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K e m é n y D é n e s . 

Kemény Dénes (magyar-gyerömonostori báró) azon számtalan 
honfitársaink egyike volt, kiknek — bár előkelő családból származ
tak — nevelésére és tanítására legkevesebb gond sem fordittaték; de 
szintén egyike azon keveseknek is, kik szüléik hanyagságát önere
jükkel tudták kipótolni. Atyja, András, becsületes érzelmű, korlátolt 
elméjű és tevékenység nélküli férfiú vala, ki más dolgaiba nem ele
gyedett , s a magáéra sem sok 
gondot fordított. Legfelebb az 
akkori szokás szerint néhány 
aviticalis pörben vett részt; 
mert az erdélyi nemes ember, 
ha az egész világot szerette is, 
rokonaival szegyeit békesség
ben élni, s aztán — mint a régi 
tudósok az alchymiát — a 
hosszas pörpatvart tartá a kön
nyen gazdagodás eszközének. 
K. Dénes hat éves korában a 
nagy-enyedi tanodába külde
tek, hol növelője, ki semmi hi
vatássat nem birt, mindent el
követett, hogy vele a tanulást 
meguutassá; de ö vas szorgal
ma és erős akarata által le
győzte nevelőjének buzgalmát 
is, s egy lőn a kitUnöbbek kö
zül. Iskolai pályáját 1822-ben 
bevégezvén, joggyakorlatra a 
maros-vásárhelyi kir. táblára 
ment, hol az írnokok még a 
magyarországi jurátusoknál is 
kevesebb gondot forditottak 
jogtani mivelődésökre, s több
nyire csak kardcsörtetésböl és 
a tánczvigalmakon űzött ra-
konczátlanságokból állott min
den foglalkozásuk. 

Kemény Dénest az apathia 
ezen korszakában is már levi-
hatlan vágy ragadta a magyar 
nemzet s különösen Erdély múltjának tanulmányozása felé. Első 
tárgy, mellyre a 19 éves írnok szorgalmát fordította, a hazai tör
vény vala. Ö a törvények compilátiójához fogott. Czélja volt a kor
mányzási, közlekedési és törvénykezési eljárásoknak alapjait rend
beszedni s lehetőségig kitisztázni, hogy a tisztviselő és bíró tud
hassa mihez tartani magát, ha kötelességeit teljesíteni akarja. Szent 
István decretumától kezdve az 1811 -ki meg nem erősített törvény-

Kemény Dénes 

javaslatokig, fölkarolt minden anyagot, mellyaz erdélyi jogállapo 
tokra vonatkozott. Midőn irodalmi fáradozásának eredményét a 
viszonyok meggátolák, már akkor Kemény Dénes a szónoklat terén 
nevét ünnepeltté tette. 

Rendkivüli szónoki tehetsége, fedhetlen jelleme, szigorú rész-
rehajlatlansága, éles dialecticája, mellyel, ha szükség volt, szemé

lyes barátit is ostromlá, és 
elösmért bátorsága, mind meg
annyi tényezői valának a nagy
szerű h u t á s n a k , melly föllépé
seit követé. 

K. D. túlélte — mint sok 
más — népszerűségét; nem 
azért, mert elveit megtagadta, 
hanem mert azok mellett hü 
maradt. Betegségét s rá kö
vetkezett halálát leginkább a 
bánat okozta. Eltemették fa 
kies fekvésű budai köz-sírkert
ben, ö r ö k nyugalmának helye 
jellemének megfelel: egyik olly 
egyszerű mint a másik. Emlé
két olly dicsöülés érte, mellyet 
csak az méltányolhat illően, ki 
id. Bethlen Jánost közelebbről 
ismerte. E férfi, kit a politikai 
téren barátai imádtak, s ellen
ségei, szelid modora mellett is, 
leginkább rettegtek; ki Erdély 
státusférfiai közt, kétségen ki
vül, legtöbb tapintattal birt; 
kinek egyedüli hibája volt — 
mit másokban erénynek kell 
tartanunk — hogy nagyravá
gy ássál nem birt; Bethlen Já
nos halálos ágyában kijelenté, 
hogy Kemény Dénes mellett 
kívánja az örök álmát alunni. 
S most a két szent akaratú ha
zafi, kik alapelveikben meg

egyeztek, de eljárásaikban gyakran szétágazának, mint közös gyö 
kerű növények egymás mellett nyugosznak a mélyben. A budai 
sírkert méltó, hogy az erdélyiek kegyelettel viseltessenek iránta. 
Csak Wesselényi hiányzik a régi alkotmányos párt tekintélyei kö
zül, s hozzá is inkább illett volna ezen egyszerű halottak társasága, 
mint a zsibói családi sírbolt. «'• 



R é g i k é p e k . 
V A S GEREBEN-tól . 
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Nem is lett semmi, azaz sem plébános, sem ispán, sem fiskális, 
sem inzsellér, sem szolgabíró, illyen méltóságra ollyan is olly j ó , a 
ki a debxeczeni toronyóra mellől egy szál deszkán nem meri ki
szedni a veréb ü úkat; hanem huszár óbesternek már aztán megjárja, 
a mint az is lett, csakhogy előbb vol t ám Ő más is, tudniillik mé
száros Kecskeméten. 

A mészárosság épen nem akadályozta, hogy olly kor egy kis 
csetepatéban részt ne vegyen, szerencséjére tudniillik Kecskemét
ben is volt egy j ó csapat kálomista diák. 

Sok beütött fej tette emlékezetessé Simonyinak Kecskeméten 
töltött néhány esztendejét, hanem aztán ö is kapott Kecskeméten 
ollyant, mit soha el nem feledt. 

Lakozásuk volt a mészárosoknak, s a remekelő legény ez úttal 
l u k a d u l i n a t is ülte. 

Még késő éjszakán is tartott a mulatság, s a diákok lestek a j ó 
alkalmat, hogy a j ó mulatságot elronthassák, s e czélból csapatok
ban járkáltak az utczákon. 

A vőlegény Simonyival a násznagyhoz akarván átszaladni, a 
setétben néhány diákra botlottak. 

,Ki v a g y ? ' kérdi az egyik diák a vőlegényt, kivel összeütödött 
a sötétben. 

„Mit kérded, linlanyaló felel a mészáros át akarván a diáko
kon törni, kik azonban illyen olcsóért nem engedték az átmenetelt, 
hanem az egyik elkiáltja magát : 

,Üsd a mészárost!' 
A vezényszó nem hiában hangzott el, csakhogy a háború mégis 

a diákokra nézve ütött ki roszul, mert a két bősz mészáros elkese
redetten használta öklét,s az egyik diák félholtan terült le a földre 
a vőlegény öklétől. 

Erre tágult az ut, de a vőlegény mégis megijedt, és Simonyi-
hoz azt mondja : 

,Na, nekem végen van, ha ez a tintanyaló meghal.' 
„Nézzük meg , — mondja Simonyi visszamenve a földön he

verő diákhoz, de bezzeg megijedtek, midőn hallja hogy a diák a 
főbiró fia volt . 

,Fogd meg! . . ordit egy pár diák, látván hogy a mészárosok 
közel vannak; s a zajra odacsődült tömeg a mészárosokra akart ro
hanni.' 

„Szaladj, — mondja Simonyi a vőlegénynek. — én majd helyt 
állok mindenért." 

Ugy is lett, Simonyi ott maradt, de nem merték bántam,míut-
hogy a hozzá nyulót fenyegette; hanem maga bemeut a fogságba. 

A diákot végre eszére hozták, de a mészárosnak lakolnia kel
lett ; mert Simonyira másnap buszonötöt vágtak. 

Elvégződvén a do log , Simonyi összeszedte holmiét vőlegény-
barátjától elbúcsúzott, s addig nem látta, mig mint óbester Kecske
méten meg nem fordult. 

,Látod, pajtás, — mondja az egykori kenyerestársnak, nézd 
öbesterségig vittem föl.' 

„Én tudom, édes j ó barátom, hogy te azt miért érdemletted 
meg, áldjon meg az Isten." 

Meglehet, hogy a mészárosnak igaza volt,hanem azaz óbester-
ség mégsem ollyan o lcsó , hogy huszonöt botért osztogassák; 
mert akadna elég kemény legény , ki az ötvenediket is kiállna 
érette. Simonyi nagyon korán belátta, bogy a katonáknál nem 
lehet tréfálni, azért megadta magát a vak engedelmességnek, és 
lett ollyan rendes katona, minő kevés volt az egész hadseregben. 

A káplárság nem nagj- méltóság; de azt sem kapta ingyen. — 
Midőn előőrsön vol t , rendesen olly vakmerő volt, hogy a francziak 
már rendcsen megösmerék; különösen pedig az a furcsa szo
kása v o l t , bog}- kardját sohasem emelgette maga fölött, hanem 
johb kezét, mint valami útmutatót egyenesre kinyujtá,szürke lovát 
pedig neki ercszté a franczia előőrsnek, kik rémülve nyargalának 
a vad fiú elöl, ki mindig harsány lármával csapott reájuk. 

Egyszer azonban olly merészen utánuk vágott, hogy oldalt 
heten fogták körül, s igy nem annyira leverték mint inkább leszo
ríthattak a lóról, s a hét között egy tiszt lévén, megkímélték Sirno-
nyit, kit, ugy látszik, régen meg akartak csípni. 

Simonyi folyvást káromkodott, a francziák pedig nevettek, s 

nagy örömmel mentek vele egy utmelletti csárdáig még pedig ugy, 
h°gy Simonyinak egyik keze a lóhoz volt kötve, és gyalog ment " 
az uton. 

A kocsmánál hat, köztük a tiszt is leszállt a lóról, s valamen
nyi kantárt a hetediknek a kezébe adtak, Simonyi pedig a lóhoz 
csatolva búsult. 

Később azonban észrevette, hogy a franczia katonák sokáig 
maradnak, a kinn levőnek pedig a hét lóval elég dolga van, a mint 
az egyik ló rángatta a kantárszárt, s a franczia odafigyelt, Simonyi 
lábánál fogva a francziát kilökte nyergéből, s ugyanazon lóra föl
kapván, még öt lónak összecsomózott kantárát kézre kapva, szeren 
esésen visszanyargalt. 

Épen akkor ért haza, mikor pajtásai már javában búsultak 
érte, s mig a bográcsban levő húshoz is elment minden kedvük, s 
ime közibök nyargal Simonyi. 

,Mit csináltok, tele bogrács mellett?' kérdi Simonyi lenézve a 
párolgó húsra. 

„Érted búsultunk." 
,Na csakhogy búsultatok, különben semmit sem hagytatok 

volna vacsorára, pedig éhes vagyok. ' 
Az egész ezredben örültek a vitéz katonának, s'ezen eset után 

más napon Simonyit káplárrá neveztek. 
őrmester korában Zei tem nevü faluban egy fiatal és igen j ó 

módú úrhoz szállásoltaték, mi annál kedvesebb lön Simonyinak, 
mert ezen j ó mód neki sok kényelmet szolgáltatott. 

A fiatal szállásadónak gyönyörű neje volt, ki férjét kimondha
tatlanul szerette, valamint a férj is nejét, kit bármikor is igen ked
vetlenül hagyott el akármi rövid időre is. Azonban akadtak ollyan 
dolgok, mellynek a férjnek távozását múlhatatlanul megkívánták,s 
egy ízben a férj harmadnapig kimaradandó volt. 

Az első nap minden baj nélkül elmúlt, hanem másnap reggel 
a Simonyi mellé osztott közember, ki németül is tudott,azt mondja 
Simonyinak. 

,Strázsamester uram, jelentem alázatosan, itt embert akarnak 
lopni.' 

„Ejnye de jó , hogy kendet már el nem lopták, — mondja Si
monyi, — most meg már engem vinnének el." 

,Nem sok hasznunkat vehetnék uram; mert ezeknek asszony 
kell, a mint értettem.' 

„Csak nem a háziasszonyt akarják e l lopni?" 
,Épenseggel azt akarják, a mint a szóból értettem; mert hogy 

én a szabad ég alatt hálok, hát a szobalány nem is gyanította, hogy 
élő ember legyen közel, pedig én tisztán hallottam, mikor egy úr
ral kicsinálta, hogy ma estére minket j ó borral elaltatnak, s addig 
az asszonyt elviszik tizenegy óra tájban.' 

Jött a szobalány, tehát nem akartak hosszan beszélgetni; ha
nem Simonyi bemegyen az asszonyhoz, és azt kérdi, hogy van-e a 
háznál valami hely, mellyet jó l el lehet zárni. 

Az asszony kettőt is ajánlott, mit Simonyi szivesen elfogadott; 
s e két helynek kulcsát magához vette, egyszersmind megkérte az 
asszonyt, még pedig egész hivatalos komolysággal, hogy három 
emberrel többre főzzenek. 

A z asszony nem mert ellenszólni, ámbár alkalmatlan volt, 
hogy még három emberrel többet fogadjon a házhoz, azonban fér
jének megérkeztéig nem akart ellenkezni. 

Este midőn az ételt fölhozták, Simonyinak épen u g y , mint le
gényének is, a szobaleány egy nagy üveg bort tett asztalára azon 
j ó hitben, hogy ettől mindkettő j ó izün elalszik, azonban mindkettő 
egy készen tartott üvegbe tölte a bort , hogy a szobalány tervét ne 
akadályozzák. 

Simonyi azonban maga is kifeküdt a szabad ég alá, s tizenegy 
órakor észrevette, hogy kőfalhoz hágcsót támaszt a lány, s midőn 
azon egy férfi lejött, a lány ismét a házba sietett. 

Már a második is átlépett, s a beszédből érté, hogy még egy 
van hátra. A mint a harmadik már a hágcsónak közepén v o l t , a 
két elsőnek nyakába esik a pányva, és csikósmódra megcsipik, mi
előtt a harmadik segíthetne, azonban pedig a vasmarku közlegény 
azt is nyakon szorította. 

,Egy szót sem! — mondja Simonyi, különben mindjárt ráfoj
tom a kötelet.' 

A megrémült három ember szép hallgatagon ment a zugba, 
hova Simonyi bezárta őket annélkül, hogy a szobalány csak vala
mit is észrevett volna. 



Más nap a lány egész nap zavart volt, mit a katonák észrevet
tek, dc semraitsem gyanitatának, hanem várták a férjnek hazajö
vetelét. 

A z asszony az ebéd iránt rendelkezvén kérdi, hogy a három 
ember számára hova küldje az ételt ? 

,Mujd a legény elviszi, csak tessék elkészítetni! 
A z asszony mindamellett, hogy ezt az alkalmatlanságot nem 

igen tűrhette, becsületes ebédet készítetett, süt pecsenyét is. 
Simonyi látván a pecsenyét, azt mondja : 

: ,Nagyságos asszonyom, a pecsenye itt marad!' 
„ A mint gondolja, Simonyi ur." Felel az asszony, nézvén, hogy 

a szakácsné miként rakja össze az edényeket. 
Simonyi a zöldségről is levetette a szakácsnéval a sUltet. 
,Na, de az már mégis megmaradhat szegényeknek ?' kérdi az 

asszony e szigorúságon megindulva. 
„ H o g y szegények-e az illetők, azt nem tudom, nagyságos asz-

szonyom, de hogy gazemberek, azt igen is tudom, azoknak pedig 
nem jár sült." 

S midőn így elrendezett mindent, a készenállú legény hátra
vitte az ételt az éjjeli foglyoknak. 

Alkonyat felé megérkezett a férj, két ölelő karok várták, de 
egyszersmind azon tudósítás, hogy három emberrel többet kell tar
tani, kik még azon kivül foglyok is. 

,A szállásrendelvényt, ha szabadna kérnem őrmester úr az 
ujabb három einherröl.' 

„Nincsen, uram!" felel a kérdett. 
,Tehát utólagosan fogom azt megkapni?' 
„Bajosan hiszem, mert ezek nem katonák." 
,Tehát miféle emberek lehetnek ?' kérdi a házi-úr egész kíván

csisággal. 
„Gazemberek, kiket én fogtam el legényemmel, midőn éjnek 

idején a kerítésen átmásztak." 
,Mivel tartozom, hogy vagyonomat megmentette, kedves Si

monyi barátom.' 
„Uram, ezek az asszonyt akarták ellopni." 
A férj meglepetve állt ott, később megszórítá a fiatal huszár

nak kezét, s megint kérdi : 
,Mivel hálálom én ezt m e g ? ' 
„Semmivel uram; mert tudja meg, hogy a huszárnak az a leg

nagyobb becsület, ha a másét is megvédelmezheti." 
A háború elszólítá innét Simonyit, hanem a lipcsei ütközet 

után már mint óbester tért vissza egykori szállására, hol bámulva 
néztek a váratlan vendégre; de midőn Simonyi megösmertette 
magát, férj és nő megölelek az egykori derék őrmestert. 

Néhány pillanat múlva két gyönyörű leány lépett a szobába, 
s minthogy már az ölelkezést megkezdték, a leányok is szívesen 
mcgcsókolák az óbestert. 

,De ezért már a világ végéről is visszajöttem volna! mondjn 
Simonyi és néhány napot töltött el a kedves háznál, hol ö magának 
és a magyar névnek olly szép becsületet szerzett. 

Mantuában egykor nem a legmulatságosabb ideje volt, midőn 
e város és a vár a francziák által bezároltatott. 

Természetes dolog, hogy egy elzárolt várból nem igen -lehet 
kiizengetni, hogy most tejfelünk nincsen, most meg a turó is elfo
gyott, hanem a mit magukkal a várba visznek, elég lesz addig, míg 
el nem fogy. 

A huszár még csak élhet valahogy; mert a maga lovából még 
is csak előbb kap, mint más., hanem a szegény baka keservesen néz 
bornyujára, mellyből a megenni való régen bőgött ki. 

Illyen sorsuk volt , ámbár Simonyinak annyiból j o b b dolga 
volt, hogy a bennszorúlt angol követet neki kellett volna a fran-
cziákon átvágni, csakhogy a francziák ezt megtudván, nagyon 
vigyáztak rá. 

Simonyit azonban az angol mégis jó l tartotta, míg nem aztán 
az angol követ, mint halász, átöltözötten szabadult ki a várból, mi
dőn aztán Simonyi is a többivel egy és ugyanazon keserves kopla
lásra szorult. 

Midőn aztán a várból kiszabadult, pajtásainak nagy mulatsá
gára azt monda : 

Hu még egyszer cárba szorítanak, nem locou megyek be, hanem 
tehénen; mert ha már gyalog kell kimennem a cárból, legalább a 
tehénnek húsából jó iziit essem.1 
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A esejtevári gyermekek. 
EDVI ILLÉS PÁLTÓL. 

Az a kettutt picziny kereszt 
A bástyatöben, mégis áll; 
S nem bir korhadni a holt testi 
Hogyan ennyi idők után? 
S alóla fris gyermekrívás 
A vár körül miért hallik, 
Nem hagyván nyugtot éjenként? 

Thurzó, » nádor szép fin, 
Útjában Csejtevár alatt 
Elalkonyulva bészálla, 
Nádasdy uj özvegyéhez; 
Felőle még csak jót tudván, 
8 közel sem azt, utóbb a mit 
Iszonynyal érte atyjától. 

Isten hozott kivánt vendég 
Lőn itt Thurzó, övéivel. 
A vár bús ifjú asszonya 
Földig befátyolozva jött 
Elébe, és kisirt szemmel, 
De felvidult, mihelyt Thurzót 
Fógadhatá vendégül el. 
Az ifjúsági gerjelem 
Mély gyász alatt szenderge még; 
S magának már el is hívé 
Nagy könnyen és hamarsággal, 
Hogy illy beszállásnak vége 
Új házasság szövetsége. 

Dc szép özvegy, csalatkozol! 
Thurzó nem lengeteg fiú; 
Nem bájlod ezt te kincscsel meg; 
Nem ejti tőrbe ingered; 
Drágább kö mind ezeknél is, 
Mellyért ez ifju esdekel: — 
S terajtad az nem tündököl! 

Egy szót talála ejteni 
Thurzó, a tréfa s faggatás 
Között, melly grófi asszonyunk 
Szivét rútul csiklándozá. 
, ,Ah! éretlen fiúcska én, — 
Húsz évem is nlig van még, — 
Szeretni nem vagyok tudós! 
Azért de kérhetném kezed : 
Csak itt ne volna négy olly szem, 
Melly rosz jelt ád, ha azt teszem." 

A tréfa rég eltért másra; 
Lenyúgovék vendége már : 
Hogy a szerelmekben tudó.-
Hölgynek szünetlen most is még 
E szók fülébe csöngenek. 
De érteményökben kétes, 
Magában szörnyűt gondola, 
A négy szem hogy kiké volna. 

„özvegy vagyok, ifju — s nem rút; 
Tetszném is lám herczegfinak; 
S ha útban négy szem nem volna. 
Szerelmemnek meghódolna! 
Ahá! ti két porontyai 
Ama rosz férjnek, engemet 
Ki olly kemény zablyán tárta, 
Mivel ti majd öröklitek 
Kastélyom, várom, mindenem; 
Ha kis korban nem haltok el. 
Miattatok nem kell kezem, 
Miattatok özvegykedem." 

Tűzön olaj imigy lángol, 
Melly vir. helyett borúit reá. 

A szót imigy magyarázza 
Irtózatos dühében el, 
Saját kicsiny szülöttire, 
Kik ott futostak ártatlan 
Víg nesz között benyílóban, 
Seregnyi gyermektársakkal. 
E nap kapott uj zubboukát 
Minden leány, mivel gyorsan 
Köték ma meg rcczéjökct. 
Nem tértek ki ma játékból. 
Nagy estve is üzék, hajták 
A l'ásztorost : s ha vége lön. 
Meg újra körben állva mind 
Kiszámolák az új pásutort : 
„Enye, bénye, tábé, nyéke, 
Pifi pafa, — puff ki." 

S özvegy kihúz begyes tűket 
Nyomban a fátyolból, le hadil 
Bomoljék szélyt - lobogósan. 
Nagy asszonya nyelvén értő 
Dorkónak átadván, monda : 
„ E tűket fogd, s vigyed végbe! 
Nem félsz te özvegyfátyoltól : 
Nem félsz te négy szemektől is. 
Itt nézni mellyek nem valók. 
De menj mindjárt, hogy alhassam. 
Közéjök ülj s \ i Kii-, játszál, 
Hogy nékik az ne is fájjon; 
S csak agyvelőbe, szúrd őket, — 
Igy a seb nem beszél aztán." 

Megy hát Durkó, kezében tü, 
A két szemes kicsiny, hamar 
Feléjök jönni megsejtik, 
S vidám ueszök elnémuln, 
Igen szívből könyörgenek. 
Kis gróf Béni, kucsolt kézzel 
A vén latornak esdekelt : 
„Dorkónk! édes, — ne szúrj igen. 
1 l ó i - csikóm neked adom, — 
Neked Bicskén kastélyomat; 
Akár Csejtét, — ha ez tetszik; 
Dorkónk, bizony nem bánod meg." 
Orsik, kis grófné is monda : 
„Dorkó, mienk! hadd éljek én; 
Adom neked piros bábom, 
Adom (ha kell) cziczémet is, — 
Csakhogy Dorkónk, ne szúrj agyon." 
De itt hiába volt szép szú, 
A tüt agyukba bészurá, 
S örökre játszni megszűntek. 

Kelvén reggel, hírül adá 
Thurzónak, a vidult özvegy, 
Mit tétetett; s jelentgeti'-. 
Hogy négy szem már nincs útjában. 
Az ifju hüledez belé. 
„Nem Így volt én szóm értelme, 
Saját aceminket véltem én, 
Hogy nincs bennünk egy é r zemény . 
Búcsúz, s siet Buda felé. 

A bástyatöben ástak sírt, 
E két kicsinyt temetni <•]. 
Hol száznyi éveken túl is 
Ep volt picziny keresztük még. 
Soká rothadni sem I/írtak, 
S a vár körül kisdedrivás 
A fóld alul soká hallék. 
Rémítve mindent éjenként. — 
Mert itt nem jó dolog tőrt ént. 

E s z t e r g o m . 
MAJER I S T V Á N T Ó L . 

V. A basilika ünnepélyes fölsienttlése. 
(Folytatá*.) 

„örüljetek az Úrban , vigadjatok és dicséretet mondjatok Istenünknek, 
szeretett testvéreim s fiaim! mert a mi után őseink három század lefolyta 

• 



alatt sóvár vágyakkal epedtek, mit torró óhajokkal kívántak, az nekünk sok 
éa nehéz látogatások s a legszomorúbb idők viszontagságai után, szivünk ki
mondhatatlan vigasztalására és az esztergomi egyház valamennyi fiainak 
szintúgy, mint a szűz Mária ótalma alatti ezen egész ország híveinek legna
gyobb örömére az Úr irgalmából megadatik." E szívreható szavakkal kezdé 
országunk főmagasságu bibornok-primása Esztergomban folyó évi július 1-én 
fomegyéje papságához, s ez által hiveihez s az országhoz intézett azon pász
tori levelét, mellyben kegyeletes elragadtatással tudtul 
adja, hogy az esztergomi főegyház ünnepélyes fölszen-
telésére folyó évi augusztus 31-re eső pünkösd utáni 
16-ik vasárnapot kitűzni méltóztatott; és kegyes meghí
vását mintegy fűszerezendő, a közrészvétet emelendő, 
nyíltan kijelenté : „ Végtelenül óregbitendi ttent örömünk 
érzetét szeretett atyámfiai s fiaim, a ti osszegyüléstök, a 
főpászlorok megérkezése, a hon minden vidékéről össze-
sereglendö hitek sokasága — és a mi legfőbb, s mit bizton 
reményiünk — Ó Felségének legkegyelmesebb császárunk
királyunknak, mint sz. István első királyunk legméltóbb 
örökösének valódi Apostolnak legkegyelmesb jelenléte." 

A főpásztornak ezen egyiránt lelkes és kenetteljes 
hivatalos híradását minden Del- és külföldi hírlap har
sány szóval viszhangozta; majd a főpásztorokhoz, káp
talanokhoz, szent rendekhez, testületekhez, országna
gyokhoz, főbb hivatalnokokhoz és érdemes magánzók
hoz hasonértelmü felhivások menesztettek; — s igy a 
nagy közönség régi szent vágya mintegy felvillanyoztat-
ván, basilikánk felavatásának ünnepélyéhezi készület s 
minden egyéb érdekes napi kérdések fölött az előtér 
élénk zöld mezejére lépett. 

Esztergom azóta különösen élénk lett : a basilika 
rendbeszedése-kíesinositásában száz ér száz kéz fárado
zott ; a házak tisztogatattak, a főutezák járdával ellátat
tak, az utak kiköveztettek, az élelmi szerek összehalmoz-
tattak; a főpap főkáptalanával üléseket tartva, az ünne
pély és szertartás programmja megalapíttatott, mellyek 
sajtó utján is közöltettek, és pedig az ünnepély terve 
magyar és német nyelven falragaszkép; a szertartás 
rendje pedig latinul illy czimü füzetben : „Ordo pro con-
secratione BasUicae Strigoniensis die 31-ma augusti anno 
1856. peragenda. Strigonii typis Aegydii Horak. 8r. 24 
lap." — A/i>ntV>]iil bizottságok alakíttattak, mellyeknek 
egyes feladata volt a lakokat rendezni, mellyek közül 
Tóth Imre és Forgách Ágost kanonokok, a főpolgármester Takács 
ván és Rímely Károly hittanár fáradoztak, a szertartások rendezését Schir-
gel András, Káncz Lázár kanonokok és Marczell Joachim káptalani kar
vezető; a táblák rendezését Scitovszky Márton, cs. kir. kamarás, Mathes 
Béla számtartó, Palles primási udvarmester; a basilika kivilágítását a 
bécsi Stuwer; a basilika feldíszítését Németh György a püspök, Nagy 
János építési felügyelő; a szertartási éneklés rendezését|Seiler Károly kar
mester és Pelikán Ferdinánd hittanár; az érseki város hídja és bemeneté
nek feldiszítésével Mathes Béla ; azonfölül a megye cs. kir. főnöke Jagasics 
Sándor nemcsak az utakat szedette rendbe, hanem az általános rend és biz-

Az apostoli kereset 
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Az esztergomi katakombák bolkapuja. 

tosaág érdekében czélszerű rendeléseket szabott, s egy a közérzületet ősi szo
kás szerint jelzendő népünnep szervezésével foglalkozott. Hasonlólag a város 
tanácsa az egyház intézkedéseit szivesen támogatva, a fentérintett bizottsá
goknak segédkezett nyújtott, az ünnepély emelésére önhatárán diadalív- és 
kivilágításhoz költséget határozott, aug. 22-ai határzatában az utczák és 
piaezok tisztántartására, ugy a tűzoltó intézeteket és az idegenek fölötti 
őrködést illetőleg czélszerű rendszabályait, nem különben augusztus 27-ről a 

Dunán való átkelést, s az ünnepély alatti kocsikjárás kelését szabályzó határo
zatát magyar és német szerkezetű nyomtatványokban közzé tette, az ünne
pélyhez meghívott cs. kir. katonaság lakásairól gondoskodott atb.; Esztergom
ban, kivált az érsekség, káptalanság és megyefőnökség részéről, minden 
elkövettetett, hogy az ünnepély nagyságához illőkép sikerüljön. Szerencsés gon
dolat volt a vendégek névsorát és lakaikat illy czimü füzetben : „Az eszter
gomi főtemplom ünnepélyes fölszentelésére megjelenendők név- és laksoro-

zatja. Esztergomban, nyomatott Horák Egyednél. 8-dr., 
15 lap" közzétenni és osztogatni. 

Esztergom határán kívül a szomszéd helységek a 
főponthoz vezető utakat, hidakat javították; a várme
gye minden helysége a népünnepnél fellépendő ifjúság 
részére bizonyos szokású és színű ruhákat és zászlókat 
készíttettek és népdalokat tanultak be. 

Esztergomon kivül a nemzeti nagy ünnephez ha
sonlólag buzgó részvéttel készültek : számos költő lan
tot ragadott, hogy a nagy napon a kegyelet szent hang
jait a világ előtt felzengje; az írók Esztergom történetét 
és helyiratját közlötték vagy előkészítették, maga az ér-
sek-primás a népszámára egy magyar emlékkönyvet, a 
káptalan pedig a basilika történetét és leirását, ugy az 
éraekek és káptalan tüzetes latin leirását sajtó alábocsáj-
tották; réz-, kő- és fametszők a basilika és részleteinek 
ábrázolatait előkészítették, vésnökök emlékpénzek elő
állításával foglalkoztak; számos még legtávolabbi jám
bor hívek pedig bucsujárathoz készültek; mások dísz-
öltönyöket készítettek, hogy a nemzeti ünnepen ősi 
szokásként fényesen fölléphessenek; a vasúti- és gőzha-
józási-társulatok, hogy a honfiak Sión hegyérei zarán-
dokolását elősegítsék, külön meneteket rendeztek, B a 
vitelbért dicséretesen csökkentették; szóval: nagy je
lentőségű egyházi és nemzeti ünnepünkhöz méltólag 
országos és meleg részvét mutatkozott, s mind az nagy 
sajnálatot árult el, ki magát bar mi oknál fogva a meg
jelenéssel nem kecsegtethette. 

Az idő augusztus végére járván, a közbeszéd és ké
születek élénkebbekké lőnek, főleg midőn a Budapesti 
hírlapban hivatalosan közöltetnék, hogy ünnepünket 
felséges urunk megjelenésével szerencsélteti. Minden jó 
magyar szíve első királyaink székvárosa felé dobogott, • 
elannyian készültek oda rándulni, hogy a bucaujérók 
számát le kellett apsreztani; a a különösen meg nem hí

vott vendégek szállást drága pénzen sem kaphattak. — Valóban épületes, 
hogy a magyar illy buzgón szeret ünnepelni, s illy ünnepileg tud buzgólkodni I 

A felszentelést előző héten Esztergom falai közt már számos idegen mu
tatkozott; 28-kán a gőzösök már túlterheltettek; 29-kén pedig minden nyil
vános helyen zene, minden nyomon egy-egy ünnepi arcz, s minden téren, 
utczán, házban, sőt ablakban a közelgő azent nap örömjelei tűntek fel. Gyö-

Magyirország hg. primí-ainak sírboltja Eszti rgonban. 

nyörüség vala le szerény várost illy boldogító hangulatban látni, mintha egy 
felsőbb végzés borús múltját a jobb idők reményzöldjével vala felváltandó... 

Isten megadta élnünk aug. 30-dikát is. Sötét felhők tornyosultak az 
égen, és a nyárt hosszadalmas hőséget, szárazságot előbb eső, később rendkí
vüli szélvihar válta fel. Mindazok, kik a nemzet napjait szépeknek óhajtják, 
elborult lélekkel szorongtak; ezért az ország fővárosát, midőn neki Budavár 
álgyúi e reggelen azon örömhírt hirdették, hogy ő cs. kir. Ap. Felsége az or-



szág határába lépett, aggodalom szállta meg, és szájról szájra szánalom közt 
keringett, hogy Esztergomban tüz ütött ki, s a vihar az egész várost lángba 
borita . . . . 

Némileg ugy ís volt, Esztergom lángba borult, — de csak hála az Égnek! 
megsokasodott népét az örömtüze szállta meg, mellyet az iszonyú szélvihar 
réme csökkente ugyan, de az Öröratiiznek nagy mértékbeni kitörését megaka
dályozni nem vala képes. A város ekkor már ünnepi szint öltött : a vár leg
magasb fokán egy roppant arbócz ágaskodott, mellyen a császári, és támkö-
telein 48 nemzeti és érseki (kék-fehér) zászlók lengedeztek; a főutczákban 
minden ház tetőzetjéről több, és igy összesen sok száz császári, nemzeti, káp
talani (kék-sárga), városi (vörös-kék) egymást fölváltó zászló lobogott; több 
füzérekkel, lombokkal ékeskedett; a Dunán a vár éjszaki foka alatt két, és a 
szigeti állomáson szinte két kiszálló vala állítva, mellyekhez Buda-Pestről 
„Mária Dorottya," „Ferdinánd Maximilián," „Széchényi István" és „Debre-
czen" nevü nagyobbszerü gőzhajók óránkint egymást fölváltva ezernyi ven
déget hoztanak; megjöttek a tatai járás által erélyes főbirájok ifj. Reviczky 
Károly által bérelt, hasonlólag a győriek által is külön fogadott, felzászlózott 
és zenével élénkült gőzösök; a vasút és négyes országutak is szinte rengtek 
a sok kocsitól, kikkel versenyeztek a bucsujárók ájtatos csapataik A főváros
ból ide rendelt harmincz bérkocsis (fiáker) megszokott merész vágtatással és 
éles ha-hókkal keresztül-kasul hasgatták az utczákat, mellyek közül a keske
nyebbekben hangya seregként pezsget a nép. Hogy az ide érkezetteknek 

nak, erről falragaszokkal is értesittetvén, kik másnap reggeli 4 órától kezdve 
a sz. ereklyék kápolnájában áldoztattak. 

Délután 3 órakor az egész város már talpon volt, és a nép egy része a 
méltóságos nagy harang kondulására fól a várba vecsernyére, nagyobb része 
pedig a Dunához kitolongott, miszerint a nagy ünnepély első vendégét Ö cs. 
kir. Felségét lelkesen üdvözölhesse. 

Négy órakor a herczeg bibornok felkocsizott, hol főkáptalanától tiszte
letteljesen fogadtatván, a templom tornáczában palást- és infulában helyt fog
lalván, szót emelt, és azon apostoli Brevét felolvastatta, mellynek erejénél 
fogva a török hadjárat alatt elévült diszpalástnak (Cappa-major) nagyobb ün
nepélyeknél hordhat ási joga fölélesztetett, s egyszersmind a fökáptalan tagjai 
egymásután mozettáikat letévén, főpásztoruk által a kellő imák és szertartá
sok közt a diszpalásttal felruháztattak; mire a káptalan nevében az apostoli 
sz. szék kegye iránti hála kifejeztetvén, mindnyájan az éjszaki torony alatti 
sz. Mártírok kápolnájába vonultak, hol a sz. zsolosma végeztetett. Ezen 
Cappa-major egy hölgymenyétből (Hermelin) készült gallérszerü papi kacza-
gány, melly vörös selyem uszálylyal van ellátva, és nagyobb ünnepélyeknél 
a pompa emelésére szolgál. Honunkban a kitüntetés e jogában egyedül a fő-
káptalanunk részesittetett. 

De mi is forduljunk a Dunához, mellynek partjait ezernyi tarka nép 
koszorúzza. 

A kiszálló vörös-fehér posztóval beborítva, és több császári, nemzeti, 

Pesti gsbonr-csarnoki 

tarka serege mindmek előtt szállás után nézett, természetes dolog; ám ki 
tehet róla, hogy minden zig-zug szinte hetek óta le volt foglalva; vagy ne 
örüljünk annak, hogy e hon népében jelesen érző szívdobog, és sz. István 
bölcsőjét, az ország szent napját tömeges megjelenéssel emelni ügyekszik? — 
Itt valóban formaszerü népáradás volt, a kávéházakban, és nyílt, ez úttal 
meg is szaporodott vendéglőkben és kertekben éjjel-nappal vigzene pendült, 
(a környékről n.m. Pestről, Léváról, Petykes Nyitráról, Tatából, Komárom
ból, Honiból, Nógrádból, Szomorá Józsi Győrből, Párkányból, Muzsláról, 
Barsból, több rendű jó zenebandák jöttek ide komoly magyarokkal s vig csár
dásokkal remekelvén, sőt halljuk, hogy Kecskeméti egy szerencsés szerkezetű 
„Esztergomi emlékkel" is neveli zeneműveinket); és szerencsésnek találta ma
gát, ki illy zene környezetében székre tett szert, mintán sok ember csűrökbe, 
még előkelők is üvegházakba, és sokan a csillagos ég által boltozott nagy 
szabadba szorultak. 

Fél 12-re a várból ágyúszó hirdette, hogy Felséges urunk az ország 
határába lépett. 

12 órakor vasúton ő cs. kir. Fensége Albrecht fokormányzónk és Miksa 
cs. k. főherczegek megérkeztek. 

Liszt még délelőtt magában a basilikában számos hallgató jjelenlétében 
a főpróbát megtartá; majd az assistentiák vagyis a szertartás szerű papi szol
gálatok próbája is véghez ment. — 0 eminentiája kegyesen gondoskodni 
méltóztatott, hogy az ájtatos bucsujárók a váró- 4 templomában gyónhassa-

pápai, érseki és dunagőzhajózás társulati zászlókkal ellátott rudak között két 
roppant árbocz a birodalom zászlóival minden szemet magára vont; a háttér
ben sok urasági hintó volt elhelyezve; a kiszállótól a sétányon végig katona
ság sorfalat vont, kiket a megye helységeinek elöljárói és zászlóikkal majd a 
czéhek és ifjúság rendéi váltottak fel egész a prímáspalotáig. A sétánytól a 
Kis-Duna-hidjáig 7 öles rudakon 7 röf hosszú lobogok lengedeztek; a kis-
dunai hid Mathés Béla terve szerint meglepőleg pompásan volt feldíszítve : a 
karfákat gyalogfenyő gallyak fedték, s két oldalt 5 " magas talapzatokon 6 
szobor állott, mindannyia 1° 3' 0" magos az egélyt, ipart, gazdászatót, mű
vészetet, erőt, tudományt jelképezve; a hídnak városfelüli végében pedig 
egy 5° 1' 0" hosszú, 7° sőt a legtetején ékeskedő zászlóval együtt 10 ölnyi 
magos s kelet-ázsiai stílben épült diadalkapu pompázott. A kapu fölötti tor-
nyozatban Dunára nézőleg illy felírás tündöklött : 

„Te pietate tnnm Stephanus te stirpe nepotem 
Caesar avere jubet, coelo est ubi natus et ofbi ." 

Városra tekintőleg : 
„ T e cníni dectw es columenqae Ecclesiae gestit 
Pannónia jncnndia faustum celebrare triumphis." 

Jobbra-balra kúpos tornyok voltak vörös-fehér tetőzettel, mellyeken vedrek 
bokrétákkal; alattok pedig gazdag gyümölcscsel khnosolygó narancsfák. 

A borzasztó szélviharral az örömittas nép mit sem látszott törődni, ̂ mert 
a part és utcza perczről perezre tömöttebbekké lőnek. 



Hat órakor egy várbeli ágyúlövés jelenté, hogy a császári gőzhajó a 
láthatárba léj>ctt; mikoron Albrecht és Miksa ő cs. kir. fenségeik, a bibornok 
érsekkel, a helytartósági alelnök b. Avgusz. a megye főnöke és a Pest kerületi 
csendőrség parancsnoka a kiszállóhoz értek, a tábornokok kara, a főpapság, 
országnagyok, tanácsosok, főbb hivatalnokok, papság, nemesség a primási 
palota nagyteremébe gyűlt egybe. A nép, pedig minden tért, még a legma-
gaeb fák gólyáit i* elfoglalta. 

Az agyuk újra a várva várt Felség hajójának közeledtét hirdetek, s fél
hét után valóban a közóhajtás szerint a császári udvari hadigőzös ünnepi 
pompájában az esztergomi Dunát délezegen keresztül hasitá, mire a zúgó vi
harral az ágyúrobaj, harangzúgás, zene és ezernyi éljen összevegyülvén olly 
tündérileg megragadó hangversenyt vftrázsolának elő, millyet az emberiség 
századok lefolyása alatt csak ritkán élvezhet. 

A hajó kikötött, és lovagias Fejedelmünk Károly Ferdinánd és Vilmos 
es. kir. föherczegek, gr. Buol, b. Bach és Toggenburg lovag miniszter urak, 
több tábornok és udvari tisztből álló kíséretével a szárazra Tépett. A kikötő
ben Ö Felségét a bibornok-primás röviden üdvözölvén, csak hamar udvari 
kocsijába szállott, s a lelkesült nép örömrivalgásai közt ifjú arczán kedvesen 
elomló' megelégedés érzetével végig kocsizott; majd a Kis-Duna-hidjánál ke
véssé megállapodván a város főpolgármestere Takács István által magyar 
hódoló szózattal ildomosán üdvözöltetett, mellyet ismét a nép menydörgéshez 
hasonló éljenei váltottak fel. 

Ö Felsége a primásipalotában megszállván, miután tereméibe kevéssé 
visszavonult volna, az egybegyűlt fövendégek és nemes rendek hódolatát el
foglalandó, a nagyterembe jönni méltóztatott, mikoron Scitovszky ország prí
mása Haulik györgy bibornok és zágrábi érsekkel a felség elélépvén, herczeg-
primásunk a közérzületet következő magyar szózattal tolmácsolta : 

„Fölséges császár s apostoli Király legkegyelmesebb Urunk! Midőn 
Fölségednek szentséges személyét, az ország ezen ős városában szemlélni s 
hódolva üdvözölni szerencsések vagyunk, a határtalan öröm legédesebb érzete 
önti el kebleinket. Ugyan is Fölséged hallatlan leereszkedéssel, c nemzet 
ritka egyházi ünnepében olt kegyes részt venni, hol Fölséged nagy őseinek 
elseje sz. István király született, neveltetett, nagygyá lett, s a vallásos elvek
kel összefűzvén országlási rendszerét, a jólétnek alapját szerencsésen letette, 
tettleg bizonyítván, miszerint clválaszthatlan elvek ezek : „ugy megadni a 
császárnak, mi a császáré, valamint megadják az Istennek, a mi Istené." 
li szent elvek feküdtek, feküsznek ma is a nemzet szivén. - Ezek szerint : 

Itt teszszük mi ma Fölséged lábaihoz, tiszteletteljes jobbágyi bódula
tunkat, hol 856 évek előtt a magyar apostoli királyjának legelőször hódolt. 
Miként itt, a magyar Sión hegyen, a pogány ellenség fegyvere által 300 évek 
előtt lerombolt Istennek hajlékai megújít tatnak, megszenteltetnek, ugy rocg-
ujittatnak, megszenteltetnek, tántorithatlan hivségünk, fiúi ragnszkodásuuk 
érzetei is. 

Esdeklünk es. kir. ap. Fölségednek, kegyeskedjék c legmélyebb hódolu-
; unk, jobbagyi hivségünk, őszinte hálánk nyúlvanyitasát atyai kegyg yel fo
gadni, c hont, annak valamennyi lakóit, s ezek közt minket is, méltatlan szol
gáit, fejedelmi malasztjaiban megtartani. — Melyeket Fölséged lábaihoz fek
tetvén , a jó Istent kérjük, hogy Fölséged, Urunk, Császárunk. Királyunk 
sokáig, igen sokáig éljen ü l" 

Mire ő Felsége ekkép méltóztatott magyarul felelni : 
„Valóban örvendek, hogy részesülhetek a szentegyháznak, a nemzetnek 

e nagy ünnepében. 
Követve példáját a szent királynak, kinek e hon boldogságát és dicsősé

gét méltán köszönheti, én is bű alattvalóim boldogitását mindig szívben hor
dom. Hivségük és jobbágyi hődolatuk nyilványitását tehát szíves indulattal 
fogadom cl, és önöket úgymint a hazának összes lakosait császári kegyelmem
ről ezennel is biztosítom." 

A fejedelmi kegyelem ezen magasztos nyilatkozatát az egybcsereglettek 
harsáuy_és sokszoros éljenc, s ezt az egyenkénti bemutatás követte, m. II v 
közben O Fölségc fölváltva magyarul és németül méltóztatott társalogni. S 
miután őFölsége a város kivilágítását a nagy szél miatt letiltani méltóztatott, 
a fölállított díszőrség fölött rövid szemlét tartott, mialatt köt katonai zeneke
kar s egy uj magyar banda fölváltva zenészett. 

Esti tiz óra után a szél csillapodván, a kőszénbányászok és községek 
nagy fáklyászcnével tisztelgettek, melly éjfélutánig húzódott. A sokaság egy 
része pedig illedelmesen utczákon, más része zenekörökben éjeleevén, miglen 
a nap örömei mindenkit mély álomba nem szenderitettek. 

Augusztus 31-kc szép hajnallal derült fel. Négy órakor a várbeli nagy-
harang Ave Máriát hirdetett, s a jámbor búcsúsok serege a szenthegyre sic
tett, hol a szent ereklyék kápolnájában félóránkint szent mise mondatván, a 
hívek az úr asztalához járulhattak. 

Majd megdördültek az ágyúk, és 21 nagy hang, Pilis és Gerecse a vér
tesek e legmagasabb óriáshegyei sokszorozott viszhangjai által a nagy napot 
tönnen hirdették. A nép erre fölriadt, és ünnepi öltözékben seregesen a vár
hegy felé tódult, mig a helybeli négy plébániából processiók indultak fel. 

A vár ritka pompával volt földíszítve, s érdemes, hogy t. olvasóink 
épülésére lerajzoljuk. ( V < n U n A ) 

\ e p s z e r u é le i k é r d é s e k . 
II. 

A m a g y a r b i r t o k o s o k r l sxrgrny ö l e s t . 

Ez előtt mintegy egy évvel a kereskedői orgánumok, tübb 
magyar városokban felállítandó fiók, és különösen hitelbankok 

. létrehozandását kürtölték, — de csak kürtölték, mert pár hónappal 
ez előtt meg, mintha megbánták volna előbbi akaratukat, a cs. k. 
kereskedelmi magas minisztérium majdnem ostromszerüleg rohan-

! tátott meg, a többféle kereskedelmi testületek küldöttségei és peti-
tioi által, a végett, hogy hitelbankok valahogy fel ne állíttassanak, 
mert azok nem üdvhozók, nem szükségesek, mert azok károsak; s 
tudja ég még miféle indokokkal támogatták kérelmeiket, mellyek
kel az akkori hírlapok telve voltak. 

Nincs tehát a magyar birtokos osztálynak e testületektől mit 
várnia; különösen pedig ollyat a melly jelen pénzszük világban 
rajta segítene s vagyoni, és ezzel összekötött gazdasági állását 
emelné. 

Hozzá kell hát fogni azon módhoz, melly üdvöt fog teremni, 
melly a vagyoni fölvirágzást kezdetben emelni fogja, később töké
letesen lábra állitandja. 

Hitelbankokat kell hát felállítani kölcsönösség alapján, és pe
dig mennél többet, minden nagyobb városban, minden 40—50 ezer
nyi főt számláló kerületekben. 

Kell pedig ezeket felállítani — mint már említem is — köl
csönösség alapján, millyenekre már kész példányaink is vannak ha
zánkban : mint a Takarékpénztárak, Jégkár ellen biztosító társu
latok sat. mellyek már olly követésre méltó kész példányképeket 
nyújtanak,mellyekhez alkalmazkodva, sok fejtörés sem fog igényel
tetni a kivitel mikénti eszközlése körül. 

Álljanak össze mennél több birtokosok, kisebbek úgy mint na
gyobbak, egy pár holdas birtokostól fel az ezresekig és t ovább ; — 
mondom tovább is, inert nem kell hinni, hogy a holdszámra nézve 
nagymodú birtokosoknak is ne volna az illy módon megszerezhető 
segélyre szükségük, azért nekik éppen úgy életkérdés a hitelban
kok létrehozatala, mint ezeknek, hogy szépszerével megszabadul
hassanak — bárha nem egyszerre is — eddigi hitelezőiktől; — kik
nek nagy részéről, ha sorba megkérdeznők ezek karjai közt síny
lődő birtokosainkat, nem sok jót és szépet lehetne feljegyezni; — 
nem számítva azonban ezek osztályába a jólelkű hitelezőket, kik 
előtt méltán kalapot kell emelnünk, már csak azért is, hogy sokkal 
ritkábbak mint amazok. 

Álljanak össze mondom birtokosaink társulatokba, — s men
nél nagyobb a szám, annál j o b b és könnyebb a társulat, fenntar
tása — írassa össze minden résztvenni akaró fekvő vagyonának 
mennyiségét , számítsa, vagy számitassa ki hogy körül belül 
mennyit jövedelmez holdszámra és együttvéve is vagyona. — Ek
kor szabassék meg vagy önkéntes ajánlás útján — mert kiki leg
jobban tudhatja hogy hány garast nélkülözhet, — vagy társulat-
szabályilag — melly alapos combinatiok után a legelfogadhatóbb 
mérlegre legyen kidolgozva és alkalmaztatva — hogy mindenki 
mennyi krt vagy garast fizessen évenkint minden hold után a tár
sulat pénztárába, — ollyan forma alakban mint nagy Széchényink a 
kétgarasos epochalis czikkben ajánlotta és kifejtette, — s akkor 
ezen évenkint lefizetendő összegek alapját teendő tőkék, öt száztóli 
kamatszámítás szerint — mert fogunk kapni 50/o-rn elég pénzt — 
fejenkint számitassanak ki, s minden tag a maga tőkéjéről állítson 
ki hiteles alakban kötelezvényt, s ezt ingatlan vagyonaira telekköny-
vileg tábláztassa be. 

A föalapot képező, s következve a társulat erős fennállására 
szükséges ezen műtét befejezése után, írassanak még össze kinek 
kinek terhei, legyenek azok betáblázottak, vagy nem betáblázottak, 
s minden szenvedőleges tulajdonos által jeleitessenek ki, hogy mely-
ryik adósság levén terhesebb, mellyiktöl kíván legelőbb megszaba
dulni; vagy némellyeknél kiknél az activum a pissivumot teteme
sen fölözi, az egész teher egyszerrei lerovása vétessék f ö l , mások
nál, hogy megerőltetés nélkül mennyit törleszthet le évenkint. — 
Ezek szinte összeirassanak és sumáztassanak. 

A társulat, vagyis az ezt képviselendő értelmes és hü vezetők 
s tisztviselők — mert hogy illy életkérdésben meg fogják birtoko
saink válogatni tisztviselőiket mind értelmiségre mind becsületes 
jellemre nézve, azt bizton remélem, miután szánkat a forró kása 
már több ízben megégette — a tisztviselők mondom illy előzmé
nyek után tudni fogják, hogy mennyi az egész társulat csekvöi ál
lapota, és mennyi a szenvedőleges állapot,mellyet egészben és rész-
letenkint törleszteni lesz szükség, s hogy mennyivel rendelkezhe
tik még. 

Midőn illyképen papiroson ki lesz dolgozva az egész vagyon-
állás, midőn már az alapul szolgáló betáblázott biztosító adós leve-
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lek kéznél lesznek : ekkor a megbízottak tervezet és kimutatással 
fegyverzetten forduljanak külföldi bankárokhoz, és pedig mennél 
messzebb levő külföldiekhez azért, mert minél távolabb megyünk 
hazánktól pénzdolgában, a kamatláb annál leebb áll, — nekünk 
pedig épen az illyet kell és szükség megszereznünk. 

És tán némellyek, kik vagy nem ismeretesek e téren, vagy 
pedig figyelmökre sem méltatták ekkoráig a pénzmenetel nagyon 
is helyiségi viszonyokhoz mért állását, — azt fogják ellenembe 
vetni, hogy mért épen külföldi tökepénzesekhez, nem belföldi ha
zaiakhoz fordulunk, hisz pénz mindig csak pénz,s a kinek van, ér
dekében áll, hogy kamatozzék, s mért inkább azon legyünk, hogy 
az általunk fizetendő kamat ne belföldieknél maradjon, hanem kül
földre szivárogjon. 

hs ha megfontoljuk épen ezen ellenmondásban rejlik az én 
erősítő okom. - Mert : a hazai bankárok már annyira ismerik a 
magyar birtokokat övcdző terhes körülményeket, annyira ismerik 
a birtokos urak gyávaságát és eladósultságukat, annyira hozzá 
szoktak már a nagy kamatszedésekhez, hogy semmikép sem lesznek 
engedékenyebbek a kamatláb leebb szállításában, mivel bizton re
mélik hogy nélkülük a magyar birtokos meg nem élhetvén, mint 
rövid idöni saját coloníájokat ugy tekintik. * ) 

Ezek az okai hogy a magyar birtokos osztálynak hitelbankjá
hoz szükségeltető pénzöszvegekre nézve külföldi tökepénzesekhez 
kell folyamodni. — És pedig csak is ezekhez, mert csak ezek ad
hatnak 4 és ő. száztólíra akkor, midőn saját államukban színt illy 
biztosítás mellet csak 2., vagy j o b b esetben 3. száztólit kapnak. — 
Hogyne fektetné tehát pénzét illy biztos vállalatba azon külföldi 
bankár, ki a mellett hogy u magyar birtokosok által nyújtott csal
hatatlan biztosíték fedezete alatt tökéjét törlesztés utján biztosan 
visszakapja, de még másfél sőt kétannyi kamatot is nyerend; mi 
ol ly tőzséreknél, kik mérsékelt igényekkel bírnak, és a 30 perczent-

* ) Kivéve ismét a tisztelettel kiveendöket. S z e r k . 

hez nem szoktak — sőt az Hlyestül borzadnak is - - véghetetlen 
nyeremény. 

Hogy pedig e most elmondottak nem csupa sejtelmek és remé
nyek, hanem saját tapasztalatom által szerzett igazságok, biztosít
hatom olvasót, mit a véletlen szerencsének köszönhetek. — Ugyanis 
két ízbeni gözkocsin utaztamkor, egyszer Bécsből Pest-ig másszor 
Pesttől Szolnok-ig, — első ízben három franczia bankárral, má
sodízben pedig egy angol és egy belga bankárral voltam szeren
csés szomszédos lenni, kikkel megismerkedve, s később épületes 
társalgásba elegyedve, többek közt az illyképcn hazánkban létre
hozható hitelbankok felállításáról kértem ki nézeteiket; s úgy ta
pasztaltam, hogy hazánk mostani viszonyait tökéletesen ismerik, 
s biztosítottak : miszerint illy czélú társulat által felszőlitatva, 
azonnal szívesen befogják millióikat fektetni. — Illyen tüzsérekkel 
kell tehát magunkat érintkezésbe tennünk, hogy ezeket meg
nyerve, legyen felvirágzás, legyen vagyoni élet, és legyen pénzünk. 

És ezen felszólamlást korántsem írói viszketeg, vagy tervezüi 
önbecslés és tolakodás hozta napfényre, hanem tettem ezt egyedül 
azon való átalános elszomorodásomban, hogy látva ezen hazánkra 
kártékonyán szövődő bankár-terjeszkedést,mégis mindekkorig senki, 
de senki nem akadt, ki polgártársai iránti szent kötelességénél 
fogva a riadót megfúni merészelte volna. — Fel tehát birtokosok, 
ne ringassátok magatokat ázsiai restségtekben, fel addig míg idő
tök vanl; lépjetek fel ti, kik nagyobb módjában vagytok mind tu
domány mind ismereteknek, — és adjatok ez életkérdéshez j o b b 
és tökéletes tervezeteket — mert az ebnondottak korántsem 
elfogadandó terv, csak tájékozás és serkentésül lettek írva; — f» 
kövessetek el mindent saját j o b b voltotokért, inert ki magán nem 
segít, azt Isten sem segíti meg. * ) Jlaldsz Jóssef. 

* ) A nagyobbszeríi tervezetek inár megtörténtek c tárgyban, főbb uraink elliatárzák 
egy 50 millliónyi jelzálogbank felállítását J tervüket ő euiineiitiája a prímás maga nyujtáiil 
ö cs. k. Apostoli Felségének, más részről pedig nevezetesebb varasaink is mozognak. Igy 
Halas városa, átlamkblesönét eladva, a tetemes összegből szinte illy fekvő birtokra hitelező 
bankot állitand fel. Isten segítse mindezen üdvös törekvéseket. Szerk. 

T A R H A Z. 
(•azdákat érdeklő rovat . 

A„Vasámapi ujság" 11-ik számában irt tapasztalat- s nézeteimre, a szar
vasmarha kőolajjaü sózása körül, több gazdatársaimtól felszólitatván, nem tud-
nék-c más módját a szarvasmarha megsozásának, minthogy ridegebb gujákban 
teljes lehetetlen egyenkint megfognia marhát a ugy önteni a sót bele; szüksé
gesnek látom nyilvánítani, hogy de igen — a czélt jószágainkat raegköola-
jozni, máskint is elérhetjük : ugyanis, ha már csak egy párszor megsóztuk is 
Őket, kézen át — de cz szükséges — ugy megszokja a kőolaj szagát, hogy ha 
darab sót bekenünk vele, s azt kemencéébe vagy napon megszárítjuk, igen jó
ízűen megnyalja magától a szabadban ís; s ha lekopott a kőolaj,ismét be lehet 
kenni, s igy folytonosan köolajozzuk a jószágunkat anélkül, hogy legkisebb 
vesződség is lenne vele. — Ha kezén foghatjuk a jószágot, s egy kissé többet 
akarunk adni, egy tollat bemártva a kőolajba, s azzal jó vastagon az orrát a 
jószágnak bekenjük, (melly könnyebb mód a kanállali sózásnál) s természe
tinél fogva a jószág semmi idegen tárgyat orrán nem szenvedhetvén, benyalja 
s igy tetszésszerinti mennyiséget etethetünk meg vele. Szalay László. 

K a k a * Márton a sainházban-

X V I U . Levél. 
Liszt Ferencz hangversenye. 
Szerkesztő ur! Ismeri ön azt a mondát arról a hajdankori bűvészről, a 

ki egyszer egy bölcs város lakóit aképen babonázta meg, hogy kezébe vett 
egy hegedűt, végig muzsikált az utczán; s a ki csak meghallotta azt, futott 
utána, tánczolva, tapsolva, mámoros önfeledéssel; a bűbájos vitte őket ki ma
gával a városból; azok mind tódultak utána, tánczolva tapsolva, végre meg
nyílt előttük egy meredek hegy, abüvhegedüa oda ís becsalta őket; a jámbor 
emberek mind bementek lejtve, tánczolva szökellve, a hegy összezárodott 
mögöttük : még tán most is tánczolnak odabenn. 

Az ujabbkori bölcsek ráfogják, hogy ez csak mese. Pedig lássa szer
kesztő ur, ez nem mese; mert ez valóban megtörtént; láttam, hallottam, ott 
voltam én is; a bűbájos megint eljött, engem is, meg ezernyi ezer embert 
velem együtt vitt magával, a merre akart, meghordozott eddig soha nem is
mert tájakon, bevitt gyönyörű tündérországba, keresztül iszonyú pokolor
szágon. De ezúttal mégis ollyan jó volt, hogy visszaeresztett. 

Elmondom, a hogy megtörtént. 
Kihirdetik egy szép ünnepnapon, hogy hangverseny lesz a színházi 

nyugdíj-intézet javára. Az emberek szánakodásból összegyűlnek, semmi rosz-
szat nem gyanítva s remélik, hogy olcsó áron meg fognak innen szabadulni. 
A szinház tömve van, egyik ember a másik hátán, mint valami négerszállitó 
hajóban. Egyik kérdezi a másiktól : fog-e most Liszt zongorázni? Fog bi

zony, de még hogyan! Most eleven zongorája van, a hajdani lelketlen fa)ál-
lein y ük helyett mindenütt egy lelkes állat ül, a ki kénytelen kezeinek inté
sére, szemeinek mozdulatára, mosolyára, haragjára csodálatos hangot adni: 
az egész nagy zenekar nem egyéb, mint egy óriási hangszer, mellyen a nagy 
mester szellemujjaival játszik. 

Ott láttam őt ülni a nagy koszorúzápor között, a vershúfuvatagban, 
mint egy ezeregy éj szakai bűvészt, halvány orczájával, mit hosszú hajzata be
árnyal. Mit tudom én, millyenek voltak a koszorúk és a versek? én csak őt 
láttam és azontúl nem birtam szemeimet levenni róla. A nagy földi lárma, 
emberi kiabálás után, melylyel a közönség magát a bűbáj ellen biztosítani tö
rekedett, a nagy mester egy intésére éjféli csendesség támadt. Annyira senki
nek éreztem magamat,mint születésem előtt egy esztendővel. Most felnyíltak e 
hallgató szemek, a kéz egy halk intésérc valami zengés támadt, valami ollyan 
hang, a mit minden ember ért, pedig senki nyelvén sem beszél, látja, pedig 
alakja nincs; — támadó hajnal, piros libegő felhőkkel, zöld bokrokon átvi-
lágló napsugár, csengő hajnalharang, egyhangú csermely csörgése, döngő 
méhe hangja, égi szerafimok reggeli éneke fehér felhők között székelő ur zsá
molyánál, a ki áldó kézzel mutat a föld felé : s hallgatja csecsemőgyérmek 
gondolatjait, kire szelid anyaarcz mosolyog, kinek fülébe szárnyas vállú an
gyalkák susognak; bölesőringás, dajkaének, gyermek kaczngása és 
mind ez ott volt annak a bűvésznek az arczán : látható volt zenéjében, hallható 
mosolygásában Most elmúlik a mosolygás, felbök vonulnak az égre, 
a napsugár eltűnik a hegyek mögé,hideg szél fuvall végig a tájon, ugy fázom, 
és köpönyegem otthon maradt, a távoli villám felfelderiti a tájat, a zápor 
zuhog, a vihar rázza az ablaktáblákat, a mennydörgés rengeti a reszkető föld 
fundamentumait; a viharból mennydörgésből fájó sírás hangzik elé; ollyan 
sirás, mint mikor árva gyermek zokog holt anyja koporsója előtt, a halott! 
ének bele szól, mélán, bánatosan, a mennyekben fenkölt kardalok fogadnak 
egy földrül eltávozó lelket; a földön pedig a hideg szél kerget egy árva gyer
meket, a kinek nincsen senkije és semmije, a ki, előtt a kietlen végtelenség, 
mellyen a sötét zivatar dörögve zúdul végig. Es mind ez látható volt ama 
bűvész arczában, szemeiben, komor homlokán, gyászoló ajkain s csodásan 
öszhangzó zenéjében De íme egyet mosolyog cz arcz, s mintha kicse
réltek volna embert, szívet és zenét, édességgel, gyönyörrel teljes kép tárul 
fel újra elénk; a boldog szerelem képe : szent minden : nap a földet, melly 
mosolyától felvirul,angyalok az embereket,és az emberek egymást; virágillat 
szereti a szellőt, tavaszi lomb a patakot, csendes tó vize a benne meglátszó 
felhőket, zöld moha a hideg sziklát, madárka párját, ifju leánykáját és min
den, a mi szeret, ollyan boldog szerelmében, mého szárnya, lepke szárnya veri 
a büvharmoniához a tactust, belesusognak a fák is. s azok a kis kék virágok 
lelóggó csengetyüikkel ngy csengenek, ha a szerelmes szél megfújja őket. és a 



szív ugy dobog, egyszerre kettő-kettő; ott is harmónia van . . . S ez a boldog 
édes ábránd ott volt a bűvész arczában és a zene keresztül kasul járt minden 
szivet, minden lelket. Ha most tetszett volna a bűvésznek, bezárhatta volna 
mögöttünk a hegyet, soha sem jöttünk volna ki onnan... Ah de még ez mind 
csak tréfa : a mester arcza ismét változik, újra idomul a világ; nagy, orazág-
renditö eszmék születnek uj létre, a lelkesült tömegek robaja halszik távol, 
az emberek keble feszül, dagad, kardok vidám csörrenése, paripák szilaj do
bogása vegyül a zenébe, egyes hangok, mint az Ítéletnap holtakat támasztó 
szava, riadnak bele a csodás hangzürbe,az ember szive ki akar törni helyéből, 
elfeledi mindenki éltét és halálát, csak egy képet lát, a dicső csatamezőt az 
egymásba rohanó tömegekkel, a felvert por nehéz felhőivel, a vérpatakokkal 
ott hallja a harezolók ordítását, a kardok csengését, a csatakűrt buzdító har-
sogásait, a mint rohan előre a csaták hőse, neki eresztelt kantárral, lehullott 
foveggel, kipirult orczával, hogy szinte bele kell kiáltanunk : „el íre azokkal a 
zászlókkal! Ne hagyjátok azt a hőst ott! Előre, előre! . . ." Hasztalan, hasz
talan. A bűvész felindult arezfénye megtörik, lelkesült alakja lassan összeros
kad, kihull a kard a kézből, kifoly a vér a sebből, a lovag lehull a földre, a 
zászló betakarja arczát; a csatának vége van már; ősz szeleit érző hattyúk 
darvak kiáltoznak le az égből, melegebb tájra vonulva; minden zaj elhal, el
csendesül lassan: még egy szivbekapó csodás melódia szólal meg utoljára; a 
késői kor költői éneke ez talán megsiratott hősről, meg a sírból kinőtt han
gabokron énekelő fülmile. és az éjféli szél, melly a halottakat költögeti, az is 
elhal elenyészik, csak az ingatott fűszálak beszélgetnek még egymásnak va
lami nagy szomorú dolgot, a mitől mind bánatra hajlik a fejők. A bűvész 
alakja alig látszik most az állvány mellől, eltűnt ő is csodahangjaival, a miket 
azután soha sem bírunk elfeledni. 

Szerkesztő ur, ez ám a bűvészet, nem Boscóé; Bosco legalább ha le-
büvölte az ember ujjáról az arany gyűrűt, végül megint visszaadta, ha elkérte 
a zsebórát, ha megtörte a mozsárban, ha kilőtte a puskából, megint egész 
zsebóra lett belőle, de Liszt elszedte az egész közönségtől a szíveket, össze
törte, e vissza sem adta azokat. Hogy fog már majd annyi derék magyar em
ber szív nélkül járni kelni a világban? Csak hát a magáét hagyná itten már 
cserébe . . . . 

X I X . Levél. 
Szerkesztő ur, üssünk lármát! Megint egy kollégánkat paródiázták ki 

a színpadon. — Most jövők a majomkomédiából, . . . (Kérem, ne folytassa! 
Szerk.) Kakas Márton. 

Irodalom és művészet. 
Még most is foly a perpatvar a Szerdahelyi alakoskodás miatt. A dolog 

meséje ez : Szerdahelyi egy szinpadra hozott ügyetlen eriticust veres paróká
val személyesített, ezért az újdondász sereg, melly szokott kapni a prédán 
egy derék szép szőke ifjút ragad elő s vakmerően ráfogja, hogy amaz ügyet
len vereshaju eriticus ő volna. A derék becsületes ember hasztalan csitítja 
őket, hogy ő rá bizony ne fogjanak illyen ügyetlen alakot, hasztalan adja ki 
Szerdahelyi is photographiában kérdéses alakját, melly attól merőben külön
bözik, az újságíróknak martalék kell, nem bánják, ha legjobb barátjukat te
szik is nevetségessé; utoljára a „Hölgyfutár" belevesz mindenkibe, a ki ugy 
nem akar haragudni, miként ő; megfogja Rádayt, Szerdahelyit, Egressyt, 
Jókait stb., kinek mi bűnét tudja, felfedezi, és mind ez miért? egy ár
tatlan parókáért. Legnagyobb fájdalma az, hogy gróf Ráday nem akarja 
hírlap utján megdorgálni vakmerő színészét, holott ő már statáriumot tar
tott fölötte és elítélte, ki is végezte elevenen. Annyi bizonyos, hogy a neve
tök nem a „Hölgyfutár" részén vannak, a mi rá nézve igen szomorú mulat-
-ág. Készünkről az egész perben e.-ak azt a komoly dolgot találjuk, hogy 
gróf Ráday népszerű nevét minek hozzák bele e rettentő nevetséges tornába. 
Ha a Bzinész vétett, azt soha sem az igazgató bünteti meg, hanem a szinházi 
törvényszék. Azt kívánni, hogy gróf Ráday, mint igazgató, hirlaputján lép
jen fel egy szinész ellen, épen együgyű észjárás, a hogy még a rátótiak sem 
gondolkoznak. Ez esetben kötelességünknek tartjuk, gróf Rádaynak bizalmat 
szavazni, B helyesleni bölcs és illemes hallgatását. A mig a közvélemény e 
bizalmát bírni fogja, minden részrehaj lat lan kezelője a nyilvánosság orgánu
mainak becsületbeli kötelességének ismerendi, ott hol a jóakaratú igazgató 
van helytelenül megtámadva, őt méltatlan ügyetlenkedések ellen védelmezni 
s nem engedi odajönni a dolgot, hogy az igazgató maga szálljon le vitázni 
minden makacs torzsalkodás ellen. 

ül I n j s á g f 

y.— A „ B . H." után írjuk, miszerint Császár ő Felsége e hó végén ha
zánkban csapatszemle utat teend. E gyorsmenetben történő s csak kevés na
pig tartó utazás közben Budapestet is szerencséltetendi magas látogatásával 
és itt kihallgatásokat is tartand. 

y.— Mult szerdán délelőtt tették fel a budai alagút bejárati boltivének 
zárkövét a Pestre néző oldalon. A kő hosszúkás négyszögolaku, 280 mázsát 
nyom, még csak félig van kifaragva s faragása mostani álló helyén fog befe
jeztetni. A kő löltevésének munkálatát maga az alagút épitömester Clark 
vezette. 

y.— Mult kedden délelőtt hg. prímás ő emtja a Pesten a terézvárosi 
Istenházában bérmálván, e szentségben mintegy 3000 gyermek részesült. 

y.— A lipótvárosi Istenháza építésére Szamosujvárról 17 kereskedő 
összesen 1)4 pftot küldött be. Dicsérettel emiitjük ez áhítatos buzgalmat, 
mellyben vallásosság és hazafiság olly szép kapcsolatban talál kifejezést. A 

pesti lipótvárosi Istenházának ügye vallási és nemzeti kérdés is egyszers
mind, mert ez épület hazánk fővárosának disze^Ieend, minek emelését pedig 
minden hazafinak kell hogy szivén hordja. 

y.— Pest utczáin a gázcsövek már majd[mindenütt leásvák, sőt az igen 
csinos lámpákat is kezdik felrakni már, éa mi még sem hiszszük, hogy mint 
ígérve volt, jövő octoberben már gáz világit und ja utczáinkat; mert láttuk a 
napokban a gázometert és ugy találjuk, nogy annyi ott még a hátralevő és 
elkészítendő, hogy azt kétszer annyi munkás sem fogná octoberre elvégezni. 

y.— Budán jelenleg Ó-Budával együtt 8 kisdedóvoda áll fenn. mell vek-
bon a mult évben 74t> kisded járt be. Bizony kevés. 

y.— A budai szőlőiskola terményei árverelése e hó 28. és 29-én m e 
netül végbe. 

y.— Kassán a városi színház majdnem egészen ujon alakittatott át s e 
hó 20-án fog megnyittatni. Az eddig gyér pártolásban részesült német szín
igazgató a városi községtől, de a magas kormánytól is összesen ezer forint 
segélypénzt nyervén, képessé tétetett jó tagok és darabok szerzésére. Nem 
volna tán rosz vállalat egy jó tagok és jó eredeti uj darabokkal felszerelt m a 
gyar társaságnak kisérteni szerencsét Kassán; mert a mi jó eredeti, uj és ma
gán viseU a magyar élénkség jellemző bélyegét, lehetetlen, hogy felvillanyozó 
hatását még a kassaiakra is meg ne tenné. 

y.— (Ajánljuk a mészárosok figyelmébe!) Londonban régebben azt ren
delek a törvények, bogy azon mészáros ki büdös vagy egészségtelen húst árul. 
fülénél fogva mészárszéke törzsökéhez szegeztessék és a romlott hust orra alá 
akasztva naplementig szagolni kénytelenittessék!! A jelenleg Londonban 
megjelenő „Morning Herald" angol lap ugy a hus mint egyéb élelemszeráru-
sok lelketlen csalásai- és hamisításairól megemlékezve, eme régi törvény m e g 
újítását ohajtá olly módosítással, hogy t. i. azok hamisított és romlott áruik
ból önmaguk tartozzanak a törvényszék előtt bizonyos mennyiséget megenni, 
hogy igy maguk is kitétessenek mind azon veszedelmeknek, mellyeket lel
ketlen csalásuk által másoknak előkészíteni nem irtóztak. 

y.— Liszt Ferencz hazánkfia a szent István-társulat alapító tagjainak 
sorába lépett. 

y.— Szőnyi finevelő-intézetének növendékei zsebpénzükből mult évben 
35 pftot takarítottak meg, mellyet is az intézetigazgató tulajdonosa növen
dékei nevében a muzeum-takarékpénztárba küldött. Takarékosságra szoktatni 
a növendékeket magában is követésre méltó példa, még inkább pedig akkor, 
midőn az olly szép czélra gyakoroltatik. 

y.— Mindazok rettentő példájára, kik a pálinkát iszszák, feljegyezzük 
a következő esetet. Selmeczen egy molnárt, ki mérték felett a pálinkaivásnak 
adta magát, részegdüh (Sauferwohnsinn) rohanta meg, és elfutott a szomszéd 
apátfalvi erdőre s most utána vadásznak ha cl tudnák fogni, mert veszélyessé 
kezd lenni, miután örült rohamaiban megtámadja az embert. Jó lesz itt tán 
nagyobb tanulság okáért is elmondanunk, miszerint a gyakori részegség az
által okoz végre fokozatosan őrültséget, mert már maga a részegség is nem 
más, mint az agynak azon nyomás által okozott megzavartatása, elkábulása, 
mit arra a felduzzadt erek gyakorolnak; ha illy nyomás, az agyra gyakran 
ismétlődik, igen könnyen megzavartathatik az elme, és őrültség állhat elő. 
Azért tulajdonkép egyre megy ki, akármivel részegeskedik valaki, azon kü
lönbséggel, hogy például egyik szeszes italból több, a másikból kevesebb kell, 
hogy elbódítson, és így a sírba vagy őrültségre vigyen. A pálinka csak azért 
veszedelmesebb a többi szeszes italnál, mert legerősebb levén, gyorsabban és 
nagyobb erővel hat s sokkal előbb maga után is von minden rosz következé
seket és serényebb sirásó műiden társainál. Ezért beszélünk mi annyit a pá
linkáivá* e l l e n . 

y.— Havas József kir. tanácsos úr, kinek érdemei borászatunk és szulő-
mi\ elesünk körül, márég olly tetemesek s a ki az Érmeiteknek meglátogatásá
ból csak nem rég tért vissza, a napokban uj kirándulást tett a boráról olly 
méltán hires egri és gyöngyösvisontai hegységbe. A helyszínén akarja ő 
fölismerni a létező állapotokat 8 ugyanott nyújtani jó tanácsot azoknak, kik 
azért hozzá folyamodnak. Mi e kirándulásokat igen nagyra becsüljük s éret
tük a derék hazafinak borászatunk ügyében a legmelegebb köszönetet sza
vazzuk. (G. L. ) 

y.— Treffort Ágoston ur tavaly Angliából hozatott sertésfajt, tenyész
tés végett Békésben fekvő jószágára. Most értesülünk, hogy ott e sertésfaj 
igen jól díszük, és hogy sok szép eredményre nyújt kilátást. 

y.— A szülőknek de különösen a keresztanyáknak szeretnénk kitörölhet-
len emlékébe róni, miszerint a keresztelést ugy igyekezzenek intézni, hogy 
az minél homályosabb helyen menjen végbe; mert hacsak keresztelés alatt a 
kisded álomba nincs merülve a lelepzctt hirtelen betóduló napfény a még igen 
gyengéd szemekre felette káros hatással van, ugy hogy a vakság és egyéb 
szembajoknak legalább fele már a legelső gondatlan eljárástól veszi eredetét. 

y.— Érdekes lesz megjegyezni, miszerint a német vámszövetség terüle
tén utóbbi időkben a férfiak nőszűlési kedve annyira alá szállt, miszerint min
den házasulóra majdnem két férjhez menő kerül. Hnzánkban is közel állunk 
ebhez és ennek a nők okai. Mindenfelé a uagy fényűzés, naplopó dologtalan
ság, háziatlanság, a sok bál, nagyot-játszás, túlfeszített követelések, vágyak 
nőinknél azon tulajdonok, mellyek a háztól a kérőket távol tartják. Neveljetek 
anyák leányaitokat rangjukhoz illő takarékosság-, munkásság-, vágyak- és kö
vetelésekben, hogy egykor férjeiknek ne megbuktat ói, tönkretevői, és ne csak 
az elköltésben legyenek társai, de a megtakarításban, de keresés és szerzés
ben is — és a férfiak azonnal el kezdenek ismét házasodni!!! 1 
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