fokút: Eltz János és Argay István; 
kik közül a jelenlevők személyesen vették át kitüntető okleveleiket. — Mi 
olly figyelmeztetéssel tétetik köz hirré, hogy több társulati növendékek (kik 
t. i. a gyámolitó társulat költségén részesülnek az akadémiai oktatásban) ez 
úttal az akadémiából ki lépvén, helyeik mások által lesznek betöltendők. Mi
hez képest, tehetséges, de szegényebb sorsú ifjak felhivatnak felvétetés vé-
getti kérvényeiket legfelebb f. é. october l-ő napjáig alulirtnak (országút 18. 
sz. a.) beadni. — Talay Pál, titkár. 

— Pest-Pilismegye derék főnöke a kinevezendő falusi jegyzőkre, sőt 
azokra nézve is, kik jobb állomásra kívánkoznak — jegyzői vizsgát hozván 
be megyéje területén : erre való nézve Babinszky József a jegyzői vizsgát 
letenni akarók számára egy előkészítő s egyszersmind jegyzői kézi könyvet 
szándékozik közre bocsátani illy czim alatt „Falusi jegyző." 

— Alólirt, a lelkes kecskeméti közönségtől a téli sziniszakra szerencsés 
lévén biztosítást nyerhetni, tisztelettel hívja löl a vidéki t. cz. szinész a szí
nésznőket társulatához, biztosított — fixum fizetésre — ebbeli szándékuk s 
igényeiket tartalmazó bérmentett levelüket f. é. september 30-ig elvárja Dc-
breczenben. — Pesten, aug. 13-án 185fi. — Láng Boldizsár, színigazgató. 

— Előfizetési fölszólitás a „Régi képekre", a „Vasárnapi újság" olvasói 
már ösmernek néhányat e képekből, épen azért tudomásul adom, hogy ezek
hez husonló ötven kép fog a pesti novemberi vásárra megjelenni. A két kö
tetnek ára egy pengő forint, mig a bolti ár mégegyszer annyi lesz. Az előfize
tést gyűjtőnek öt példányra egyet tiszteletpéldányul adok. A pénzeket e hó 
végéig beküldetni kérem. Pesten, sept. 5-én 1856. — Vas Gereben, lakásom : 
szénatér 1. szám. 

(Mulatságos pályázat.) Emlékeznek olvasóink azon pályázati juta-
lomdijra, mellyet t.cz. Angyal Pál ur azon czélból tűzött ki, hogy fedeztessék 
fel egy átalános nyelvtani hiba, melylyel eddigelé minden ember élt és nem 
vette észre, sőt iróink is széltérc használják.E czélra a tisztelt ur 1 0 aranyat 
tűzött ki, kikötvén, hogy minden egyes pályázó értekezése mellett egy forint 
bánatpénzt tegyen le a nemzeti szinházi nyngdijintézet javára. Igen 6okan kí
váncsiak voltak kitalálni cz országos hibát, mellynek felfedezése 1U arányút ér, 
különösen a kik A . P.ur személyes ismerősei, azok váltig ostromiák, hogy fedezze 
fel azt előttük. A P . ár végre, mikor a pályázat határnapja jul. 16-a elérkezett, 
engedve a sok kérdezősködésnek, minthogy már az a veszély nem foroghatott 
fenn, hogy még valaki pályaértekezést küldhessen fel Pestre Pécsről, ottani 
ismerőinek felfedezé a kérdéses hibát, melly abban áll, hogy „minket" helyett 
roszul használjuk a „bennünket" szót. A „Hölgyfutárok" ez alatt, a kikre 
bizva volt a pályaművek elfogadása, azt gondolván, hogy még kevés érteke
zés jött be az obligát egy forintokkal, csupa merő jó szándékból, meghosszab
bítják a pályázati határidőt még egy hónappal. Képzelhetni a derék A. P. ur 
örömét; a mint meglepetve olvassa a lapban, hogy azt a titkot, a mit már ő 
felfedezett, még egy álló hónapig szabad lesz találgatni minden embernek. 
Rögtön siet tiltakozni, hogy nem jól van a dolog, álljanak meg! de mig a 
protestatio folyt, az alatt az ő elárult titkát annyiszor felküldhctték Pestre, 
a hányszor akarták, a mint hogy végtére közöltetvén az eddig begyült pálya
művek, — ime sub numero VIII ott van ám a „bennünket" szó hibájának 
felfedezése s tartja a markát a tíz aranyért. 

Ez ollyan derék adoma, mellyhez fogható sem Vas Gereben, sem Jókai 
gyűjteményében nem találtatik. 

Természetesen a kérdés jogi oldala az, hogy a „bennünket" hibáját fel
fedező értekezés a legelső határidő előtt érkezett-e be, vagy azután? Utóbbi 
esetben a jutalom kitűző úr nem tartozik azt pályázottnak tekinteni. Ez érde
kes irodalmi pört a „Pesti napló"ban bővebben is meg lehet olvasni, s ha 
reménylcnünk szabad, ebből még csinos keleti háború támadhat, ha el nem 
kon ferencziázzák. 

Vidéki hírek. 
Keciel, aug. hó 18-án. Most midőn hazánkban az úrbéri kapcsolatot és 

jobbágyi viszonyokat megszüntető 1853-dik évi már. 2-dik nyilt parancs kö
vetkeztében, a közlegclő elkülönítésének és birtoktagositások életbehozatalá
nak küszöbén állunk, — midőn a régi megrögzött szokáshoz ragaszkodó ma
gyar földmives is, ezen előtte eddig ijesztő rém gyanánt feltűnő elvekkel, 
megbarátkozni kénytelen, midőn hazánk jogi és gazdászati szempontból, nagy

szerű átalakuláson megyén által, s a .nemzet osztályai között a birtokviszo
nyok, felosztás és elkülönítések által véglegesen elrendeztetnek, — a földes 
uraknak lelkesítő példa, — a volt jobbágyságnak éltető reményadásnl, — 
kedves tisztének ismeri alólirt a nyilvánosságra felhozni azon szép eredményt, 
mellyet Keczel község javára a kalocsai nemes főkáptalannal, mint uraság
gal kötött barátságos egyesség által, e téren eszközlenie sikerült: Keczel köz
ség 26,961 holdas határából 115% úrbéri telek után járván legelőilletmény, 
ezt az uradalom 22 holdjával adta ki, — a közlegclőből a jegyzői fél telket 
egyre egészítette, a lelkészi 102 holdhoz egy, három tanitóra és orvosra 
egyenként féltelki legelő illetményt, temető nagyobbitásra 6, faoskolára 6, 
külső takarmány-rakodóhelyre 6 holdat adományozott. A községnél maradt 
3500 jobb minőségű legelő, úrbéri szántótöld 3255, úrbéri kaszálló 930 hold, 
ezen úrbéri illetményen felül, a község birtokában marad 8557 hold szántó 
és kaszállófóld, mint régi foglalás, 13 ft. és krjával kiváltandó, — az 1305 
holdnyi szőllők 9-ed bordézsmája 40,000 pftért váltatik meg, a tőkepénzösz-
vegek 5 6záztóli kamatfizetés mellett 15 év alatt fizettetnek. — Keczel község 
mint íllyennck régi foglalás alapján 830 holdra nevelkedett szántó s kaszálló-
földje váltság menten, s különös szorgalommal nevelt kőrös és nyárfa mintegy 
300 holdas erdeji, beszámítás nélkül, örökösen birtokába megerősítettek, — 
néhány ezer holdnyi most terméketlen és haszontalan, de szorgalom éa ipar 
által idővel erdőknek és szőllőknek használható homokos területek, az ura
ság és község között megosztattak, s cz által Keczel község azon szép jöven
dőt igérő helyzetbejött, hogy birtokának czélszerü jövedelmezése által köz
ségében sok közhasznú javításokat és intézményeket tehet, Oszvesen megma
radt a község mintegy 20,0u0 hold birtokában. — Bly és hasonló barátságos 
egyesség terén áll a nemes főkáptalan, többi községeivel is. 

Hogy ezen a törvény és igazságra alapított, de a községnek kedvező ba
rátságos egyesség megkötésére a fő káptalan nagyságos és főtisztelendő tag
jait nem csupán a törvény kényszere vezérelte, hanem felfogva magasztos 
állásuknak szellemét, a kor intő szavát, ezen érzékeny csomó megoldásánál, 
általa a haza és magyar nemzet iránti példás szeretetöket kitüntették. Uj ta
núságát látni itt annak, hogy azon dicső emlékű és hazafiúi feláldozásban pél
dátlan hajdani magyar főpapoknak, kik ha szükségét látták, vagyonukat ós 
életöket, de az ujabb időben jövedelmöknek nagy részét, a haza és nemzet bol-
dogitására feláldozni készek voltak, a kalocsai nemes főkáptalan mostani fő
papjai, igaz, méltó, 8 hasonló erényü utódai; a a nemzet hálás elismerését 
megérdemlik. — Megemlékezéssel róvja le a keczeli község, azon mind gaz
dászati tudományában országos elismerésü, mind jeles lelki tulajdonaiért köz-
kedvességü Rezlcr György uradalmi meghatalmazott kormányzó, és ügyes 
tapintatu Szabó Mihály ügyvéd uraknak, hathatós befolyásukért köszönetét, 
— kik ez egyesség megállapításánál a nép érdeke irányában, urnságuk javát 
hasznosan összekötni tudták, — de el nem hallgatható Kompoth Jézsef jegyző 
és Heruző Mihály biró uraknak crélyeB munkálodásuk, kik buzgalommal kép
viselek a lakosság érdekét, 8 azon eredmény és a községileg már elfogadott 
tagosítás létesítése által községük felvirágzásának lelkes előmozditói. 

Az igazság és méltányosság alapján megkötött ezen barátságos egyes
ségnek, az utódokra üdvös eredményén kétség nem lehet, — óhajtandó hogy 
e példa buzdítson követésre s egyetértésre, a nagy czélt szem előtt tartva, 
lelkesüljön s legyen bőkezű a földes ur, — ne csüggedjen jogaiban, de ne le
gyen, törvénytelen és túlzó követelésü a nép, — mert csak ugy, ha a vissza
vonás által sokat zaklatott szegény hazánk polgárai egyesült erővel támo
gatják magas kormányunkat a jóra és üdvösre czélzó intézkedéseiben, le
het reményünk, hogy szeretett hazánk és nemzetünk mint egykoron volt, 
ezután is lehet boldog, dicső és nagy. — Sáfáry József m. k. ügyvéd s köz
ségi meghatalmazott. 

Felsőbánya. Augusztushó 17-én; délután 5—6 órakor, az Avas vidék 
lakói (így hívják Szathmár megyének északkeleti részén körhegylánczolat által 
kerített néhány helységét) eget- 8 töldetrázó szüntelen! mennydörgésnek, 
szemvakitó villámlásnak, mint gyászhírnököknek majd a rajok-, határukra, 
apró jószágaikra vészthozó fellegeknek v alának előre remegő szemtanúi. Jött 
pedig az iszonyú égi háború a józsefházi, aranyosmedgyesi s avasujvárosi he
gyeken keresztül, hol a szöllőkben is kárt tett. Legnagyobb erővel diadal
maskodott Kőszeg re inét.'u. Turvékonyán és Felsőfaluban, hol zugó tompa 
morajjal roppant recsegés, ropogás közt öntötte ki jégzáporát. Felsőfaluban 
több rosz épületen kívül egy állást is összedöntött; benne két szegény embert 
agyonölt, hármat pedig örökre nyomorékká tőn; sőt néhány ide vonult utas 
is csak Borbanálló szekere alá húzódva kerülé ki a bizonyos halált. Sok slrva-
riva, bőgve hazajövő malacznépet, apró jószágot főbe vert; szembelévő abla
kot betört; a mezők termékenységét, vagy a foldmivelők reményét : tavaszi 
vetést, kendert, málét éa a kevés gyümölcsöt tönkre tette; különösen a kuko-
ricza most úgy néz ki összevisszatiporva, mintha ősszel letaroltatott volna. A 
házak fedele, a honnan jött a vihar, föltépve, összevisszakuszáitan borzosan 
áll, a jégnek ökölnagyságn ütései látszanak rajta. Gyengült erejében a már-
marosszigeti havasokra húzódott át. A z egész természet téli szint öltött, fehér 
lepelbe vonta magát, több napok múlva is jéghalmazokat lehetett látni az 
árnyékos helyeken s völgyekben. — Ez iszonyú csapás annyival inkább kárt
okozó e vidék szegény lakóira nézve, mivel a lég zordonsága miatt későn szo
kott vetni s későn szokott aratni. Most már az Avas vidék lakói is az ország
ban több jégpusztitás miatt kártszenvcdcttekkcl méltán följajdulhatnak igy : 
„Mit együnk, mit együnk, mivel ruházkodjunk!" — Méltán sóhajtozhatnak 
így : „Oh jégkárbiztositás, mikor jön el hozzánk is a te országod!" *) 

Kapnyikbányán természet ritka játéka látszott augusztushóban: cse-

" i Az bizony senkinek helyebe nem megy, hanem magunknak kell utána mennünk. — S z . 



resznyét lehetett enni s tereinni látni a fákon. — Bodnár János, felsőbányái 
ref. segédlelkész. 

Técsö, aug. 5-kén. Folyó hó 2-dikán, bizonyos fát szállitó oroszok a 
város alatt kikötöttek, s mint az e fajnak szokása • éjeire tüzet gerjesz
tettek a partról szedegetett gcrnyékből. Egy közeli korcsmából, egy erdőőr, 
ld ott naphosszant iszogált, észrevette a pislákoló tüzet, 8 azon ürügy alatt, 
hogy hit és fajrokonai tiltott helyről szerzek fájukat —rájuk rohant, s ugyan
csak examinálá őket. Az ittas őr lármájára, fenyegetésére a szundikálásból 
felriasztott atyafiak nyulakká változának. — Volt köztök egy vérhasban kín
lódó, az fekve maradt a szálfákon. — Az őr ezt kezdé rugdosni, felkelésre és 
zálo^adásra erőltetni. — A beteg nem állhatván a patkó lapogatásokat fel-
vánszorgott, az őr által hatalmasan csattogó poffokkal üdvözöltetvén. — És 

talán — maga oltalmazása végett kezébe kapott fejszével a zaklatástól 
nem szűnő őrhöz csapott; mire az felbukott, s legkisebbke jaj nélkül vőn bú
csút a józan világtól. — A holt test megvizsgáltatván, igen kis karczolás és 
kékség látszott a szíve tájékán, — mint illyen fel is bontatott. Az orvosi vizs
gálódásból kitűnt, mikép hanyatt estében ütötte nyakszirten magát, s az ital
tól különben is lángoló vér az agyvelőre menvén guta ütés állt elő. — A ha
lált okozó szerencsétlen befogatott. — 1'.— 

Léva, sept. 1. Olvassunk egyszer Léváról is. Nem szándékom városunk 
keletkezésének történelmi Ieirását adni, nem a régi várnak századokon átvi
harzott múltját ecsetelni, de nem is a mostani sötét romok néma merengését 
ábrázolni; ezt majd egykor megteszi más. 

Volt idő, midőn a teher szállitó fuvaros Lévához közeledvén, töredel
mes szívből fölsóhajtott : úristen! segíts át a feneketlen sáron. Nem ugy van 
most; lettek kövezett utczáink; már most ösztönző suhingatás nélkül is köny-
nyen haladhat a zólyomi furmányOB. 

Hajdan világító lámpával kereshetted a csinos emeletes házakat : most 
a lámpák fénye oszlatja az éj sötétségét; a tiszta utczasorokon pedig jó styl-
ban épült házak emeletinek. 

A laczikonyhák, ezek a napszámos néposztály szívderítő vendéglői, 
szinte ezélszerüen átalakít vák. — Hiányos lenne ezen pont, ha kiegészitéskép 
meg nem emiitnők az elhírhedt lúdfertályokat. Nem hiszem, hogy széles ma
gyar hazánkban valahol olly számos ludat hizlaljanak, 8 ezek olly Ízletes sült 
alakban állitassanak ki, mint nálunk; mert asszonyaink dicséretére legyen 
mondva, ügyesek ök a lúdtömésben; kukoriczánk pedig, főleg az idén, sok 
termett. — Eszmetársitásnál fogva megemlítem a többi termesztménynek ál-
dásdus sikerét : buza termett annyi, s ollyan, mennyit millyent rég nem arat
tunk; rozs, árpa a közép termésen felül; zab elégséges; gumós növényünkből 
is szolgálhatunk hegyvidéki szomszédinknak, kik népes heti vásárainkat ren
desen meglátogatják. Gyümölcsünkből télre elrakhatunk, aszalhatunk, sztiszt 
égethetünk; szőlőhegyeink bő szürettel kecsegtetnek; szénánk tápanyaga há
romszor üti meg a tavali mértéket,sarjából sűrű rendek esnek; tehát elmond
hatjuk : bőségben úszik rónánk! miért is hálát viszhangozzanak a közel eső 
bérezek a természetet éltető nagy Istennek! 

A kegyesrendiek vezérlete mellett virágzó algymnasiumot — mellyben 
az előadási nyelv magyar — az évi „Tudósitvány" és „Tanodái Lapok" eléggé 
megösmertették; a katholikus eddig három osztályú elemi tanoda jövő évre 
négyosztályuvá szerveztetik. A református, evangélikus iskolákban egy-egy 
tanitó működik, a hébereknél három; vasárnapi iskoláink szinte látogat-
tatnak. Pereczparti Pistabácsi. 

Árkosról , augustus 20-kán. Háromszéken Sepsi-Szent-Györgyön a 
Dobni Mária asszonyság és férje, mint segédje, Vida Dániel ur által 1854 
január, hóban megindított leánynövcldének ma létszáma 24, kik közül a nö-
veldei szálláson a nevelőnővel együtt laknak, és étkeznek 16. — Tanulmá
nyok : alsó osztálynak : olvasás, irás, magyarul, németül; számítás; második 
osztálynak : a fennebieken kivül magyar es német nyelvtan; harmadik osz
tálynak : magyar és német nyelvtan folytatása; mindkét nyelven helyes irás; 
földrajz elemei, illemtan, történelem. — Ezeket mind a két délelőtti órákban 
tanulják. — Délutáni feladat, mindennemű női munkák. — Németül beszélni 
szoros figyelem alatt kénytetnek. — Azonban közülök háromnak a segéd ur 
tanít franczia nyelvet. — Zongorát tanulnak 10, egész napra beosztva a taní
tás. — Szállás, tanítás, és étkezés összesen havonként 12 pengő forinttal 
díjaztálnak ; (elég olcsó Szerk.) hanem a franczia nyelvért, zongoráért, 
valamint a fejérnemük mosatásáért is, mi helyben tétetik, külön fizetés van. 
— A tisztaságra, egészség védelmére, valamint a séta, táncz, és gymnasticai 
fogások általi mozgásra m>gy figyelem van. — Közli Kiss Mihály, esperê s. 

A d o m á k . 
— Déryné egy színi előadás alkalmával 14 éves székely leány szolgá

lóját, játék közben, haza feledt zsebkendője után futtatta. 
Ez alatt valami vizi-tünemény került elő, s már a függöny is felcsi

gáztál ott. 
De már itt az ember fia bele tul, ha úszni nem tud, kiált a lelken

dezve megjött leányka, s feltogódzott, hogy teljes erejéből úszsza keresztül a 
megáradt Szamost. 

A karzat szörnyen tapsolt, s éljenezte a derék úszót. 
— Mikor a szivar használata először divatba kezdett jönni, történt hogy 

egy falusi ember városon lakó földes urahoz rendeltetett be valami dologra. A 
mint a lovat az udvaron fogjakifelé, meglátja atornáczon ülő s szivarozó urát. 

„Tekintetes uram'. — mond megijedve a szegény ember — vigyázzon 
magára, pipaszárba kapott a tűz, mindjárt megégeti az állát." 

Szerkesztői mondaniva lók . 

698. Kisfaludy házának rajzát megkaptuk es közölni fogjak. 
699. Hnleiáfli Se j mournak. Igen szép gyöngédség öntől, hogyjmegtanít bennün

ket, miazerint ez önnek csak alueve. Különben talán azt hittükivolna,.bogy maga a tisz
teletre méltó Kir Roleigh Írdogál nekünk verseket unalmából. 

700. A két Zápoij a közöltetni fog. 
701. Az első ember a faluban. Nagyon kevés helyünk van novellák számára. 
702. Bikarynak minden küldeménye szívesen fogadtatott. 
7(Ki. A hontalan nem adható. 
704. Odahaza szép vers, közölhető. 
705. T. K.-nak Nagyváradra. Az nagy kérdés, hogy kit illet rangbéli elsőbbség? 

egy csizmadia ezéhmestert-e, vagy egy trafikost, s mellyik követelheti tőlünk nagyobb 
joggal, hogy leveleit közöljük? e fontos jogkérdést csak nevezetes jogtudósok fejthetnék 
meg, a mik pedig mi nem vagyunk. 

706. / . . J.-nak Bárándra. Azon ugyan egy cseppet sem csodálkozunk, hogy önnek 
másolatban hozzánk küldött levelét a gazdasági lapok nem közölték. Jobb lesz az egészről 
nem szólni senkinek; megtörtént az már máson is. Levelet csak postán szabad kúldeui, a 
magányalkalom a hali küldés csempészetnek tekintetik s buntetésfalá jön . Ezt j ó lesz tudni 
másoknak is, a kik még eddig nem tudták. 

707. Egy méd király. Nagyon gyanús kútfőket használ ön historiailTelbeszélés 
alapjául, kötve hiszszuk az egész dolgot. "Egyébiránt nagyon kérjük,^hogy ne .irjon veres
papirosra. Rontja vele a saját szemeit és a mienket is. 

708. I'alvay Istvau értekezése a kellő időben adatni fog. 
709. A IIIÍIÍÍN ar erdAsz egylet titkárát igen szívesen kérjük, hogy szerkesztősé

günkhöz küldendő tudósítását jövőre közölje velünk azon a nyelven, mellyen lapjaink irva 
vannak, mi ugyan az egylet iránti nagyrabecsülésből meg^eszszük azt, hogy leforditatjuk 
az ezúttal küldött tudósítást; de még is illendőnek t a lá l juk , hogy a ki egy magyar lapban 
kivánja közönség elé hozni ügyeit,irja meg azokat magyarul; annyival inkább remélhetjük 
pedig azt egy olly hazai testülettől, mellynek pecsétjén ez ál l : a magyar erdős* egylet. 

710. Gyula és Lenka. Ajánljuk szerzőnek, hogy tanulmányozza Aranyt. 
711. Hory Farkas ujabb küldeményei elfogadtatnak. 
712. Zeniplini tájrajzokra. Hiszen szép az az igénytelenség, hanem ha az ember 

egy szarvasbogarat a kalamárisba dug s akkor azt végig nagyja mászni a papiroson, s 
azután azt akarja, hogy mi azt tájképnek nézzük, az mégis egy kissé erős kivánság. 

713. A házi galamb rókát fogott. Régi történet ám az, hogy férj és feleség egyet
értenek, hogy valami bomlott imádót kelepczébe hozzanak s megfizettessék; hanem biz ez 
sohasem vált egyik félnek is becsületérc s kár reá a poezist pazarlani. 

714. UoT vagy, hol vagy te kis leány? Lássa nem lehet nekünk az illyen szerel
mes levelet kézhez juttatnunk, épen most mondtuk oda fentebb, hogy az illyesmiért meg
büntetik az embert legkevesebb 1 ft. 9 kr-ig, azt pedig csak nem kívánhatja tőlünk. Tegye 
a postára. 

715. Ndvéremkez. Kétségben hagyja az olvasót a felől, hogy bókot akart-e mon
dani, vagy gorombaságot? Gyönge munkák. 

716. Miltiades a börtönben és a többi, mind gyönge kísérletek. 
717. Vörösmarty Íróasztalánál. Bizarr eszme egy darab száraz fát érzeiegtebü, 

mint valami sensitif szerelmest. A legmagasztosabb közel van a legnagyobb comicumhoz. 
A verselés különben nem rosz. 

718. Kapronczárn K. F.-nek. Mi szivesen megteht-tnók önnek, a mit kér tőlünk, 
hogy eltávozott nejét felszólítsuk, miszerint holléte helyét tudassa önnel, hanem önnél »o 

ezétawröbbnek ajánlhatjuk,hogy folyamodjék ön a rendes hatóságokhoz, azok majd 
hirdetik ebéli kivánatát, » ez esetben hivatalos eredmény haszna fog önre háramlani, a ha 
táridó elteltével vagy feleséget kapja vissza, vagy alapos okot a törvényes elválásra. 

719. A zboroi vár szerzőjének. A történeti beszélyke saját megbízásunkból vé
tetett át a P. L.-ból; a mi különben csak kölcsönbe esik. Egyébiránt szivesen fogadunk 
öntől hasonló eredeti czikkeket ezután. 

T e s s é k e l o l v a s n i ! ! ! ^ * 

A „ V A S Á R N A P I UJSÁG" és „POLITIKAI ÚJDON
SÁGOK" 1856-ki második félévi folyamából teljes számú 
példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

Előfizetési dij Z \ t forint pengő. 
, 

JKS* Figyelmeztetjük egyszersmind a tisztelt közönsé
get, miszerint 

E S Z T E R G O M 
sz. kir. érseki város történeti leírására, valamint az augustus 
31-dikére kitűzött országos nevezetességű 

basilika íelszentclési ünnepélyre 
vonatkozó igen érdekes czikkek, számos csinos képpel 
díszítve, — mellyekböl, a „Vasárnapi Ujság" 32., 33. és 34. 
számában szerencsénk volt a t. közönségnek már is több da
rabot bemutatni, — september havában is folytattatni fognak. 

„Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" 
kiadó-hivatala. 

Egyetem - utcza 4. tx. a. 
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