
A „ V a s á r n a p i ujsna;" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú ivén jelenik meg. 
Előfizetési dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 
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dij a „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemuteza 4. sz.) bérmentve utasitandó 

A r v /. \i a t a k i l e l k é s z . 
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. 

Micsoda pálya az, mellyen legkevesebb rózsa terem és a leg
több tövis? 

Micsoda pálya az, mellyen legerősebb a munka, leggyöngébb 
a jutalom ? 

Micsoda pálya az, mellynek követői legszegényebbek, s még 
is legboldogabbak ? 

Micsoda pálya az, melly legközelebb visz az égi boldogsághoz 
s legtávolabb a földi örömektől ? 

Egy illyen pályát, meghaladt férfi történetét fogom én tinek
tek elmondani. 

Rézpatak egy szerény kis helység a Kéz aljában; melly néven, 
mint tudjuk egy nagy erdőséget neveznek Felső-Magyarországon. 

Körül nagyobbrészt orosz és ruthen ajkú népek falvai feksze
nek, mik közt soknak még most is magyar neve van; de a lakosok 
már nem tudják azt egyenesen kimondani, valamint saját neveiket 
sem, mik közt annyi tősgyökeres magyar hangzású vau még. 

Elfeledték azok anyai nyelvüket, ösi szokásaiktól megváltuk, 
régi vallásukat megváltoztatták, másképen öltöznek, mással élnek, 
mint elődeik. 

A kis Kézpatak, mint egy parányi sziget a tenger közepén, ugy 
fekszik közöttük, utolsó örpontja a magyarságnak. 

Határa kicsiny, de termékeny, lakosai nem számosak, de szor
galmasak, az országút fuvarosai örömest szállnak meg fogadójában, 
mert a fogadó tiszta, gazdája becsületes, bora j ó , leánya gyönvörü. 

A felső vidékről jött magyar fuvaros, ha szombat napon érke
zett, örömest megvárja a vasárnapot Ís, hogy egyszer bemehessen a 
szép kőtemplomba, s ott hallhasson magyar prédikácziót s kiéne
kelhesse magát lelke szerint. Tiz mérföldnyi kerületben úgy sem 
talál azután megint semmi házat, a hol nyelvét megértik. 

Húsz év előtt ugyan uiár s>uk e l n é z n i vuli'ja vult a jámbor nép
nek e lelki élvezetében; a régi tiszteletes öreg volt már, abg birt 
járni a lábán s csak látni lehetett, hogy beszél valamit, de biz abból 
a hivek nem sokat értettek volna, ha már annyi idö óta könyv nél
kül meg nem tanultak volna a sokszor elmondott igéket. 

A j ó öregnél nem volt már sem erő, sem akarat; az évek elvit
ték mind a kettőt, a paplakba is beesett már az esö, s uz iskolaház 
oldala bedűlt ; nem volt, a ki javítást szorgalmazzon. 

A hivek sokszor folyamodtak az egyháztanácshoz, a kerületi 
gyűléshez, hogy küldjenek j ó öreg üsztel-ítésük mellé fiatal segédet, 
ki a nép lelkét újra felemelje; hisz ök azután is megbecsülik az éle
medett pásztort, ki Istent szolgálta több mint. fél századig, de soha
sem akadt, a ki óhajtásukat meghallgatta volna. 

Nem vállalkozott a fiatal lelkészjelöltek közül ollyan, a kinek 
kedve lett volna Rézpatakon segédnek lenni. 

Még a fötanoda teremében megismertetek egymást ünnepjár
tas legátusok a rézpataki állapotokkal; s electio alkalmával az vol t 
a tréfás szánalom tárgya, akinek Rézpatak maradt. 

Mert ez a provinczia rendesen utolsónak maradt. 
Sivatag messzeségben, kietlen idegen nép között, szegény ek-

klesiácskában, hol a legátusnak a padláson kellett hálni, s ünnep
napra puliszkával vendégelték a mesterné házánál, a bevett kegyes 
adakozás nem fedezte az elkoptatott csizma árát: illyen helyről nem 
igen kedves emlékek származtak a fiatal lelkészsereg közé. 

Magában is kevés kecsegtető van egy segédlelkész helyzeté
ben. Fizetése rendesen annyi szokott lenni, mint egy alsóbb rendű 
qielédé, még pedig leánycselédé, mert férfi nem szegődnék olly 
dij a; hát ínég ollyan szegény helyen, hol a lelkész maga is gyéren 
ur ; imigyamugy fizetett jövedelméből s csupán mérsékelt földes 
uri kegydij teszi képessé a megélhetésre. 

Ezért nem kaptak a jámbor rézpatakiak segédlelkészt sok ideig. 
Végre egy napon azzal a j ó hírrel érkeztek haza a rézpataki 

küldöttek az egyháztanácsi gyűlésről, miszerint csakugyan sikerült 
egy segédlelkészt nyerniök agg tiszteletesük mellé, még pedig egy 
derék, jóltermett fiatal embert, kipróbált erős hanggal és izmos ter
mettel, és a mellett igen jámbor és kegyes magaviselettel. 

Nem sokára valami Tokajig sót szállitó szekérrel visszatérté
ben elszállitaták e tiszteletes urat, kinek minden bútorzata nem 
igen nagy terhére volt a furmányosnak, valamint ö saját maga sem, 
mert minden kapaszkodónál, ereszkedönél leszállt a szekérről, s kere
ket kötni, szekeret tolni segített, közben épületes oktatásokat tartva 
a kocsis emberitek, hogy az állatot nem kell kínozni, lovat, igás 
marhát ütni, verni, mert uz m i n d az Isten teremtése,s az embernek 
azért adatott fölötte hatalom, bog}* azt nemesítse, nem pedig, hogy 
rajta kegyetlenkedjek. A megdöbbent kocsis az egész úton nem 
vette az ostort ;i kezébe; ollyan szépen tudott neki beszélni ez az 
új tiszteletes. 

Otthon nem igen kecsegtető állapot várt reá. Az öreg tiszte
lendő úrnak csak két szobája vol t ; egyiket át kellett káplánjának 
engednie Azonfelül reggel, délben, estve terített asztallal várni 
alkalmatlan vendégét, a ki általa épen nem hivatott, sót inkább ki-
vánata ellen eröszakoltatott rá; s tartani lehetett tőle, hogy mint a 
féle ujabb korbeli Lfjoncz, majd nagy arrogantiával fog az öreg 
ember gyöngeségei ellenében föllépni; a rector, az egyházfi, mind 
előre féltek tőle, s titkon leszólták magukban : „Bizonyosan valami 
korhely, kimustrált diák lesz ő kelme, tán valami peregrinus, kit a 
tractusok szeretnek valahova bedugni, hogy ne csavarogjon a val
lás szégyenére : valami szörnyű simplex fráter, a kinek nem akadt 
okosabb hivatala a rézpataki káplánságnál; vagy valami nagy hunt 
elkövetett ifju, a ki meglakolni küldetik most i d e ? " , f \ 

Kinek jutott volna ollyasmi eszébe, hogy mivelt . becsületes, 
és eszes ifju önkényt választhassa magának e keserű nélkülözések
kel teljes állást, legkedvezőtlenebb körülmények között, csupán 



azon magasztos eszme által inditva, hogy az emberi miveltség, a be-
vallott hit. és n nemzeti érzület számára egy elvesztett végpontot 
feltartson ? 

Ki tenne fel illy határtalan lelkesülést egy szegény lelkészről, 
ki nem számithat arru, hogy a história fel fogja jegyezni tetteit s 
átadja nevét a hálás utókornak ? Mi indíthatná e magasztos esz
mére ezen osztály egy képviselőjét, ki nélkülöz a mig él, nélkülöz-
tetik, ba meghal. 

Pedig ez még is ugy volt. 
Tiszteletes Bálna Bertalan uram még debreczeni diák korában 

sokszor hallott a rézpataki egyház sajátszerű állásáról, mit az egy 
mulandóságnak indult ponton elfoglal s még akkor keletkezett lel
kében azon eszme, hogy ezt az őrállomást megtartani olly szép fel
adat volna egy férfinak I 

Nyomorúság, nélkülözés, tűrés, megaláztatás, mind nem jutott 
eszébe; ö maga kívánta, a mint a legelső papi vizsgálatot letette, e 
helyre küldetését a segédlelkész egyszerű és alázatos minőségében. 

Szózat a nép emberéhez. 
Nép embere ! olvass, 
A kaszát és kapát 
Ha leteszed, nyisd fel 
A jő könyvek lapját. 

Nép embere! olvass, 
Mert nem esak kenyérrel 
Él az ember, hanem 
Egyszersmind igével. 

Nép embere! olvass, 
Több ész kell mint erő, 
Ész nélkül a munka 
Terhes és leverő. 

Nép embere! olvass, 
Ez a főid kincsbánya. 
De kincseit okos 
Művelőnek hányja. 

Nép embere! olvass. 
És látsz ollyan csodát, 
Hogy a merev kövek 
Kenyérré válnak át. 

Nép embere! olvass, 
S nézd milly könnyen csépel, 
Vet, arat és kapál 
Okos gazda géppel. 

Nép embere! olvass, 
Meglátod kenyered 
Több és fejérebb lesz, 
És puhább tenyered. 

Nép embere! olvass. 
Futósabb lesz lovad. 
Tápszerül szalma helyt 
Szénát és zabot kap. 

Nép embere! olvass, 
És bőven tejelő 
Tehenid nem rontja 
A kopár legelő. 

Nép embere! olvass, 
Jobb gyapjat ád juhod, 
Annyi lesz a pénzed, 
Hogy számát se tudod. 

Nép embere! olvass, 
Barmaidat dögvész 
Nem dönti rakásra, 
De megmenti az ész. 

Nép embere! olvass, 
Vetésidet a jég 
Soha el nem veri 
Aratni fogsz mindég. 

Nép embere! olvass, 
Okosnak tűz sem árt : 
Csak a balgatagnak 
•Tesz sirathatlan kárt. 

Nép embere! olvass, 
Igy tisztul látköröd 
A sötétben magad 
Könnyen összetöröd. 

Nép embere! olvass, 
Ten magad lásd, hogy még 
E földön számodra 
Nincs elég üdvesség. 

Nép embere! olvass, 
Hidd el az olvasás, — 
Kárhozatból téged 
Kimentő Messiás. 

Nép embere! olvass, 
A magyar Kánaán 
Különben benned vak 
Koldust hordoz hátán. Papp Sámuel, leik. 

Fái* szó 
a Duk fej viseletéről valami Edvi Illés Páltól czimü czikkre. 

Pár éve is lehet, hogy jó l megdorgálta t. cz. úr a fejkötötlen 
és ntfiretthajtt nőket, talán nem késő még neki egy kis felelet, meg 
egv kis kérelem a „Vasárnapi ujság"hoz magyar fejdíszünk párto
lásáért. — Türelem! tisztelt szerkesztő úr, ne küldjön divatunkkal 
rögtön a „Hölgyfutár u ba; mert méltányos, hogy azon lapban olvas
sák mentségünket, a mellyben olvasták a vádat; öntől magától is 
szép lett volna egy kis lovagias pártfogás; most hát engedjen helyet 
lapjában egy pár sornak a nődiratról. 

Fejkötö alatt, ha ollyan fejtakarót ért Edvi Illés Pál úr, mint 
a zsidónők, kik hajukat nyirik, viselnek egész le a homlokra; ollyan 
fejkötöt az igaz, hogy mi nem viselünk, de azért ritkán látni nőt, a 
főbb és középosztályt értem, fejdísz nélkül, melly az asszonyoknál 
csipkéből és szalagból, c hajadonoknál pedig csak szalagból készül. 

Igy tehát a férjes nőt a hajadontól meg lehet különböztetni. De csi
nosság tekintetéből is szép a férjes nőknél is a simára fésült haj. 
Nememet nem örömest engedem vádolni, de néhol mégis megtör
ténik az egész fejet beburkoló fejkötö alatt a hajtisztántartásának 
elhanyagolása, de igazi magyar nőnél nem ám; mert a czigány asz-
szony épen a magyar nőkön csudálkozott, mint lehet azoknak a ma
gyar asszonyoknak egy két szál hajuk, mikor minden nap megfésü
lik; ö egy héten csak egyszer fésülködik, akkor is majd minden 
haját kitépi. 

A nyírt haj nem olly általános viselet, csak kivételkép látni, 
de hát valljon azon nök, kik hajukat lenyirik, nem azért válnak-e 
meg természettől ajándékban nyert fej díszüktől, mert gyakran 
lehet hallani : hosszú a haja, rövid az esze. Ezen viseletnek hát a 
férfiak az okai, mert a „hosszú haj rövid ész" gúnyt csakugyan ők 
hozták divatba. En ugyan nem tudom, mint lehet az elnyirt hosszú 
hajat a rövid észhez toldani, talán a gúnyolódok tudják. 

Gyönyörű magyar fejékünket hogy nem viseljük, az minden 
esetre, ha nem bűnünk is, de nagy hibánk. Mint illenék a párta 
minden rendű rangú hajadoninknak. Leánykoromban legfőbb óhaj
tásom volt pártát viselhetni, úgy mint az régi festményeken látszik, 
de nem volt divat. — Pedig az a divat olly bálvány, melly hódo
lóit, ha csak szünet nélkül oltára körül áldozatokkal nem forgolód
nak, vagy tán épen néhány évig nem követik szeszélyét folytono
san, nevetség és gúny tárgyává teszi. 

Többek közül csak egy példát hozok fel; 1830. körül a laGiraf 
volt a divat, az aGirafkalap a maga idejében épen ollyan szép volt, 
mint a millyen szépek a mostani nyakbacsüggő kalapok; vegye eze
ket elő valaki tiz év múlva! —Főkötök, kalapok, hajadoni fejdíszek 
mind magasba ágaskodók voltak á la Giraf. 

Akkor tájban egy falusi lelkésznek j ó gazdasszonynyá nevelt 
igazi házias derék leányát elvette egy szép birtokú szinte derék j ó 
gazda falusi ífju. A szülék leányuk szerencséjén mind szellemi, mind 
anyagi tekintetben megnyugodva, annak kiházasitása körül semmi 
költséget kímélni nem akarván, bementek a közellevő városba, min
den szükségesnek vélt holmit bevásárolni. Vettek hát divatos kala
pot is. — A j ó leányból lett j ó nö, j ó anya, és a mi szinte fő dolog, 

j o meny. Napa egyszerű öltözetéhez nem illet az a la Giralkalap, az 
okos fiatal nő azt belátta, tehát mint j ó gazdasszony száraz pormen
tes helyen tartogatta skatulyában, azon módon mint a divatárusnö 
bepakolta, minden szalagcsokorba papiros tekercset feszítve. — 
Tiz év folyt le, a j ó gazdasszony egyszerű öltözete mellett terjedt a 
gazdaság, a kalap csak pihent. 

1840-ben a szomszéd faluban meghalt a köz tiszteletben állott 
uraság, a temetés mindig szomorú szertartás, ott épen kilencz neve
letlen árva maradt, bár sok volt is a vagyon, de az árváknak nem 
volt többé édes apjok. A temetésre elment a mi derék nőnk is, illő 
dísz kedvéért elvitte Girafkalapját, és ott szépen kiszedegette az 
iszonyúan ágaskodó csokrokból a papírtekercseket, hogy legelsöbb 
a divatárusnö kezéből kikerült, s a kalapot fejére téve, megjelent a 
temetésre összegyűlt sokaság közt, még pedig a kalap miatt egy 
kissé későn. A hatást, mit megjelenése előidézett, elérzékenyültében 
a körülötte levőkre nem figyelve, ö szegény nem vette észre. Teme
tés után kalapját gondosan bepakolta és vitte mint valami erek
lyét, és lehet, hogy még most is őrzi az enyészet ellen. — Gyönyörű 
magyar fejdíszünket viselve sohasem lennénk nevetség és botrány 
tárgyai, mert az mindig szép vo l t , az is marad, akár 1830., akár 
1840-ben sőt én bizonynyal hiszem, hogy világ végéig szép lesz. 
Csak viseljük. Egy nő. 

A répa-eznkor készítésének mórija. 

Hévmérőt, saccharometrumot, agyagot és spodiumot (ennek mázsája 
3 ft. 30 kr. v.) szükségeskép szerezni kelletik. 

Európában, hol a ezukornád nem terem, jelenleg csaknem minden or
szágban igen nagy mennyiségű ezukrot főznek a szóban forgó növény ned
véből, nagy gyárakban, s igen szép haszonnal. A ezukorkészftés e neme már 
akkor kezdett divatba jönni, mikor az Európát rettegtető hős Napóleon császár 
a contínentale systemát behozta s ez által a gyarmati ezukrot Európából kire
kesztette. Miután pedig e contínentale systema megszűnt s külföldi czukor 
Európába ismét bejöhetett: csökkent a czukor készitése, mig nem újra a mi 
időnkben szélesebb kiterjedést nyere, mint valaha, s naponként növekedik. 
Különösen kitüntetik magokat ebben a francziák és csehek. De Ausztria, sőt 
szeretett édes hazánk Magyarország sem maradt egészen hátra. Az ausztriai 
birodalomban már 15 évvel ez előtt, répaezukor gyár 56 számittatott; ezek 



közül 4 Magyarországban, 1 Erdély testvérhazánkban, Csehországban 28. Kis-
sebb vállalatok, mint próbatételek ezeken kivül, Magyarországban 21-re 
mennek. A gyárak közül mindegyik feldolgozik évenként 30,000 mázsa répát, 
miből 1,500 mázsa ezukor kerül ki; az egész ausztriai birodalomban tehát ké
szülne évenként 84,000 mázsa; elfogy pedig600,OOO—650,000 mázsa ezukor. 
Legalsóbb számvetéssel tehát lehetne még báromannyi gyár a birodalomban, 
mint a mennyi van, ha a birodalom csupán a maga fogyasztását akarná pó
tolni; annyi pedig semmi esetre sem lehet a mennyi kellene, hogy a gyarmati 
ezukor egészen kiszorittassék, mert a répaezukor rafinirozásához hogy töké
letes legyen, körülbelül felényi nádezukor kívántatik. 

A különbség a nád-éa répaezukor készítésében röviden ide megy ki: 
a) A répának kisajtolt levében sokkal több idegen rész van, mint a 

ezukornádéban, van nevezetesen benne többféle növéngsavany, és különösen 
salétromsavanyos sók. Ezért a répa levének kitisztáhisa nehezebb és bonyo
lultabb, mind a ezukornád loveé s többféleképen van szokásban. 

a) A iranezia gyárakban a répának gyöngén felmelegitett le véhez mész-
vizet töltenek, akkor felforralják s kesébben hűlni engedik. Itt a mész kivá
lasztja a fehérnyét, mellyel megkeményedik, mint szinte más azóttartó része
ket is, közönbösiti a növényi savanyokat, széljelbontja a czukorlében létező 
sókat, elvevén azoknak savanyát, melly a mészszel olvadatlan üledéket alkot, s 
leülepedés közben magával visz sok nyálkát s egyéb tisztátlan részeket is : 
miáltal a meg tisztult czukorlé jóféle tiszta diószegi bor szinüvé lesz. Azonban 
az i l lyen czukorlében rendesen több vagy kevesebb kali van, mivel a répában 
salétrom volt, mellytől a savanyát elvette a mész. Ha nagyon kalis marad a 
czukorlé, azt ez előtt rendesen a befőzés vagy elpárologtatóskor kénsavanynyal 
neutrálizálták, de ma már a francziák sohasem használnak kénsavanyat, mi
vel a csontszén szűrés alkalmával ugy is magába veszi a fcaltt, ha tudniillik 
bőven tesznek a czukorlébe csontszenet. 

t'i) A német és cseh gyárakban a répának kisajtolt levéhez még hidegen 
kevés hiúit ott angolkénsavanyat töltenek; azután töltik fel a tisztáié üstökbe, 
hol mészszel elegyítik, s vigyázva körülbelül a forrás pontjáig melegítik, de 
ngy, hogy épen fel ne forrjon; akkor kihűtik. A kénsavany leveri a fehérnyét 
s más azóttartó részeket, szétbontja a sókat, végre pedig a mész által maga a 
kénsavany is kiválik az olvadékból. E két mód közül mindenik helybenhagy
ható, ha okosan kezeltetik, ha pedig legkevesebb hiba történik is, mindenik 
elrontja a ezukrot. A hol azonban egyszerre kevés répáié kerül ki a sajtó alól 
s csak apránként gyül meg : ott jobb a cseh mód a francziánál; mert a kén
savany nem engedi a répa levét olly hamar megnyulosodni, mint ez magában 
állva megszokott történni. Ellenben a hol a ezukorrépaban sok a salétrom, 
mint ez a magyarországi termés nagy részében van, ott sokkal jobb mészszel, 
mint kénsavannyal tisztitni. Mert a kénsavany elvenné a kalit a solétrom-sa-
vanytól, s ez a czukorlében felolvadva maradván, a ezukrot még hidegen is 
elváltoztatná. 

b) A répaezukor ralimirozása egészen ugy megy mint a gyarmati ezu-
koré, csakhogy rendesen nem raffinirozzák a répaezukrot magában hanem 
egyenlőrész gyarmati nyers ezukrot tesznek hozzá. Ennek oka az, hogy a gyar
mati ezukorban rendesen egy kevés savany,a répaezukorban pedig kevés alkáli 
szokott lenni, s összelegyitve, egyiknek savanya a másiknak alkáliját lerontja. 
Ezenkívül a répaezukor jegeczüíésekor lecsepegő szirup magában kedvetlen 
izü, elegyedve pedig gyarmati sziruppal megjavul. Végre az állati szén és 
vérreli tisztításra is megkell jegyezni, hogy a répaezukor levébe nem jó mind 
a kettőt egyszerre bele tenni; mert az olvadékban levő alkálik a vér fehérnyé-
jét nem engedik összemenni, felolvadva tartják, és igy hasztalanná teszik. Te
hát elébb esak szénnel kell dolgozni, melly a színen, szagon stb. kívül az al
kálikat is magához búzza; s azután külön vérrel, h» rá szűkség van. 

Annak a jegedett ezukornak, mellyet akár a eKukormtdból akár ezukor-
répából készítenek, főbb tulajdonságai e következők : 

1. Színe fehér, szaga nincs, ize kellemetes édes. Alkotó részei ugyanazok, 
mellyekből a keményítő áll, de kevesebb benne a carbon (széneny), több az 
éleny és köneny. Mivel azól légeny benne nincs, látnivaló, hogy magában, ha 
szinte igen egészséges vértisztitó, s kivált idősebb embereknél jó gyomort 
csináló s az emésztést nagyon elősegítő erővel bir is, az állati élet fentartáeára 
nem elégséges. Igen nevezetes dolog, hogy valamint egyfelől a keményítővel 
határos, mellyből származik is a siker közbenjárása által : ugy másfelől igen 
hajlandó több éleny és köneny vagy is viz felvétele által, mit — ha vízben 
tel olvasztatik — az oxydált siker vagy is éleszt/l szokott eszközleni, szénsa-
vannyá s alkohollá változni. Ezen változás lefolyása alatt a szénsavnny elre
pül apró buborék formában s innen némi forrás származik, melly, mivel épen 
az olvadékban maradó alkohol vagy borlelke az, mitől a bor ereje függ, bor
forrásnak neveztetik. Itt alapul a bor készítésének egész mestersége. 

-• Ha a czukorolvadékkal bárminemű saeanyolt sokáig vannak érintés
ben, még hidegben is elváltoztatják azt lassanként lisztes ezukorrá, az által 
hogy a jóczukorral több viz egyesül vegytanilag, mint kellene. Még hamarább 
történik ez a változás felmelegítés által. Ezért nem szabad a ezukorlcvet főzni 
mig a benne levő savany nem neutrálizáltatott. Legveszedelmesebb azonban 
minden savanyok közt a salétromsavany, melly hidegen is elrontja a ezukrot. 
S ez különösen ott érdemel figyelmet, hol a ezukorrépábau salétrom fejlik 
ki. Káliluggal főzve hasonlóképen elromlik s jegcczülhetlenné változik a 
ezukor. 

3. Nagy meleget nem áll ki a ezukor. Már a viz forrásán kevéssel felül 
szétbomük, részint megbarnul részint nyálkássá változik. Ezért kell a raffini-
rozásnál, mikor a czukorolvadék vize elpárologtatok olly nagy vigyázattal 
lenni — v agy ritkított légben párologtatni. 

4. Víztől egészen tnegtiaztitott alkoholban még főzés által is csak igen 

(kevéssé, közönséges boriéiben pedig, vagy is sok vizzel elegyített alkoholban 
könnyen felolvad a ezukor. 

5. Törés vagy dörzsölés által a ezukor szikrázik — phosphorescal, — 
száraz légen eláll; 180°C. megolvad, sürü nynlós folyadékká lesz, melly meg
hűlve átlátszó üveges tömeget képez, — gerslicznkor, kovaezukor vagy mé
zeskova —. Ez nedves szabadlégeu állva lassanként át nem látszó fehér ezu
korrá változik vissza. 

6. Feloldatik a ezukor aulyjának '/a-dát tevő hidegvizbeu, s a melegvíznek 
tetszés szerinti mennyiségében. Ha tömött oldozata huzamosan főzetik, elveszti 
jegeezülhetési tehetségét; ezért lesz csak szirup a kelletinél erösebben főzött 
czukorncdvből. Borjugyomorból készült oltóval tartatván érintésben a ezu -
koróidat : által változik tejsavannyá. Ezért csinál gyomorsavanyuságot a 
cznkorral módnélkül! élés. 

7. Mész, sulyagfóld és óloméleg határozott mennyiségben — tehát vegy
tanilag — egyesülnek a czukorral, ha ennek óldozatával melegíttetnek, bár 
a ezukor ez alapok mellett nem ugy van mint savany. 

8. Tűzön 210°—220 nC. felfúvódik a ezukor s fényes fekete lyukacsos 
tömeggé válik, mellyet Caramell név alatt festékül használnak. 

Nem minden növényből, mellynek leve édes, lehet kristályozó ezuk
rot választani ki. Igy p. o. az a ezukor, melly az édes gyökérben van, nem 
szeret jegeczeBedni. Inen a ezukor kétfelé osztályozása, jegeczesedő és nem je-
geezesedö ezukorrá. A ezukornak ezen két neme igen gyakran ugyanazon 
egy növényben együtt találtatik, mint a ezukornádban s répában; s valaháuy 
növényben a nem kristályozodó ezukor van bővebben, mint a kristályosodható* 
abból egyből sem lehet haszonnal főzni ezukrot. Igy van ez nevezetesen a 
tengerivel, mellynek kőrójúban, általam tett vegytani kisérlet nyomán is, sok 
ugyan a czukorlé, de kevés a mi belőle kristályozódnék; azonban a kristályo-
zatlan leve is kellemetlen izü. Nevezetesebb különbség a ezukor nemei közt 
az, hogy némellyik alkalmatos arra, miszerint borforrásba menjen által, másik 
nem. Az első nemre tartozik a nád-, répa-, juhar- és pálmafa, keményítő s 
gyümölcsezukor; mellyekből tehát lehet bort s égett bort készíteni: a második 
nemre tartozik a manna-, téj-, eperezukor stb. 

A ezukorrépára nézve meg kell jegyezni, bogy az annál jobb minél tisz
tább a salétromtol; jobb ha ollyan földben terem, melly növény s nem állati 
trágyával trágyáztatik: végre hogy jósága nem függ a nagyságától, söt annál 
kevesebb benne a ezukor, minél nagyobb a répa. 

Ez úttal nem vélem még feleslegesnek, a ezukor némelly nemeire futó 
pillanatot vetni olvasóim kedvökért. Illyenek : 

1. A szőlő-eznkor, köneny 12, szénany 12, éleny 12. — Teszi a ma-
lozsának , aprószőlőnek és sok gyenge savanyu gyümölcsöknek , méznek 
édesizü alkotó részét. Előjön mint csalhatlan betegség szüleménye uéha igen 
nagy mennyiségben a vizelletben. Származik a nád és tejczukorból, s a kemé
nyítőből is, ha ezek híg savanyokkal kczeltetuek. Készítik főkép a meleg ég
hajlatok alatt termő igen édes szőlők kinyomott neutrálizált fehérnye vagy 
csontszén által megtisztított s elpárologtatós által kikrisztályozott levéből. 

Európában, hol a must közé elegyítik, készül burgonya, vagy krumpli-
keményítőből, a honnan kéményitőezukor v&gy krumpliczukornak is neveztetik, 
mellyet ' / i o n — ' / , „ suly mennyiségű s 4 rész vizzel feleresztett kénsavanynyal 
huzamosan főznek. A savany, melly a keményítőt ezen vegvtani munkálat 
alatt ezukorrá változtatja, egészen szabadon benne marad a czukorlében; te
hát csuk érintése által dolgozott, mint a pintina Döbereiner gyujtógépében, s 
kiválasztható » czuhorléből mész által. A gypsz leülepedése után megszűrt 
ezukorlcvet elpárologtatják, hogy n szölöezukor kikristályozodjék. 

Diastaze által is épen ezen változáson megy keresztül a keményítő. 8 rész 
kicsiráatatott és megdarált árpát 70°C. foknál megmelegitnek 400 rész vizben, 
mellyhez aztán 10O rész keményítőt tesznek. Ez esak hamar feloldatik, s foly-
vástí melegítés által ezukorrá alakul. — Mivel keményítő a fa- s más növé
nyek rostjaiban is találtatik : látni való. hogy fürészporból, papirosból, rongy
ból ís lehet szölőezukrot készíteni, ugyancsak az által, hogy az említet anya
gokból po. 12 részt, 5 rész ollyan kénsavannyal kevernek össze, mellyhez 1 
rész viz töltetett. Igy áll hidegen a keverék 24 óráig, mikor a tésztává vált 
tömeg vízzel felmclegitetik 10 óráig főzetik s a savany mész által leveretik. 

A szőlőezukor apró 4 oldalú táblákban vagy kártifiola formára alakult 
csomókban jegeezül; édessége 2 + %— szerte gyöngébb a nádczukorénál, 
100°C. melejfséffben megolvad; nehezebben oldatik fel vizben mint a nádezu-
kor, kevesebbé alkoholban, s az alagokhoz sincs olly közel rokonságban ba 
vizzel feloldatik, s ezen oldozat konyhasóval eltelvén, elparologt.it ik : előbb 
ugyancsak konyhasó, azután pedig szölóczukorral egyesült konyhasó üle
pedik le tisztán kitetsző jegeczekben. 

2. Téj ezukor — köneny 7, széneny 24 , éleny 11). vagy köneny 12. 
széneny 24, éleny 24. Csak az emlős állatok tejében találtatik, s annak savó
jából elpárologtat ás által választatik ki. Kristályozódik prismákban, rudakban: 
ize lisztes, vizben lassanként feloldatik, meleg alkoholban hasonlókép, hideg
ben alig; egyesül az alagokkal; állati hártyák, különösen gyomor beNó hár
tyája hatására tejsavannyá lesz. Ser- és borsepró által Bem lehet forrásba 
vinni, de igen más azóttartó testek által. A téj pedig ha csak 35°—40"C. me
legen tartatik is : borforrásba megy s alkoholt ad, a honnan némelly ázsiai 
népek: kirgizek,kalmükök a forrásba ment tejjel,részegítő ital gyanánt élnek. 

3. Mannaczukor, melly némelly kőrisfa fajokból önként kiszivárgó édes 
nedvből — manna — készíttetik. 

4. Édetgyökérezukor, melly az édesgyökérben foglaltatik, és annak 
levét — fekete vagy medveezukor — édessé teszi. E két utóbbi ezukorntm 
nevezetes arról, miszerint forrásba nem mehető. 

Szarka József, m.-szigetin gymn. tanár. 
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Afrikai eniltervadaszat. 
(Egy utazó naplójából.) 

1848 mártius 12-én vonultunk fel felső Nil völgyén Fa-Zoglos 
raérhetlen erdein keresztül. Az ut járatlan volt , emberi kéz soha 
nem tört itt ösvényt. Az utat még járhatlanabbá teszik bizonyos 
bozótfák, mellyeknek össze vissza nőtt ágaik tömötten rakvák ra
gadozó madarak körmeihez hasonló tövisekkel. Míg ezen veszélyes, 
s fáradságos uton ügygyei bajjal tovább hatoltunk, egy lovas és 
gyalogokból álló csapat tünt fel. A z egyiptomi egyenruhát viselő 
lovasok fegyverrel valának ellátva, s teve, ló- és szamárháton ültek. 

Midőn közelebb értünk a csapathoz, bámulattal vettem észre, 
hogy a gyalogok nyaka bókony, vagy völgyeit fa közé vala csíp
tetve, s egyik keze a bókonyhoz kötözve, melly a lovag nyergéhez 
vala erősítve. A bókony olly erősen szorult a szerencsétlen nyaká
hoz, hogy szűken vehetett lélekzetet. Levertség fájdalma tükröző
dött a nyomo
rú fogoly vér 
és izzadtság
áztatta arczu-
latán; fájdal
mát nevelte az 
is, hogy nehéz -
bókonyja a te
ve járása által 
folyvást ver
deste; a mel
lett s e m m i 
bokrot ki nem 
k e r ü l h e t e t t , 
hanem egye
nesen 11 u • 1 [ I i ii • 
kellett, a mer
re k a l o d á j a 
tolta. Testén 
ezernyi seb
helyből cser
gedezett a pi
ros vér. 

Tolmácsun
kat megkér
dem, mit vét
hettek azon 
s z e r e n c s é t 
l enek , , hogy 
így hurczol-
tatnak, s ö azt 
feleié : Nem 
vétettek azok, 
hanem azért 
k ö t ö z t e t t é k 
meg olly szo
rosan, hogy el 
ne szökhesse
nek , m e r t e 
s z e r e n c s é t 
l e n e k ujon-

Mahomcd profpts -írja. 

inni fogottak, kiket most hurczolnak rabszolgaságra, s négy ötszáz 
órát kell gyalogolniuk, míg pihenésre hajthatják fejőket, s akkor 
is, mivel épület nincs e vidéken, hová biztosan záratathatnának, 
éjjel és nappal hordozniok kell nehéz kalodájukat, s csak miután 
hazájokat messze elhagyták, bocsátják őket szabadon. 

Tolmácsunk, ki ezen felvilágosítást adta, képzett, és mivelt em
ber volt, mert ő egyike vala azon ifjaknak, kik a basa költségén 
Egyiptomban neveltetnek, s mivel látta, hogy e jelenet kínos be
nyomást tett rám, lassú hangon így folytatá felvilágosítását. 

— H a valamit szemükre lehetne lobbantani e nyomorultaknak, 
m é g csak könnyebben lelkére vehetné az ember, de nincs semmi. 
H o g y a kormányzó egész sereggel megy Tűmet szép völgyébe, 
h o g y aranyat gyűjtsön az ottani homokból, az még tűrhető volna, 
csak ne tekintené ellenségül az ottani lakosokat. Eleinte csak kevés 

adót követelt tőlük, de ezt annál jobban emelte, minél szegé evi 
nyebb volt a vidék, és ezt kinézésből tette, mert így érhette el essél-

ját. A szegény nép nem fizethet, s az engedetlenséget, makacsságot 
használja most ürügyül. 

Mi is meglátogattuk egykor azon aranygazdag vidéket, de olly 
borzasztó iszonyt gerjeszténk a lakosságban, hogy nők, gyermekek 
8 aggok sietve hagyták el gunyhóikat, s futottak elölünk, bár biz
tosítottuk őket, hogy semmi rosz czéllal nem jöttünk. A férfiak 
több ponton fegyverkezve gyűltek össze, s este a hegyek ormain 
tüzeket gyújtanak, azok által tudatván a szomszéd vidékek lakóival 
megérkeztünket. 

Egy reggel a Tűmet partján járdalván egy borzasztó jelenet
nek valék tanúja. Néhány egyiptomi katona egy nyomorult szere
csent kötözött, és hogy ne ordítson, kíméletlenül ütötték. Legfájdal
masabb benyomást tett rám azon tudat, hogy kifakadását nem az 
ütés fájdalma, hanem egy más dolog okozta leginkább. Elmondá 
ugyanis, hogy az adó megfizethetése végett utolsó juhát eladta, s 
mégis derék fiát szeme láttára elhurczolták.— De ez még nem elég. 

Egy este pa
rancsot kap-

. ------ ~ : _ .; tak a csapa
tok, hogy ké
szen legyenek 
s azon é j j e l 
n y u g o t f e l é 
indultak. El-

4_ ,; • . -; =* _ jutván Kery-
- hez, azt csen-

' desen körül
fogták, h o g y 
a lakosság fel 
ne ébredjen, 
s r e g g e l i g 
szoros őrizet 
alatt tárták. 
V i r a d a t k o r 
a d o t t j e l r e 
megrohanták 
a lakosságot, 
smegkötözék, 
a futókat le 
lövék, az el
lentállókat le
szúrták. — A 
nyomorultak 

bőszült vad 
k é n t v é d 
t ék magukat, 
mint csak véd
heti m a g á t 
o l l y n é p. 
mellynek asz-
szonyát, öre
gét s apróját 
szeme láttára 
gyilkolja le az 
e l l e n s é g , de 
h ő s i védel-
mök daczára 

a túlnyomó erő miatt el kellett bukniok. — Ezen csatában fogatott 
el azon szerecsen is, kit szemem láttára ütöttek, és kötöztek, miután 
mindet) vagyouát s családját az ellenséges táborba hurczolák. Látta 
a szerencsétlen, a mint fiát a rabszolgaságra vonszolák; látta leá
nyát egy tiszt karjaiban, a mint azt sátorába vezeté, hogy buja vá
gyainak áldozza fel. A foglyok zsold helyett kiosztattak a katonák 
közt, s ezen nyomorult felesége egy katonának esett osztalékul. Rá
következett éjjel iszonyú ordítást tett a nő, s férje felismervén hang
ját , lánczait széttépni erőlködött, hogy erejét megszabadíthassa. 
Hasztalan! Reggel azon helyre hurczoltatott, hol én láttam ö t , s 
erőlködése daczára erős kalodába csíptették nyakát és kezeit. Ar-
czán a legiszonyatosabb testi s lelki fájdalom kinyomása volt látha
tó. Semmi tagját sem vala képes mozdítani, hogy csak a férgeket el
űzhesse magáról, mellyek arczát csípték, rágták, marták. 

E jelenet olly kínos hatással volt rám, hogy a tábort elhagy
ván, az erdő mélyébe vonultam. * * 



* A r.-komáromi evang. egyház lelkésze e nyár folytán súlyos 
betegségbe esvén, s aggasztó kórállapota huzamosb gyógyítást igé
nyelvén; helyette ama közönségesen ismert lelkes hitszónok főtiszt. 
Nagy Mihály helv. h. superintendens úr, mint a komáromi sz. gyü
lekezet közkedvességü főpapja tartá az egész evang. közönség nagy 
örömére több vasárnapon, helybeli evang. templomunkban, az 
egyházi magyar sz. beszédeket; egyszersmind tiszti társával nt. Tü
dős József úrral együtt mind keresztelési, mind temetési functiókra 
is önkint s testvéri készséggel felajánlá magát! —Ámbár a legtest-
véribb szeretetben élnek e városban valamint minden hitfelekezetü 
lelkipásztorok s lakosok egymással, ugy különösen a két testvérfele-

mindazáltal kedves- hatású meglepetés kezetü evangélikusok is 

volt az apostoli jellemű főpásztor ur ebbeli előzékeny készsége az 
egész evang. gyülekezetre, melly ez által még inkább meggyőződött 
arról, mikép a különben is lényegtelen külsőségeken felülemelkedett 
elfogulatlau egyházi főnök magas szellemétől a kölcsönös felebaráti 
szeretet örömeinek valláskülönbség nélküli élvezhetését jövőben is 
várhatja. — Fogadja általunk a mélyen tisztelt főpásztor úr a nyil
vánosság legőszintébb hálaszózatát azon eléggé nem méltányolható 
készségeért, miszerint soká sinlödött lelkészünknek a hosszas kór
ágy keserű poharát nemes tettével megédesíté, 8 magasztos példá
jával megmutatá, miszerint a lelki- s gyakorlati unió sz. eszméje 
mindenütt megtestesülhet, hol a szívben őszinte testvéri szeretet 
uralkodik ! R.-Komáromi ágostai hitrallásv hieek. 

T Á R H Á Z . 
Gazdákat érdeklő rovat . 

Sikerrel gyógyító szernek ajánlása. Egy két éves schweiezi üszőt, 
melly még estve 10 óra tájban legjobb étvágygyal élt szokott zöld eledellel, 
annyira megleptett a betegség, hogy reggel 3 órakor, midőn szokás szerint a 

Irodalom és művészet . 

— Megjelent s 1 ft. 12 krért kapható a Tóth Lőrincz Brassay Samu és 
Galgóczy Károly által szerkesztett „Nemzeti képes naptár" 1857-ik közönsé
ges évre. 

Afrikai cmberrailíszat. 

többi marha eledellel láttatott el, anélkül, hogy azt megízlelte volna, lán-
kadtan földön hevert, teste gyakorta rázkódott, szarvai és fülei jéghez ha
sonló hidegek valának, szívdobogását alig lehetett észrevenni. 

Vidékünkben ügyes baromorvos olly ritka, mint a fehér holló, és ha 
tengődik is talán egy, vajmi nehéz ezt kézre keritteni; —magam voltam kény
telen orvossághoz nynlni, melly majd nem minden időben jó sikerrel czélhoz ve
zetett. — Vettem egy mésszel langyos tejet, ebbe fél marok kemény mag tétetett, 
mellyet ' / , óráig tűzön forrni hagytam, azt leszűrvén, egy más tiszta edénybe 
öntettem; ezen keménymagos tejbe egy fél lat salitrom, és szinte fél lat jke-
8erüsó (Glaubersalz) tétetett addig kevervén azt, mig a savaknak minden ré
sze tökéletesen tel nem olvadott; midőn ebben még a gyomorrészeknek meg-
melegedése tekintetéből még két théás kalán kámforszesz ke vertetett, az egész 
keverék a fekvő marhába egyszerre öntetett, ezután két óra hosszáig három 
nehéz pakróczezal a marhát letakarván, izzadság végett meleg istállóban tar
tatott. Ezen rövid időnek lefolyta után megtekintve a marhát, az legnagyobb 
forróságba volt, tagjainak minden oldaláról a forró verejték cseppek formában 
csurdogált. Most a pokróezok levétettek, a marha még két óra hosszáig nyu
godni a helyen hagyatott. 

Ezen valóságosan sikerült orvosi szereknek nagy hatását t. cz. barom-
orvos uraknak megitéllésére bizom. Bagota, 1856. — Billay János, gazdatiszt. 

— Beöthy László mint pesti arszlán, vagy is díszes társalkodó Magyar-, 
Erdélyország és Szerbvajdaság száraára" czimü munka hagyta el napokban a 
sajtót, melly Geibel Ármin bizományában 30 krért kapható. A kik olvasták, 
azt állítják, hogy sok elevenséggel és ép humorral van írva. 

— Műtők Béla, Nyizsnyai Gusztáv és Pecsenyánszky János dalköltők 
„Magyar zenealbum" szerkesztésére egyesültek. Az album havi füzetekben 
fog megjelenni, s fő irány lesz benne az, hogy az eredeti magyar zenestyl min
den idegen elem kizártával általános érvényre emeltessék. Helyén találjuk 
megemlíteni, hogy Matók Béla az általa kitűzött s lapunkban is említett 65 
darab arany pályadíjra versenyző zenemüvek beküldésének határidejét sep-
tember 15-ről dec. 1-őre tette át. 

— Tehetséges zeneszerzőnk Lovassy Sándortól ismét egy új füzet jelent 
meg „Tréfás dalok" czím alatt, ára 1 ft. 24 kr. pp. 

Vidéki hírek. 
Porrsalma, september 18-án. ( A kit az úristen szeret,annak könnyen 

ád eleget.) A hajdani és legújabb epekórság kórangyalai, úgymint Csuma és 
Aznirlnek több szolgái és szolgaleányai ezer meg ezer magyar ember alá terí
tettek gyékényt és tölé szerafedelet; a szerencsétlen forradalom sok százak 



ereiben meghűtötte az életvért; a legközelebbi szűkebb években, a rosz kosul, 
sokakkal megutáltatta a kenyeret (utáld meg a kenyeret-czigÁny átok, azt 
teszi : hűljön rád a bőr); — az éretlenül fölfalt gyümölcsök miatt sok szegény 
ember elvesztette örökre appetitusát; még sem esem én kétségbe a fölött, hogy 
magyar atyámfiai és leányai nagy mértékben megritkulnak! Hatalmasan ellen
keznek az enyészet hatalmával egyéb vármegyékben is ugyan, de főképen 
Szatmárvármegyében. Támogassam okokkal állításomat? Cselekszem! Porcs-
almán, a falu derekában egy udvaron három házaspár a folyó 185C. évben 
hét gyermekkel szaporította a magyar fajt; egyik becsületes gazda-ember neje 
szülvén két,a másiké ismét kél, a harmadiké három eleven halandót; ez M uniti 
szerint épen hét! Ne méltóztassanak csodálkozni, mert ugyancsak Porcsalmán 
egy derék nö a mult 1855-ik évben négy lelket hozott egyszerre az árnyék
világra! Mellyik magyar regényiró producál ennyit egy ülőhelyében? A dolog 
valósága mellett szakái- és bajszommal állok jót. Búzánk termett elég. S/.al
mán, a városban, 14 váltó forintért vesztegetjük köblét, a gabonáét ftért; 
hanem annyit mondok, hogy két holnap múlva két annyiért sem fogjuk adni. 
De most az adó . . . Vad ruczáink és libáink alól a tó kiszáradt; pedig ezek 
szelid házi-állatinkat sokszor ötével-hatával kisérték házainkhoz; mi meg 
aztán ama régi, de jó törvénynél fogva : „accessorium sequitur principnle 
bezártuk a vadakat a hizlalóba, szelideinket pedig ismét kápsálni, koledálni 
küldtük a mocsárba. — De majd sokat is irtain egy kis faluról! Ha torony
óránk és orgonánk megszólal, pedig mind a kettő nem sokára megszólal, még 
fontosabbakat is fogok irni. — Hársfai Vincze, porcsalmai jegyző. 

Fe l ső -Sáp (Nógrádmegye), sept. 26 . Ismét szomorú példája a szeren
csétlen pálinka-, helyesebben spiritus- korhelységnek, melly igénytelen kis 
községünkben, valamint általában Cserhátunknak különösen tótajku lakosai 
között általánossá vált. 

F. hó 4-én is összegyűltek efféle polgártársak ivóba a zsidóárendáshoz, 
8 miutáu becsületesen leitták volna magukat, egymásnak esvén, egyik társu
kat, természetesen a leggyöngébbet, megfojtva, az árendás istállójába cz e p e i 

tek, honnan, feltaláltatván, csak másnap reggel sz. Mihály lován a síró árvák
kal környezett búsuló özvegyhez szállitatott. 

Az orvosi vizsgálatból kitűnt a szerencsétlenültnek, több helyen taszi-
gálás, Iökdüzéi» közben, rajta ejtett kisebb szúrás és ütlegek nyomán kivül, 
nyakra valójánál fogva történt megfojtatása. 

Jelenvolt szemtanuk vallomása szerint az eset mulatságból eredt, melly 
a pálinka működésihez képest, mindinkább ingerlékenyebben folytattatott s 
végtére vastag tréfa lett belőle. — Növelés! Hol vagy? f. f. 

Téesá, aug. 5. (Vasárnapi iskola.) A mult 1855-dik év nyarán az itt 
helyben székelő cs. kir. polgári hatóság, felsőbb rendeletek nyomán intézke
déseket tőn a vasárnapi iskola fölállítása tárgyában, felszólitván c városbeli 
összes tanitói kart, miként a mesterinasok oktatását válalná fel, s tagjai kö
zött szét08ztandólag a megállapított tudományokban tartana oktatást. — A 
tanítók, mint a kiknek ugy is verőkben e foglalkozás ösztöne, szives szolgála
tokat fóiajánlák, még pedig a körülmény kívánalma szerint minden bér nélkül. 
— A kezdet nehézségével azonban folytonosan küzdeniük kellett, s az ügy a 
mesteremberek szivtelensége miatt, kik inasaikat az iskoláztatástól mindinkább 
el tártuk — megbukott — mígnem 1856-dik évi aprilhó 30-kán Técső kerü
leti cs.kir. főszolgabíró tek. Lasztókay János ur elnöklete alatt, három vallás-
felekezetü papok, tanítók, városi tiszti elnök, jegyző s néhány városi czéhes 
mesteremberek, mint meghívott tagok jelenlétében tartott, s a legfelsőbb 
helyről újra sürgetett vasárnapi iskola felállítását illető tanácskozmány, alóí-
irott elnöklete alatt egy tanitói értekezletet nevezett ki, melly legrövidebb idó 
alatt készítsen egy nézetei tértet a vasárnapi iskola mikénti felállítása tárgyá
ban. — Az értekezlet összeült, s tárgyalását megkezdé a következő pontok 
szerint : 1) Hódolat a legfelsőbb rendelet iránt. 2) Kikből, s hogyan álljon elő 
a vasárnapi iskola. 3) A vasárnapi iskola osztályozása. 4) Mik legyenek a 
tanítás tárgyai. 5) Mennyi a taniiáú idö. s hogy használtatik fel. ti) Kik állal 
és minő renddel történik a tanítás. 7) Hol történik a tanítás. íij Hogy állít
tassanak elő a tanszerek. !l) Hogy eszközöltessék az itkaiai remd. 10) Fegye
lem, ii) Munka jutaTmazás. / ? , Záradék. — E pontok szerint elké^irrrn a 
sorozatos nézet — átadatott a három vallásfelckezetü (római, gorög-kath. és 
h. hitv.) lelkészeknek azért, hogy azok észrevételeiket tegyék hozzá; mi meg
történvén a cs. kir. polgári hatóságnak átnyujtatott foganatosítás végett. Ugy 
lön pár hetek alatt a fenut kitett időn túl, hogy a második pont értelme -/.<•-
riut az egész városbeli minden életmódú ifjúság a iG-dik évig a vasárnapi is
kolába szigorú parancs nyomán felgyűlt. A hiikor egy közvizsga tartatott, g 
megtörtént az osztályozás, mellyszerint a többet tudók külön, a kevesebbet 
vagy épen semmit nem tudók ismét külön tétettek; mindkét osztályba két-két 
tanít) rendeltetvén, kik egymást felváltva tartják az oktatásokat vasárnapon
ként. Az oktatás egy időben történik délutáni három órától ötig, mellyhez 
képest az isteni tiszteletek félórával előbbre tétettek. Felügyel az iskolára 
egy e végre kinevezett városi előljáró, kinek kötelessége neveket olvasni, a 
meg nem jelenőket feljegyezni, s illető helyére a polgári főhatósághoz felje
lenteni, melly aztán az oknélkül elmaradókat pénzbeli fizetéssel bünteti, s 
ezen büntetéspénz az itt alakult szegények pénztárába foly. — Tanításul vé
tettek fel : olvasás, irás, számolás és vallás, mellyet az illető lelkészek adnak 
elő. — Igy aztán van rend, és van vasárnapi iskola nem csak a papíron, ha
nem a helv. hit vallásúak fiískola épületében. Gyönyörűség itt lenni vasárna
ponként, nézni a munkát; gondolni a felvilágosodó jövőt, mellynek az igy 
oktatott ifju nemzedék lesz szerencsés örököse. — Batizi János, técsöi h. hitv. 
oktató. 

Orosháza, aug. 11-én. Folyó hó 7-én húzatott fel ünnepélyesen egy
házunknak buzgó adakozásokból készítetett egy 16 mázsás, és egy előbb 

használatlanná lett 8 újból öntetett 6 mázsás harangja rendeltetése helyére 
a toronyba. Melly alkalommal a templom-téren Isten szabad ége alatt, az 
összes helybeli honoratiorok, az egyházi és községi elöljárók, s nagy számú 
népközönség jelenlétében szeretve tisztelt derék lelkészünk tiszteletes Torkos 
Kárólv ur egy szivemelö alkalmi szónoklatban jeles tapintattal 8 avatottság
gal terjeszté elő rövid vázlatban a harangok torténetrajzát, továbbá a hnran-
gok általános rendeltetéséről szólva, beszédét azon egekre emelt fohászsenl 
fejező be, vajha ezen harangok zengései megnyithatnák jövőben azon embe
reknek füleiken által sziveiket is, kikre eddig az Istenházába hívó harangok 
szózata csak közönbösen hatott, s a buzgólkodásra rendelt időt másutt vagy 
épen erkölcsrontó helyeken szokták eltölteni. Jolvan János. 

II.-Nánás, aug. 16. Városunk érdemes tanitói kara, a temetési szertar
tásnál alkalmaztatni szokott öszhangzatos énekekért járó, s az érdemdús egy
házi elöljáróság által megszokott dijjaikat egy könyvtár alaptőkéjéül letette, 
s hogy a czélba vett könyvtárt szaporitsák, s annak mi előbb életet adjanak, 
műkedvelői előadást rendezének. A tanítók- s tanítónőkből álló műkedvelői 
társulat a magas kormány legkegyelmesebb engedelme folytán megkezdte 
müelőadásait a „Régi pénzek" czimü 5 felvonásos vígjátékkal Fáy Andrástól. 
Az egybesereglett nézők az üdvös czél szentségétől áthatva zajos tetszés közt 
nyilvánítók a megelégedést; s a kellő tapintattak s elég ügyességgel muköilo 
személyzet kettős dicséretet, s elismerést érdemel. Ezt követé Vahot Imre 
„Orvosok" vígjátéka. A szomszéd városokból egybesereglett nézők az alkal
matlan idő daczára szép számmal gyülekeztek be. — Az őszi szünnapok 
alatt a folyó évben létre jött tanítók gyámintézetének tőkéje növelésére 
adandnak néhány előadást, mi ismét a tanitói kar lelkes hazafiságának és ér-
dehiének ujabb tanú jele. — Adja Isten, hogy föltett czéljokat kivánt siker 
koronázza 11 - Papp Lajos. 

Keszthely, aug. 30. Mindenek előtt a történeti és természeti ritkasá
goknak szemeltem ki az első helyet. Történetileg érdekes volna itt a mintegy 
félórányira a Balaton fenéki hídjához közel fekvő régi római erődítmény nagy 
terjedelmű rommaradványa. Most már csak a nagy félkörben elterülő körül
belül 2 öl széles belső és külső bástyafalak helyei szetnlélhetök; a tulajdonképi 
magerőd helyén jelenleg gróf Festetics Tassziló fenéki majorja és a nagyszerű 
még készülőfélben levő ménes-istálója áll. A régibb majorsági épületek épí
tészi anyagát kétségkívül az említett döledékek szolgálták. Keletkezését 
mély homály fedi; azonban hogy római eredetű, ezt a Balutonpart homokjá
ban még most is bőven találhatói római pénzek és egyébb régiségek igazolják. 
Hü és biztos történeti adatok nyomára még mindeddig nem juthattam, né-
mellyek szerint Attila II. Theodosius keleti császár ellen viselt háborújában 
rombolta le; mások szerint az avaroknak szolgált utószor védhelyül nagy 
Károly frank császár ellen 790. körül. Ugy vélem, miszerint e sovány kivo-
nutu közleményemre az itt régóta székellö f. premontrei szerzet bővebb felvi
lágosítást nyújthatna, megbeesülhetlent a régiség buvárlat érdekében; mert 
az kétségkívüli tény, hogy a fönnemlitett fenéki erőd részint nagyszerű rom
maradványa, részint természeti fekvése által pannoniának egyik főhadászati 
pontját képezte. 

A mi pedig megbeesülhetlen természeti kincsünket illeti, ez az úgyne
vezett hévvíz forrása, melly szinte csak félórányira fekszik Keszthelytől nyu-
gotnak. Hallomás szerint ezen a legfényesebb jövővel kecsektetö kénköves 
meleg fördő, hol jelenleg csak néhány elhagyott állapotban heverő ház és 
búdé lézepg.pár év múlva az uradalom költségén építendő lakházak, vendéglő 
és egyéb megkívántató hasznos épületeknek fog örvendeni. Nem rég egy 
nevezetes bécsi vegyész is volt itt e természeti helyzete miatt is méltón neve
zetes meleg forrás vegytani alkrészeit kipuhatolandó; tartalmát azonban nem 
tudni mi okból, titokban tartá, annyit azonban mégis nyilatkozott, hogy ez egy
kor a legnevezetesebb fördök egyike lesz Magyarországban. Nem meesze a 
forrástól a méltóságos uraság azon czélszerü és megbecsülhetetlen birka-zu
hany usztatója látható, mellynek párját, a természet és mesterség illy kölcsö
nös összehatásu, kényelem és okszerűségre jól elrendezett müvét, kötve hiszem 
hogy bár hol fellelhetnők. 

A szomszéd Sármellék nevü helység néhány hét előtt betakarított életé
vel nagyobb részint lángok martaléka lőn, — egyetlen egy ház sem volt biz
tosítva — ezek felsegélésére sept. 1. jótékony czélu bál van rendezve. Itt is 
egymásután kétszer kezdett e dühöngő elem pusztítani; azonban a gyors 
segély és közkedvességü szolgabiróuk erélyes intézkedése és példaadása ha
mar végett vetettek. 

Végül, az itteni közönség élénk figyelemmel néz a pest-kanizsai vas
pálya ügy megoldása elé; még most sincs elhatározva, vájjon ez a Balaton 
zalai vagy somogyi utat követi. Mindenik félnek megvannak eltántorít hat lau 
győző előnyei; ti somogyiaknál a rövidebb ut, a zalaiak pedig a szilárdabb 
homok talán alap, a szükséges építészi anyagok könnyebb kiszolgáltatása, 
élénkebb és nagyobb mezővárosok, veszprémi gabonapiacz és igy főleg az e 
részen kecsektetö nagyobb forgalom miatt reményük azon a „Magyar sajtó 
egyik számában a zalai hosszabb utfa számított 5 millió p.ftnyi többséget 
egyensúlyozhatni. Már mi a tisztelt somogyiakkal együtt csak birkái türe
lemmel várjuk az ostor csattanását. Radivh Ákos. 

Érkeserü. Tisztelt szerkesztő ur! A „Vasárnapi ujság" és „Politikai 
újdonságok" ezen czim alatt rendeltettek, küldettek 8 folyvást küldetnek hoz
zánk: „ A helv. hitv. fiúiskolának Erkeserüben." Melly czim nyílván .mutat ja , 

hogy községünkben még az Ískolásgyermekek is olvasnak újságot. Es ez éti
dig igaz is. De veszedelmesen csalódnék ám, ki ebből azt tehátolná, hogy 
Erkeserüben a könyvek s folyóiratok olvasását a nép napi szükségei közzé 
szereti számítani, mert a már nem lenne igaz. Söt hogy iskolás gyermekeink 
ma már újságot is olvasnak, ezt épen a népnek olvasni, tehát okulni nem 



szeretése okozá. Miképcn? . . . t. szerkesztő' ur engedelmével röviden el
mondom. 

A közelebb mult aratási napokban t. Kuthy Károly szolgabíró ur, szék
helye N.-Károlyból községünkbe jővén itteni birtokát megtekintendő, szo
kása szerint derék lelkészünket is meglátogatá, s beszélgettek együtt többek 
között e nép élete, foglalkozása, gazdálkozási módjáról stb. Elmondatott, 
hogy e nép okszerűbb gazdálkodást nem űz — miért? mert nem tud, és miért 
nem tud? mert nem olvas. Lelkészünk még azt is adá ezekhez, hogy ő sokat 
gondolkozott már azon : vájjon e néppel lehetnc-e és mikép az olvasást meg
kedveltetni, s különösen a „Vasárnapi ujság"-ot köztük elterjeszteni. De ehez 
— ismerve a helyi körülményeket — reménye nem lévén, azon óhaját fejezé 
ki, hogy vajha egyházunk juttathatna parányi jövedelméből évenként hat 
pftot, mellyben ama lapot legalább az iskolás gyermekek számára meghozat
hatnánk! 

Azonban az egyház szegénysége miatt cz csak pium desiderium marad, 
mert az — leányiskoláját is most részben kölcsönpénzzel építtetvén — ál
dozatra épen nem képes . . . Ezeket monda jó lelkészünk, mire fent tisztelt 
szolgabiró ur kiveszi tárczájat s díjul a „Vasárnapi újság" és „Politikai új
donságok" egy egész évi folyamára 6 pftot ajándékozott — iskolánknak. 

Imé ez a oka s rövid története, hogy növendékeim, olvasó könyveik 
mellett, egy évig legalább újságot is olvashatnak. 

S meglehet, hogy egykor mint felnőtt emberek is jobban szeretnek s 
fognak olvasni mint szülőik jelenben. Kedves kötelességeim közé számitom, 
hogy ajándékozó szolgabíró urnák a nevelés ügyébeni ez áldozatáért, összes 
tanitványim nevében is hálás köszönetemet fejezzem ki. Sükösd Imre. 

* * György. Tisztelt szerkesztő ur! Bölcsen tankjuk a közerkölcsiség 
őrei : utolérhetlenek, beláthatlanok az isteni gondviselés utai. 

Midőn ama bűntények, mellyek veszprémmegyei Balatonfő-Kajár, 
Lepsény és Mező-Szent-György községek lakosairól, azaz, azok közt élő rosz 
emberekről, ez évi april 13-d. a „Vasárnapi újság" nagy olvasó közönsége 
elé, tiszta lelkismeretességgel, nyilvánosságra hozattak : nem is gondolná az 
ember! e községek egyikeben a rosz emberek, a tiszta lelkűek és kegyes éle
tűek szeme láttára, és füle hallatára, vakmerően felzúgtak, mint mikor a bűn 
emeli fel a fejét; csapszékben, a zsidónak krumpliszcsz és vizből vegyitett 
rosz pálinkája s méregdrága rosz bora mellett összedugták fejeiket, súg
tak búgtak, és nagyban fenyegetőztek, s miután a zsidónak jobbik pálinkájá
ból is — a minek a krumpliszeszen kivül, paprika, dohánypor és bagó az 
ágya — még egy pár pintet parancsoltak magoknak, s ebből még jobban jól 
laktak, nagy bölcsen deliberálták: a ki azon méltatlanságokat a „Vas. Újság" 
13-dik számában ránk megírta : „eladta a falut, eladott mindnyájunkat, el 
egytől egyik; végünk van, oda a böcsület, oda jó hírünk nevünk, tudja már 
az egész ország." 

„Ej , ej, szóla közbe feddőleg egy értelmesnek hitt megéllemcdett dema
góg, de megtetszik, hogy keveset tudtok, édes öcséiin, mert keveset is tapasz
taltatok. Beszélnek, beszélnek, az igaz rólunk, meg mindig is beszéltek, de 
nem mind igaz ám a mit beszélnek. Eu is csak ugy éltem mint ti, édes öcséim, 
én is szóbeli ember voltam, de eljártam a szentegyházba rendesen mint illik, 
Isten dicsőségére adakoztam, égetteket, szegényeket alamizsnával segítettem, 
meg is áldott az Isten, marhácskát szépen szereztem, mert nem aludtam ki 
minden éjszakát; de ne higyjetek minden szónak ha beszélnek is rólatok, 
mert máskép — én mondom — nem tudtok tisztességesen megélni, ugy hogy 
egy kis módotok is legyen a világban. Pedig érték nélkül semmit sem ér az 
ember. Lássátok, azok a fírkálásból élő lűtvány diákok, a kancellisták kohol
ják ám az illycn hiábavalóságokat, hiszen jobb volna ha hallgatnának, dc ko
holnak ám, hanem nem igaz. Hisz az ujságiró is csak ollyan kicsapott kan
cellista, ezelőtt a robot firkálásból élt, de már annak vége, most már abból 
nem élhet, tehát kell neki szükségkép valamit irkafirkányí, hogy élhessen; 
innét származtak az illyen hiábavaló haszontalanságok, a miket ti beszéltek, 
ejh. ne adjatok azokra semmit." 

„De kedves Zsiga bátyám, cmelkedék ki egy kemény hang a tömegből, 
nem az a kis pálinka mondatja velem a mit ittam, de azt szokják mondani, 
nem mozog a falcvél ha a szél nem fújja. Tudja biz azt az egész világ a mit 
mi rólunk irtuk, talán még az a gólya is a czim lapon, mi rólunk kelepel, meg 
az a két bodor iüstü öreg bátya is azt olvassa, már erről a kettőről gondol
hatja kend, hányan olvassák az országban, hogy millycnek vagyunk. Ej, csak 
az a gonosz bötü nc volna a világon, boldogabbak volnánk. 

„Nem hiába rágod az l i bötüt, neked van igazad. Istók, felzúgott az 
egész tömeg. Boszul mondta apád, mikor rólad ítéletét kimondotta : „mégis 
kár, hogy egy fejbe annyi észt ad az Isten, mint ez az én fiamé," dc hiszen azt 
csak haragjában mondta ki apád azért, hogy egynehányszor megagyakoltad. 
— Hiába, neked van igazad, Istók. E nem illik, e roppant méltatlanság, ször
nyűség rólunk illycncket irkálni. Csak az az igaz, hogy eladták a falut, elad
tak mindnyájunkat egytől egyig; ezt nem hagyjuk,drága a böcsület. kikeres
sük böcsületünket" stb. stb. zúgott tovább a bősz tömeg. 

Azonban, nem is gondolná az ember! egyszerre mély csöndesség lőn. 
Hírnök jött; össze dugott fejek, szájak, fülek hajoltak közel egymáshoz. Sut
togták : hogy az egyik rokon, három évi tömlöez kitöltés után most két hete 
hogy kiszabadulván, harmad magával a fülei szőlőhegyben pinczét vert föl, 
a hegy biró és kerülőktől észrevétetvén, bár ketteje a sötétbeu futással meg
menekült, de a rokon bcnmaradt a pinczében, a hegyőröktől strázsáltatván, 
nem szabadulhatott, és szerencsésen fölakasztotta magát. Az illető hivatal
hoz följelentetvén, zsandárok vágták le, a fülei határszélen temettetett el. 

Mellealeg megjegyezzük : e szó „rokon", zsiványnyelven annyit jelent, 
mint tolvajpajtás. Ezek a rokonok aztán a hosszura nyúló zsivány távirdának. 

J eleven sodronyai, a nagy Balatontól le a Dunáig, ló- és emberinakból állók 
Az illy rokon előteremti, a másik átveszi, a harmadik tovább adja,a negyedik 
árulja stb., a lopott portékát Így aztán csak, tisztességesen — mint szokták 
mondani — holtig élnek. 

De, hiába hivatkoznak Zsiga bácsi bölcs szavaira, hogy ő is igy élt hol
tig, tisztességesen: mert ne feledjék: utolérhetlenek és beláthatlanok az isteni 
gondviselés ütni. 

M i ú j s á g : ? 

/ „Népnevelés jöjjön el a te országod!" nem elég ezt csak sóhajtani, 
hanem szükséges az erszényt is megoldani, mert különben soha sem jön el. 
Mit kell tenni ezen dicső ország létesítése, s megalapítására, dicső példával 
megy elől az egri főpásztor mecánas, Bartakovics Bébi érsek ö exja. Alig van 
lap, mellyben e dicső főpásztor neve ne említtetnék, még pedig az általa tett 
nemes tettek elsorolása által. Ismét egy drága gyöngyszemet fűzött azon 
lánczhoz, inelly emlékét fénysugárként övezendi. Egri kanonok főt. Schevo-
vics Ferencz ur 500 pftot lett le kegyes fopásztora kezébe azon szegény ta
nítók felscgéllésérc, kiknek ő nmga azt kiosztani jónak látandja. Es a nm. fő
pásztor az által mutatta meg a tett helyeslését, hogy az 500 pfthoz sajátjából 
1500 pftot adott, s igy 2000 pftot alapított a szendrő-kerületi szegény sorsú 
tanítók felsegéllésére. Néhány nappal később értesülvén ő nmga a cserépfalusi 
tanító nyomorú helyzetéről, annak enyhitésérc is 1000 pftot alapított. Ime 
meg van mutatva az ut, melylyen kell gazdagaínknak járniok; meg van mu
tatva az eszköz, mellyet kell használniok, ha szívókból óhajtják a népnevelés 
országa megérkezését. 

X Főpapról lévén szó, mint különös tüneményt emiitjük Narses n. e. 
örmény pátriárkát, ki szinte jelen volt az orosz czár koronázási ünnepélyén. 
A főpap 104 éves, jelenvolt 1797-ben I. Pál, 1802 I. Sándor s 1826 Miklós 
czárok koronázásánál. 

.• Sietünk a „ M . S." után azon szomorú hírt közlení, hogy egyik ve-
tcranköltőnk sept. hó 21-cn este mintegy 70 darabból álló verscsomót vesz
tett el. A becsületes megtaláló felszólitatik, hogy ezen rá nézve érvénytelen 
szellemi kincset a „ M . S." irodájába adja be, hol fáradságaért illetőleg fog 
jutalmaztatni. 

/ Sárosy Gyula több iróbarátja közremunkálásával szép irodalmi albu
mot szándékozik kiadni. Figyelmeztetjük ezen korszerű irodalmi válalatra 
mind az irókat, mind az olvasó közönséget. 

/ Mult lapjaink egyikében említettük, hogy Szilassy György ur két 
hold földet ajándékozott községi faiskola alapítására Pánd helységnek; a ne
mes adakozónak egy ujabb derék tettét van szerencsénk felhozhatni. A nagy 
körösi ref. gymnaziuraot különös pártfogásába részeltette. Alig hogy több 
kötetre menő könyvtárával megajándékozá, ujolag atyjának a boldogult sep-
temvirnek gazdag kézirati gyűjteményét adá ét, melly gyűjtemény azért is 
igen becses, mert Apafy eredeti leveloi, országgyűlési napló s irományok 1790 
—1836-ig találtatnak a gyűjteményben. 

X Sept. 27-én iszonyú vihar dühöngött N.-Kőrös vidékén,s egy embert, 
kit a vihar az erdőn szorított, a villám agyon sújtott egy fa alatt, melly alá 
menekült a szakadó eső elől. Ebből az a tanúság, hogy inkább ránczig átáz
zunk, mint hogy fa alá menekülvén az eső elől életünket koezkáztassuk. 

/ „Nincs többé fogfájás!" Turnovszky fogorvostól a napokban egy 
könyv jelent megGeibel bizományában. Több előnyök mellett az az előnye is 
van ezen munkának, hogy több rajz van hozzá csatolva, mellyek a különböző 
fogakhoz megkívántató különböző szereket mutatják, 

t Az érdemei által örök nevet vívott Mikó Imre grófnak sept. 22-én 
nyújtotta át Maros-Vásárhely a tiszteletbeli polgári oklevelet, s az általa fel
állított erdélyi múzeumhoz 3000 pftot. Olly nagy honpolgár, mint a nemes 
gróf megérdemli, hogy Erdélyország általános polgárának neveztessék ki. 

/ Mult héten éjfél tájban egy ember kopogtatott a pojányi vendég
fogadó kapuján. A vendégfogadós hivatalos készséggel kérdezősködött az 
idegentől, mire az elpanaszlá, hogy bort szállít,de kocsija a falu végén eltört, 
kéri azért a vendéglőst, kölcsönözzön neki egy kocsit, mellyen borát a vendég
fogadó udvarába vontathassa. A fogadó szíves volt, átadta kocsiját, s az 
ismeretlen befogta magával hozott szerszámos lovait, de máig sem mutatta 
magát. 

f Kecskemétről írják, hogy a lelkes lelkész Fördős Lajos buzgó köz
bejárására a ref. főiskola ismét újra szerveztetik. A paedagogico-theologiai 
intézet hat tanárral láttatik el, s ezek közt látjuk PappGábort, a derék Papp 
István méltó fiát. A felgymnásium 12 tanárral megnyittatik, s a tanulók ösz-
töndijjak-, ingyen szállással láttatnak el. Csak rajta, kecskemétiek! az elisme
rés nem fog elmaradni. 

J- Páviában egy fiatal leány a harmadik emeletből leugrott, mert szüléi 
kedveséveli egybekelését ellenzék. Az imádott férfi szerencsére az ablak alatt 
ment, s felfogta kedvesét. Ezen módot azért nem ajánljuk fiatal hölgyeinknek 
szüléik kőszíve megolvasztásáru, mert hátha az imádott nem talál az ablak 
alatt menni, vagy ha ott megy is, dc félre ugrik . . . az már baj lenne. 

f Mint halljuk, a „Színházi naptár" szerkesztősége, miután már Fáncsi 
Ilkának 40 aranyat adott, legközelebb a színházi nyugintézet pénztárába 100 
aranyat teend le. E tény megérdemli n kétszeres elolvasást, hogy meggyőződ
jék a t. olvasóközönség, miként az írói osztály, melly verejtékkel eszi napi ke
nyerét, hogy mást mulattasson, áldozatra is kész a hazai intézetek iránt. 
Egyszersmind figyelmeztetjük olvasóinkat a 40 krért csupa ajándék Színházi 
derék naptárra. 

/ Ki nevét maradandóvá s örökké élővé akarja tenni, ne márvány-, ne 
vasemléket állíttasson magának többnyire hálátlan utódai által, hanem maga 



állítson magúnak jótéteményeiben s közjórai áldozatiban. Hazánkban még 
kevés a jótekonyintézet, annál illőbb, hogy a létezőkről gyakorta emlékezzünk. 
A nagy alapitónak nevét és nagyságát örökítő Joscphinum nevü árvaintézet, 
melly számos árvát nevel kebeleben, s képez hasznos polgárrá, eddig 24 árvát 
látott el dij nélkül ápolás-és oktatással, a jövő iskolai évben 30-at fog ápolni. 
Hat árva ismét meg van nyerve az emberségnek. Hazám tehetősei, mikor lóg
tok gondoskodni a többi árváról is ? 

/ Zsambokréton és Simonyiban sept. hó 24. és 25-én tüz dühöngött, 
melly számos épületet, és gabonát emésztett meg. Szerencsére az épületek 
nagy ré«ze biztosítva volt. 

/ Lapunk volt az első, melly a közönséget Láng Paulina fiatal leányka 
énekbeli müvénytehetségére figyelmeztcté. Miután meg vagyunk győződve, 
hogy belőle nemzeti színházunk számára hasznos tagot lehetne képezni, 
figyelmeztetjük illetőket, hogy nevezett leányka Győrött hangversenyben 
föllépvén ahhoz értek közdicsérettel szólottak tehetségéről. 

y.— Tudjuk, hogy a miskolczi magyar szinház 13 évvel ezelőtt leégett. 
A z épitŐ-részvénytársulat igazgató választmánya felhívást bocsát közre e 
színház ujrafelépitése tárgyában. Tíz ezer forint szükségeltetik, mit kamat 
nélküli kölcsönnel szándékoznak egybehozni olly formán, hogy kibocsátanak 
2000 darab 5 frtos részvényt. Az igy összegyűlendő tizezernyi tőkéből aztán 
tiz év leforgása alatt évenkint ezer forintot vissza fognak fizetni sorshúzás 
utján. Az építő-választmány itt biztosított kölcsönt és nem ajándékot kér, s 
reméljük is, hogy a miskolczi színház, melly legelső magyar szinház volt ho
nunkban, s melly közadakozás utján emelkedett fel, a magyar hazafiuságban 
ma is találand annyi részvétre, hogy halottaiból örök életre feltámadjon. 

y.— A franczia társulat az államtól hazánkban átvett pozsony-szegedi és 
bruckszőnyi vasutvonalakon az esztergomi felszentelés! ünnepély óta a sze
mélyzet magyar egyenruhát visel, melly áll kalpagból, sötétkék áttilából és 
nadrágból veres zsinórral. 

y.— Budapest egy év alatt 36 ezer vágó marhát szükségei s igy döntő 
befolyást gyakorol a haza összes marhavásáraira, mihez ha az idei szük széna-
termést veszszük, tavaszra a hús ára magasabb lehet, mint volt ezelőtt két 
évvel a keleti háború alatt. E drágaság elkerülésére Arkauer Lipót a „Buda
pesti Hirlap"ban a három hóra szóló husárszabást ajánlja, miszerint, úgy
mond, ha a mostani 11 % kr. húsár octobertől december végéig megmaradna, 
a közönség lehet hogy fél krt. vesztene octoberben, mert ekkora húsolcsulás 
van kilátásban, de e fél krnyi veszteséget már novemberben is, de kivált 
decemberben visszanyerné akár kétszeresen. Ez állandóbb húsárnak az a 
haszna is lenne, hogy a marha-ár is bizonyos egyenlőséget tartana s igy mind 
a húsárus, mind a marhahízlaló biztosabban számíthatna. S ha e három hóra 
szóló húsárszabást az ország többi megyei is követnék, teljesen ki lenne ke
rülve a jövő tavaszra fenyegető magas húsár, mikor még a külföldnek is ad
hatnánk el; ellenkező esetre azonban saját szükségletünket is alig leszünk ké
pesek jó hízott marhahússal ellátni. Ajánljuk ez eszmét az illetők figyelmébe. 

— N.-Bándon egy sánta czigány öt év alatt már harmadszor gyújtotta 
fel harubáját, melly a jegyzőnek nem csekély értekü csürkertjétöl20öl távol
ságra feküdt. Ez az utolsó az aug. 30-káni a más kettőt felül haladta. Ve
szettül ordított a szél egész nap, s dühöngött, s egyszerre kiáltják a már se
tétülőben „tűz van!" A jegyzőt az elmúlt őszen felgyújtották, s annak eleven 
emléke képzetébe levén vésve, ágyából betegen felugrik, szalmájára hág, s 
onnan azt is védelmezve,.hatalmas rendeleteket oszt, mellynek következése 
lön : hogy a tüz elfojtatott. Ha az ő kertjébe belekap a láng, Mezö-Bándot 
senki se óhatta volna meg. A mint a czigányt egy sánta oláh szekerén az illető 
hivatal elibe vitte, ez amazt magához intvén, buszújában ollyat harapott ar-
czán, a mekkorát befalhatott. 

— Mutschenbacher Alajos ur pesti egyetemi tanár és finövelde tulsjdo 
nos a szegzárdi ref. közönség iskolának mártius hónapban egy.HolIe-fele ausz
triai birodalom nagy fahuappát, folyó hónapban pedig egy Nagy Károly 
szerkeszte foldtekét volt szives ajándékul küldeni; e nagy becsű tankészlete-
ket annál nagyobb örömmel óhajtom köztudomásra juttatni, mennél ritkáb
ban fordul elő üly nemeB áldozattétel gazdag hitrokonaink részéről is szegény 
iskoláinkra nézve. Fogadja az ajándékozó ur szülő földe helv. hitv. lakossá
gának hálás elismerése s nagyra becsülése mellett legszívesebb köszönetét. — 
Szegzárd, július 17-éu 1856. — Pap Amlal, ref. k'lkész. 

— örömmel sietek a tegnapi nap reánk nézve fontos eredményét 
nyilvánosság elé tenni. Ffejérmegyei Vájta községben a tagosittás és legelő 
elkülönözése körül még f. évi május 27-én t. Bone István cs. kir. urbértör-
vényszéki tanácsos ur közbejöttével, az uradalmi, és volt jobbágysági megha
talmazottak közt létre jött és a budai es. kir. úrbéri főtörvényszék által is 
helyben hagyott úrbéri egyesség, nyomán adatik a volt jobbágyság által birt 
1 2 e g é s z telekhez a maradék földekből megváltás nélkül még 12 telek, és 
ehhez épen ugy mint az előbbeni telekhez Tegelöilleték. Egy telek kül- és 
bcljáralmány fejében nyer 26 hold szántóföld, 14 h. legelő, 6 h. legelő pótlék 
(lóheréé), 12 h, rét, l 8 4 0 / | 2 oc> h. házhely (belsőtelek), igy összesen 5 9 a 4 t , / 1 J W 

holdat. Ennyit nyertek a volt jobbágyok egyesség utján, és ha ehhez még 
hozzá számítjuk a földesuraságnak a végrehajtási jegyzőkönyvbe mondott 
kedvezményeit; melly szerint a fent elŐsoroltakon felül, illetékbe számítás nél
kül ád : 1) 32 holdat a helység alatt szálláskerteknek, 2) 6 hold libamezőt, 
3) 4 ' i holdat temetőnek, 4) 2 hold agyagvételi helyet, 5) kenderáztatót és 
végre 6) 87 hold rétnek becsült térséget legelőilletéknek és c helyett 
ugyan ennyi mennyiségű sárrétet mér be, lehetetlen hálásan meg nem kö
szönni méltóságos Vásonkeöi gróf Zichy János árnak kitűnő kegyességét, 
mellyel volt jobbágyai jóllétét előmuzdittaui törekszik. — Vájta, augustua-
b a n 1 8 3 6 . — Furtter József, hilesjegyző. 

Házi kalendárium. 

Ha igen sok halottat visznek a városon keresztül; — a doctornak jó idő. 
Ha feleséged ünnepre vagy vásárkor uj ruhát kivánt, de nem kapott; 

— zivatar lesz. 
Ha ifju leány, a vén, de pénzes nőtelent házasságra birta; — kedvetlen 

időt hoz. 
Ha a kisasszony andalog, rózsái halványak, mint a l i l i o m , mellyet az 

esthajnal bibor színe fest, titkon sóhajt, szelid lelke merengő szemeivel el
vágy, hová csak ő tudja; — gyönyörű, de változó napok. 

Ha pénzedet a külföldön hasztanul pazarlód, itthon nyomorúságot oko-
zasz; — szeles és komor idö. 

Ha szereted hazádat és nemzetedet; — szép és tartós időt igér. 
Ha városban s falukon egyiránt, a fényűzés és czifrálkodás módontul 

szaporodik; — rosz idővel fenyeget. 
Ha házi férgek csuszkáinak palotáidban, asztalod a hízelkedőknek te-

ritve vau ; — j utalmas esztendőt ne várj! 

Szüreti jelenet. 

Szerkesztői mondani valók. 
731. V. úrnak. Beatus flle, qui procnl negotiis, paterna rura bobus exercet snis." — 

Műfordításban magyarul - „Boldog az, a ki ottbon az asztag mellől kritizálhatja a szegény 
szerkesztőket!" 

732. D. >l. urunk P—II. I l i ön nem szűnik meg bennünket mérges leveleivel hábo-
rítni. hát mi önt akkor a múzeumnak fogjuk ajándékozni, mint ritkaságot. Majd meglássa! 

783. P. !H. Hagyjuk aludni azt a „tisztelt napamnsszouyt," 
„Meri ka felkel, akkor megtér, 
S ai len nekünk a jó reggel!" 

734. Km.-i k: / " verset nem fogjak közleni : 

' Ének k a k a - Mártonról. 
Kakas Márton, Kakas Márton! 
Tollamat ma jél megmártom, 
Hogy a versem legyeu kerek, 
Mert nagy dolgot énekelak. 
Kikiríki 1 
Kukurikú ! 

Kakas bácsi derék fin, 
Ollyan szemes, mint a hiu(z) * 
El-elballag a színházba, 
Ha épen nem esett lázba. 
Kikiríki I 
Kukoriku! 

A színházban folyvást figyel, 
Nem fecseg ó ott senkivel, 
S ha kritikát ir újságban. 
Nem árul ó macskát)zsákban. 
Kikiríki! 
Kukoriku! 

Bezzeg van is bocsületi, 
Minden ember megszereti, 
Még irigye sem tagadja, 
Hogy nagy az ő talentomja. 
Kikiriki! 
Kukoriku! 

Hej november, hej december! 
Kakas bácsi derék ember. 
Tartsa is meg őt az Isten 
Egész.ségben, pedig frisben. 
Kikiríki! 
Kukoriku! Durombos. 

• ) A i betű olvasáskor elnyulendo. 



E s z t e r g o i u . 
M A J E R I S T V Á N T Ó L . 

V. A basilika ünnepélyes fölszentelése. 
(V<f«.) 

A várat i» eminentiája Ha.>sa bécsi diszniester által mcglepőleg ékesen 
diazitteté tol. 

A vár tövében eső vácziutcza elején mint egy a disztér elején két szinte 
öt öles piramis emeltetett, mellyeken e magyar felírás csillogott: 

„Szent István trónját a az erényeit a ki örökMd, 
Fejdelein üdvözlégy ! Virraszszon az Ur Te felötted!" 

Legfönt a császári, nemzeti és érseki zászlók lobogtak. 
Az ut hajlásánál négy még a háztetőkön is mesterkélt emelvény volt 

nézfí közönség számára ; és közben zöldágak és lobogok lengedeztek. 
Az érseki függő-kertektől kezdve fölig, száznál több óriási árbocz emel

kedett, mellyek tetejéről császári, nemzeti, primási és káptalani színeket ját
szó vagy három öles uszályok lengedeztek, derekok pedig színes kötvénynyel 
övedztetett össze. Közbeesőleg a káptalan palotája füzérek és szőnyegekkel 
ünnepiesbittetett. 

A fő ut alján ismét facmelvények voltak nézők számára Majd a vári fő
út koszorús árboczokkal nyilt meg. A vártér elején egy Ízletes diadalkapu 
volt emelve,mellynek uégy viruló és aranykoronákkal tetőzött főoszlopa közt 
kerekképen kinézőleg sz. István király jeles abrázolatja, a templom felé pedig 
Magyarország czimere a felballagóra a legjobb benyomást tette, kivált ha a ba
silika kúpját körültornyozó 24 oszlopra is veté szemeit, mellyek körülkoszo-
ruztattak, s közben 12 lobogóval fölékíttettek, mellyek fi öl hosszú uszá
lyával a szellő kedveseu játszadozott. 

E kaputól a nagy tér kerekben körül oszlopozva, mellyeken a birodalom 
minden koronaországainak czimerci és zászlói ékeskedtek, jobbról és babról 
pedig Ö cminentiájáuak gyöngéd figyelme előkelőbb uruŐk számára tágas és 
ülésekkel ellátott emelvényeket alkottatott. 

E disztér végén a basilika előcsarnokában a második igen finom ízléssel 
emelt diadalkapu tünt fel, mellynek homlokát ékes arabeskek közt a szeplő
telen sz. Szűz festett alakja, s az aranyzott fejezetű oszlopok öbleiben két ol
dalt a legszebb virágerdő közt négy sz. szobor, s a nagykapu két magassáról 
a gazdag redőzető óriási bibor-bársony függönyök olly rendkívüli hatályossá 
tevék, hogy mindenkit bámulatára ragadna, s a feljutott Fölség is előtte illy 
szavakra fakadt légyen : „Igen j ó benyomást teBZ." — E kapun tul a propy-
leum tere van, melly két oldalt szinte válogatott vendégek számára tribune-
ket tartalmazott, s a basilika roppant homlokfalát tüntette elő, mellynek leg
tetején zöldfüzérek közt három alkotójának : Rudnay, Kopácsy, Scitovszky 
prímásoknak arczképcik, 3 alább ezimereik, s a birodalmi jelvények, s közben 
márvány alapon illy aranyfényű s a szent lapokból kölcsönzött felirat : 

..Domine, dilexi decorem domus tuae, et locum habitationis tuae," mind 
arányosan nagy mérvben, majd ízléssel alkalmazott zöld füzérek, s alól ékes 
szőnyegek a helyet nemcsak rendkivüli széppé hanem, a festőilegregényes tá
jék közepette, a derült ég bájoló színezete alatt, s az ünnepileg öltözött s 
ihletségig felvillanyozott népsokaság környezetében valóban magasztossá bű
völték. . . . Bár e fölséges képet valamelly ügyes képíró az utókor gyönyör
ködtetésére megörökítse! 

A vendégek száma perczenkint nevekedett : a Dunán „Keresztelő Já
nos" és „Herkules4* nevü legnagyobb vontató gőzhajókon az ország szivéből 
Budapestről ismét ezernyi ember szállhatott, ugy hogy csak a gőzhajókon ez 
ünnepélyhez szállított vendégek számát hat ezerre tehetni; azonkívül a vasút 
lel- s alvonatai (a vasutársaságnak dicsére fölemlítendő, hogy e nemzeti ün
nep alkalmával tisztiszemélyzete, s jelese* a foglárok (condnetorok) magyar 
atilladolmányokat öltöttek sötét kék posztó, megyszinü és ezüst zsinorzattal) 
is egész sereguépet hoztak, s a búcsúsok körmenetei minden oldalról fel-fel 
tartottak, s pedig meg kell jegyeznünk, hogy messze vidékről és nagy számban 
jelentek meg p. o. Komárom megyei udvardi kerületből 3600, Bars megyei 
Léváról 300, Tata, Kecskemét, Komárom városából szinte több száz, Hont és 
Nógrád vérmegyéből, p. Szentéről, és több máshelyekről sok ezer jött, s közülök 
több búcsúsok a sz. Szűznek és sz. Istvánnak koszorús szüzek által vitt képé
vel, mások zászlókkal, mindnyájan ájtatos énekeikkel és mi fő, ájtatos és mond
hatni épületesen példás magoktartásával szivreható látványt nyújtottak, s vi
lágosan hirdették, hogy a magyar nép atyái hitvallását és erényeit szereti, s 
igy azok becsületére és minden örökségére méltó. . . . A búcsújáró nép közt 
ő herezegsége 6000 fehér-és sárga-rézből veretett érmet osztatott szét, melly
nek egyik oldalán magyarok Nagyasszonya, illy körülirattal : „Fölszentelési 
emlény 31. auguszt 1856-" a másik oldalán a basilika látszik illy magyar fel-
irással, „Esztergomi főtemplom," mellyet rajzban is felmutatunk. Nemkülön
ben ajándékként 4000 példányban kiosztatott illy czimű alkalmi könyv : 
„Emlékkönyv az esztergomi főtemplom 1856-diki augusztHabó 31-dik napján 
végbement felszentelésére. Pesten Beiméi és Kozmánál 18Ő6 — 16-dik rét 8 8 
lap. 8 képpel." Nemkülönben sokezernyi példányban : „Emlék az esztergomi 
főtemplom 1856. aug. 31, napján végbement felszentelésére. A főtemplom 
rajzával" és 

„ A z esztergomi főtemplom felszentelésének emlékére imádság. Kép
pel" és 

„ A Bakács kápolna." A csodálatos kép mássával és a felszentelés em
lékére vonatkozó többféle szent- és basilika-képek számtalan ezer példányban 
a nép közt kiosztatott, mit ők elragadtatással ragadtak azét, az boldognak 

tartván magát, ki illy ereklyeszerü emléket nyerhetett, evvel unokáit is a szent 
hajdan tiszteletére serkentendő. — Különben 

Szinte negyven sátor és számos helybeli boltban a nagy napra vonatkozó 
különféle szent képeket, imákat, helybeli s kivált basiliko-rajzokat, leírásokat, 
poharakat, süteményeket, dobozokat, és emlékpénzeket s pedig nagy mennyi
ségben árultak, melyek közül megemlitendök : 

„Esztergomi uj székesegyház. Ékes aczélmetszvény. Kapható Stumfnál 
E B Z tergoui bau." 

„Esztergomi uj székesegyház. Kömetszvény Stumfnál Esztergomban." 
„Esztergomi főtemplom, Fölszenteléai emlény. Bécsben Reiffenstein és 

Eöschnél." 
„Assumtio D. Marioe V. in Bosilica G. M. Strig. Strumfnál Eszter

gomban." 
„Esztergomi főtemplom oltárja. Fölszentelési emlény. Bécsben Reiffen

stein és Röschnél." 
„ A főtemplom. Pesten Bucsánszkynál." 
„Az esztergomi főoltárkép. Pesten Bucsánszkynál." 
„Esztergom városa az uj székesegyházzal. Félivnyi kiadás két kép." 
Magánosok által két emlékpénz veretett, mindkettő britannia érczből, n. 

m. az egyik Bécsben, két forintos nagyságában az előlapon bibornok ő t'.i-
magossága arczképéyel, illy körülirattal : „Nagykéri, Scitovszky Ker. János 
Card. érsek és Magyarország herczegprimása született 1785. nov. l-jén; 
érseknek kineveztetett 1849." a hátlapon a basilika homlokból nézett ábrájá
val illy felirattal : „ A z esztergomi basilika. Kezdetett 1822. évben, felszen
teltetett 1856. auguszt. 31. Nagykéri Scitovszky Card. érsek és Magyaror
szág primása által," ára 40 kr. pp. 

A másikát két forintos nagyságában Wachtler pesti vésnök metszette, 
és Walter Ferencz budai ötvös verte, előlapja a báni likát északi oldalról te
kintve, a hátlap pedig illy felírást tüntet fel : „Emlékül az esztergomi fő-
egyház felszentelése ünnepére. Aug. 31-én 1856. — Erinncrung an die feier-
liche Einweihung des grossen Domes zn Gran am 31. Auguszt 1856." Ara 
30 kr. pp. 

Milly érdekesek voltak ezek s igy szent emlékeit milly kegyelettel karolja 
fel a magyar, onnan mérhető, hogy volt sátor, mellyben csak egy illy kéthu-
szasos emlékpénzből több százat adtak el; s az utobé közember is vett magának 
egy-egy kis emléket. Megemlítendő, hogy az O eminentiája által kiadott és 
kiosztott emlékkönyv még az ünnepély alatt rögtön uj kiadást ért, s e máso
dik kiadást ügyes nyerészkedők sükerrel áruba bocsájtották. — De térjünk 
az ünnepély folyamához. 

Ájtatos népűnk két, imaközt virasztó s óránkint egymást fölváltó pap 
körül a sz. vértanuk kápolnájában egész éjen át ajtatoskodván; az első pity-
mallatra megkondult öreghangszó és 21 ágyúlövés után ugyanott nyolez 
őráiglan folyvást sz. mise áldozatok tartattak, s a népnek az Oltáriszentség 
kiszolgáltatott. 

7 órakor Nagyasszonyunk szép harangja újra egy óranegyedig hallatta 
magát, mellyet az ágyuüteg egyszeri durranással mintegy üdvözölni látszott; 
mire az összes nép megmozdult, ki a prímás-palota, Iegnagygya pedig a vár 
felé. A katonaság kijelelt helyeken sorfalakat képezett. Félnyolczkor a király-
városi, érsek-városi, sz. gyárgymezei és párkányi (c mezőváros, melly min
dig Esztergom sorsában osztozott, s vele a Duna hajőhídja által egy-
betüzve van, mint hajdan a vár őrszeme volt, ugy jelenleg mintegy hozzátar
tozó külvárosnak tekintetik) plébánia templomokból az összes harangok zú
gása közt a vár felé saját lelkészeik vezetése, és virágokkal fölékesített zászlók 
mellett, processiok indultak; az igen nagyszámú papság a basilika elé gyüle
kezett, a roppant néptömeg pedig a szabad környezetet lepte el. 

8 órakor O eminentiája bibornok-érsekűnk udvarával kispalotájából (a 
nagyobbik palotában ő Felsége szállásolván) hat fogatú (mellyhez az illő dísz-
szerszámot Füllbier pesti szíjgyártó készítette s az arany bojtokon kivül 
6000 pfba került) díszhintón, ft. Shumichraszt Mihály apostoli protonotarius 
és primási jegyző az érseki kereszttel csatlósok kíséretében előlovagolván, a 
vár felé indult: mire az ágyuk és a város öszves harangjai megszólaltak. A mi
kor a szertartásnál fogva a basilika teljesen kiürittettett, s abban egyedül egy 
fehér dalmatikás diákon, Zalka János egyetemi hittanár és a Religio érdemes 
szerkesztője volt elzárva. 

O eminentiája feljutván, az egyházirend összes tagjai által tisztelettel 
fogadtatott, és a sz. ereklyék kápolnájába vezettetett, hol a római szertartás 
i Pontitie.ale Ki . m a m i m > szerinti fölszentelési tény elkezdődött. 

Helyén van a segédkedő papságról említést tenni. 
A felszentelő pontificans bibornok-primásunk vala, ö Fölsége előtt az 

apostoli keresztett viselte Fifrer József bosoni cz. püspök; a nontincans körül 
süveges főpapok (Praelati infulati) : Zabojszky László szepesi és Szenny Fe
rencz szombathelyi püspökök, főáldozár (Archi-Presbyter) Peitler Antal 6 
szentsége házi praelétusa és pécsi kanonok; érseki kereaztvivő : Bedcsula Ta
más kalocsai kunonok; szertartó KánU Lázár esztergomi kanonok; s ezeken 
kivül több prépost, áldozár és kispap, a föl&zentelés alatt öezvesen 2 5 assis
iéin* működött: ezekhez járult 12 apát és prépost, ugyanannyi iufulistával, 
és a fáklyavivő 12 alesperes a mártyrok sz. testeinél. — A sz. ereklyék ká
polnájában rendügyelőül két alesperes, a sekrestyében a gondos karvezető 
mellett két plébános, a szertartások sokat fáradt igazgatója Schirgl András, 0 
szentsége udvari praelatusa és nagyszombati érseki belynök segítségére ismét 
három iö megyei áldozár; a basilika főkapujánál rendtartóul ismét két áldozár; 
a templomon kivül a hívek közti rendre 8 kűlönvidéki alesperes és plébános 
rendeltetett, > igy a felszentelés alatt 80 egyházi férfiú szolgálata vétetett 
igénybe; a felszentelést nyomban követő sz. miseáldozat alatt pedig a miséző 



bibornok-primás korüli süveges főpapok valának: Ranolder Jánot veszprémi, 
és Strottmajer György diákovári püspökök; foáldozár : Fogaratty Mihály 
scutari püspök; tisztelgő diakonok : Biaczovszky Domonkot szepesi és Jíor-
kovict Józtef rosnyói nagy prépostok; szolgáló diakonok : Daróczy Zsigmond 
pécsi és Kritzter Antal váezi kanonokok, s ezenkenkivűl 17 más kanonok és 
áldozár és gyertyatartó kispapok, miként lajstromuk 0 eminentiája rendele
téből a szenttartások igazgatója által „Ordo assistentiarum in solenni Conse-
cratione Basilicae Strígoniensis" czim alatt nyomtatásban is közzé tétetett. 

0 eminentiája ez ünnepélyhez 7500 pfton készíttetett és a székesegyház
nak emlékül ajándékozott uj öltözéket fölvévén, az ereklyék kápolnájában a 
papsággal együtt a 7 penitenczia zsoltárt elimádkozta , s mindegyütt az 
egyház főkapujához vonultak, hol a szabott szertartások után a főpap s az ösz-
szes pap-sereg „Aperite! aperite! aperite! (nyissátok fel)" harsány fekiáltá-
sára a henlévő diakon a basilika főkapuját feltárta,s mi főpapunk: „Pax huic 
domuil" üdvözletével az Urnák e fölötte díszes hajlékába benyomultunk; ám 
öbleiben a nyolczszázra becsült fő-és alpapság szinte elenyészett. — Egymás
után be vonultak az országnagyok és főhivatalnokok, be a rendjeleivel fölé
kesített fözenész Liszt is külön hajón Pestről felszállított, fehérbe öltözött éne-
kesuök, és százat megközelítő feketén öltözött zenészei csapatával. 

A fölszentelési szertartás szinte 10 óráig folyt, melly alatt a Pelikán hit
tanár által buzgón betanított és Seyler helybeli karmester által megható egy
házi stilben jelesen szerzett 24 Antiphonát a növendék papság mondhatni re
mekül énekelte. 

10 óra tájban a papság a sz.Mártírok kápolnájába vonult, onnan sz. Bá
lint és Modestina testét meg a főoltárba teendett ereklyéket körmenetileg be
hozandó. S ez az ünnepély egyik leghatályosabb pontját képezé. 

Ugyan is megkondult a nagy harang s utána a város és környék minden 
harangja az ágyuszóval versenyre kelt, s ő cs. kir. Apostoli Felséges tényes 
kíséretével a vár felé indult. 

E fölvonulás rendkivül fényes vala. Kalauzként legelői a budapestkerü
leti alelnök s a megye főnöke magyar díszruhában, utánok cs. kir. lovas csend
őrök, megyei és érseki huszárok délezeg paripákon ágaskodtak, majd gr. 
Forgách Agott esztergomi kanonok biborral fedett és csatlósok által kisért lo
von az apostoli kereszttel (mellynek hü rajzát mult számunk mutatta) s nyom
ban 6 Feltége három főherczeggel aranytól tündöklő diszhintóban, mellyet 
hat roppant szürke, úgynevezett császári fogat (Imperialpferde) vont, gazdag 
szerszáma, s az azokon villogó bojtok és hirazetek rendkivül szép látvánnyuí 
szolgáltak; ezt ő cs. kir. fensége Albrecht kormányzó urunk követte hasonló 
diszü, csak hogy hat fekete fogatú udvar! díszhintón; és egymás után ő Fel
sége udvara és oldalnokai 12 hintón következtek. Az elvonuló Fejedelmet a nép 
legszívélyesebb éljenzései üdvözlötték. A jó népet mi sem örvendeztethette 
annyira, mint'ríiogy ő Felsége e nemzeti nagy ünnepet személyes részvétével 
emelni méltóztatott. 

A tábornagyi legdiszesb és sz. István kir. rendje szalagjával érdekesbi-
tett öltözetben, és lelkesült arczczal fölérkezett Fölségeta bibornok-primás nz 
egész papsággal és országnagyokkal a főkapu előtti diadaliv előtt hódoló, 
tisztelettel és feszülettel fogadta, s hozzá a következő magyar üdv-szózatot 
intézte : 

„Csodálatos s valóban elragadó e jelen tünemény Fölséges császár és 
apostol! király! mellyen az itt összecsoportozott ezerek szemei édesen nyu-

Eoszuak. Im ama szent helyen áll ma Fölséged, állnak a dicsőén uralkodó 
áznak némely tagjai, állnak fejedelmi kormányodnak főbb hivatalnokai, áll

nak a magyar egyház számos főpapjai, s ezen országnak minden rangú pol
gárai, ott állunk mindnyájan, hol 856 év előtt sz. István Fölségednek nagy
nál nagyobb előde, a kereszténységnek és szelid erkölcsiségnek alapkövét le
tette; hol mint apostol határt nem ismert buzgósággal terjesztette az Isten 
országát; hol a hasonló buzgalmu Gizela királyné ájtatos érzelmeivel s tettei
vel ápolta s elösegitette nagy férjének törekvéseit; itt ajánlotta ő a nemzetet 
az Istenanya Mária, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába; innét mentek 
szét az általa alapitott tiz püspökség főpásztorai az egész magyar földre, hir
detni Krisztus evangeliomát és pedig olly sikerrel; hogy uralkodása alatt az 
egész pogány nemzet Krisztus keresztje előtt meghajolna, leborulna, 8 abban 
keresné legfőbb dicsőségét; szóval : e dicső király nagy tettei nyolezszáz év 
előtt e helyet megszentelték, megdicsőitették. 

Ezekre tekintvén, el kell ismernünk : hogy megfoghatlanok az Ur Ítéle
tei! — íme valami e várban nagy, dicső, szent volt; mind lerombolta 8 föl
dúlta azt 300 ev előtt a Krisztus keresztjének ellensége; s neked Fölséges 
császár tartotta fel az ég ama dicsőséget, hogy kitűnő vallásosságodnak, a 
katholika egyház érdekeit ápoló s pártfogoló törekvéseidnek korszakában e 
szent helynek három százados pusztasága s gyásza megszűnjék, felséges jelen
létedben a réginek helyén emelt Isten háza fölavatassék, fölszenteltessék, s az 
isteni tiszteletre megnyittaasék. 

Nem, nem vagyok képes, Fölséges uram, e roppant sokaságnak hálaér-
zelmeit tolmácsolni; miért is csak azt mondom, hogy Fölségednek ez ünnepeni 
megjelenése uj életet ad azon ragaszkodásnak, mellyet e nemzet nyolcz szá
zad alatt fejedelmei iránt tanúsított. Be van vésve ma, s bevésve fog maradni, 
mig itt kő kövön marad, e dicső tette Fölségednek a nemzet szivében! 

Most pedig a tisztes martyrok maradványait, kik verőket ontva tanúsí
tották hitüket, e díszes egyházba bevivén, a felszentelés szertartását befejez
vén, az uj oltáron végbe viendő első áldozat alatt esdekleni fogunk szivünk 
mélyéből a királyok királya előtt: hogy Fölségedet, mindenek fölött szeretett 
Urunkat, a Fölséges császárnét, üdvözlott honanyánkat, az egész uralkodó 
ház Fönséges tagjait még a kis föherczegnö Gizclát is minden mennyei áldá
sával gazdagítsa s népeinek szeretetével boldogítsál 

Ti pedig keresztények, kedves hiveim! e szent hajlékban és mindenütt 
az ur Istent dicsőítsétek egész buzgósággal és a királyt tiszteljétek teljes en
gedelmességgel! — igy fogjátok megadni „az Istennek, mi az Istené, és a Csá
szárnak, mi a Császáré! ugy legyen. Amen." 

Ez után a sz. vértanuk ereklyéi a legünnepélyesb menettel vitettek a 
templom két oldaloltárában készített nyughelyükre, mellyet 550 egyházi fér
fiú képezett, kik mind áldozárok, kevés káplán, több plébános, számos tanár 
és iskolaigazgató, 12 rendfőnök, 101 kanonok, prépost és apát, 3 egyesült gö
rög megyés püspök ékes koronákkal, 3 czimzetes 13 latin szertartású megyés 
püspök, 6 érsek, és 3 bibornok; sz. Bálint tetemei előtt a nagyszombati érseki 
növeldéből három magyar öltözékü itiu vitte a mártirok koronájával ékeskedő 
zászlót és pálmaágakat, sz. Szerényke (Modestina) tetemei előtt pedig az or
szág szivéből Pestről eredt három magyar vállba öltözött kis szűz hasonló jel
vényeket vitt; az üveg koporsók 6 és 6 Infulás apát meg prépostok vállain 
pihentek, köröttük ugyanannyi esperes égő szövétnekekkel. A körmenetet 
vezető bibornok-primás után ő cs. kir. apostoli Felsége haladt lí.berezegi vérei
vel, egy tábornagy, két táborszernagy, 8 altábornagy, 5 tábornok, 4 ezredes, 
5 alezredes, és számos őrnagy és tisztből álló fényes kísérettel.— Ezen ünne
pélyes menet áhítatosan szerény énekével fölötte nagyhatású volt, s mig az ál
dozárok a sz. testeket az oldal oltárok karrarai márvány nyughelyeikre illesz
tették, ő Felsége a fő oltár jobb oldaláni trónra föllépett, és legott a iölszen-
telési okmányt bőrhártyára a föherczegekkel és bibornok-prímással együtt 
aláirni méltóztatott,melly is nyomban a főoltárba az odarejtett sz. Máté apos
tol, sz. Lukács evangélista, sz. Kelemen, sz. Kantuari Tamát és sz. Ágnes rész-
ereklyéihez befalaztatott. 

E sz. műtét után a szertartások egyik jelesb része következett, t. i. az 
egyház falainak szentelt olajjal i megkenése, melly a bibornok-primás által kö
rül a templomban, a fal magasán arany keresztekkel megjelelt 12 helyen tör
tént, a főpap avató szavait mindannyiszor harsány trombitadob és ágyuszó 
kisérvén. A visszatért főpap ezután szivrepesztő antiphonák és zsoltárok zen-
gedezése közt a főoltár szentelését befejezvén, a felszentelési szertartás ünnepi 
„Te Deummal" befejeztetett, mellyhez az idő rövidsége miatt csak részben 
előadhatott zenét Seyler Károly esztergomi derék karmester irta és vezényletté. 

A zsúfolásig megtelt gyülekezetet uj változás lepte meg : Farkat Imre 
Székesfehérvár tisztelve szeretett püspöke a szószékre lépett. Az ezernyi nép 
egy fül volt. Boldog volt, ki a lelkes főpap ihlett szavaiból csak egyes sza
kaszokat is elleshetett. Vezér szavai ezek voltak : „Rettenetet ez a hely, ninct 
itt egyéb, hanem az Istenháza és az ég kapuja. Teremtéskönyv 28, 17." Velőt 
rázó, szivet erősen löktető szónoklat volt ez, mellyet a szónok ez alkalommal 
méltán a nemzethez és saját nyelvén intéze, itt, hol az ország nagy napján a nem
zet feje és szine vala egybegyűlve. Vagy ki maradt volna jéghidegen, ha c 
szavakat hallja : „Volt, igen volt az idő kk., midőn egy szép s népes város 
terült itt el a széles Duna partjain, benne fényes paloták, számos templomok, 
magas tornyok emelkedtek az ég felé: és ez a kies hegy, ez volt a magyarnak 
királyhegye. Innét ragyogott le a nagy hazára az apostoli kettős kereszt, és 
a nemzet Árpád vére alatt mint a kisded édes anyjának, ugy üdült n közön
séges keresztény anyaszentegyháznak kebelén. De oh sajgó emlékezet I nem 
folyt le háromszáz esztendő, s a magyar, ki ha egyetért az igazságban, melly 
az Isten; a magyar, ki ha állhatatos a jóban, melly az Isten; mikor fegyvert 
fog, félvűágot meghódít, mikor tollhoz nyul, az égig ér bölcsesége; egyenet
lenségében ezégyent vall Sajónál stb." No de tartózkodjuk a szakaszok idéze
tétől , mellyek sokakat az egyiránt méltóságteljes és velős nemkülömben 
lelkes és kerek, azért is fölötte tanulságos szónoklat olvasásától visszatartóz
tatna . . . Azért inkább azon örvendetes hírrel kedveskedünk, hogy ezen ün
nepi szózat nyomtatásban is megjelent illy czim alatt: „ A z esztergomi ujdon 
épült főtemplom felszentelve kisasszonyhava 31-kén 1856-ban. Egyházi be
széd, monda Farkas Imre székesfehérvári püspök. Székesfehérvárott özvegy 
Számmer Páiné betűivel. 8-rét, 16 lap." *) Mig a basilika belsejében, a feje
delem és országszine előtt a magyar szónoklat szinte egy óra hosszant tartatott; 
az alatt a templomon kivül a népnek épülésére három prédikáczio szavalta-
tott, u. m. Barinyay József vághujhelyi prépost által magyarul; Miskolczi 
Márton esztergomi aleeperes által németül; és Bláty József galgóczi alcsperes-
plébános által tótul. 

A szószékről lelépett püspöki szónok sz. beszédjének biborbársonyba 
kötött példányát mély tisztelettel Ő cs. kir. Felségének átnyújtotta. 

Délutáni 1 óra mult,mikor a bibornok-primás a vérontás nélküli sz. mise-
áldozathoz fogott. 

A keresztvetésre megzendült a nagykarzat, mellynek főpolczán a zene
világ főtekintélye Liszt Ferencz, ünnepelt hazánkfia,(kinek arczképét volt sze
rencsénk közölni) kormányzott. Megzendült a 150 énekes és zenész műszere, 
s a nagy közönség ujhangulatba villanyoztatott, melly a dicső „Glória" és a 
magasztos „Credo"-ra a legfőbb elragadtatásig fokoztatott. Liszt miséjét a 
budapesti zenészek és énekesek szorgalmatosan betanulták, s ugyan a buda
pesti mivelt közönség előtt a nemzeti múzeum díszteremében két főpróba tar
tatott, s * műértők nyiltan bevallák, hogy tán egy zeneszerzemény fölött sem 
olly nehéz többszöri hallás után is, az ítélet, mint Liszt e müve fölött, melly
nek mint alapeszméje ugy hangszerelése egészen újdonság. Igaz, hogy 
Haydn, Bethoven sorsát Liszt sem kerülhette el, mert újítása nem csekély 
ellenzésre talált, melly kivált a német sajtó rovataiban felmerült. Különösen 
felhozatik, hogy ez operaszerü, s stílje kevesebbet vallásos. Ám mi a műelem
zést és itészetet avatott művészekre bízván, egyszerűn csak azt mondhatjuk, 

* ) Csak helyeselnünk kell, hogy a „Rol ig io" sept, 3-i számában ugy a Budapesti hír
lap, Kath. néplap. Magyar sajtó lapokban egész terjedelmében közöltetett; és szeretjük hinni, 
hogy a Pázmány füzetekben u méltó helyt tóglaland. 



hogy Liszt miséje fölötte hatályos egy remek mű. A „Pesti napló" 385-ik 
számában közlött felfogást osztva, vele együtt közülhetjük : hogy a „Kyric" 
(D-durban) magasztos egyszerűséggel kezdődik, s már az első 8 ütenyben 
engedi az egész nagyszerű jellemét sejteni, s tüstént megragadja a figyelmet 
s ájtatosságra hiv fel. Egy főthema, egyszerű, szép (8 hangból álló) vonul az 
egész misén végig, s mindannyiszor nagy hatással ismételtetik. A „Gloria"-
ban (H-dur) a hegedűk rezgését a soprán ének váltja fel, majd a bass hangok 
szólalnak meg a hangszerek harmonikus és mindegyre emelkedő működése 
mellett; azonban a hatás legnagyobb e misezenc legfényesb részében a 
„Credo"-ban; itt minden szó lelkesíti a szerzőt, minden szó értelme tökéletes 
kifejezést nyer. Meghatóbb, áhitatosb zenét még nem hallottunk; örökké fog
nak élni lelkünkben azon fájdalmas hangok, mellyeket a „mortuus et sepul-
tus est" szavakat kisérik; és midőn az ének a „resurexit" szót hangoztatja, 
a zenében lehetetlen volt fel nem ismernünk a világ örömét, az újra támadó 
életet, a hit, a kereszténység diadalának örömérzetét, a halálon erőt vett élet 
dusénekét. Megrenditő, emelő e hely, örök becsű a szerzemény, mellynek 
minden része gondolatbán gazdag. Fölötte sajnálnunk kellett, hogy az óriási 
orgona — hangolásában V 2 hang különbség lévén — közre nem működhetett. 
Azonban Kaiserné a sopran, Ellingernő az alt, Jekelfalusy és EUinger fel
váltva a tenort, és Kőszegi a basst lelkesen és pontosan énekelték, s egyátalán 
a zenekar dicséretes ügyszeretettel vön részt. A „Graduale" és az egész „Of-
fertorium" Seyler Károly esztergomi jeles karigazgatónak saját sikerült szer
zeménye volt, mellyek alatt a mester maga vezényleti, s mint Lisztnek ugy 
a közönségnek méltánylatát kivivta. A z „Üffertorium" duettjében Weisheim 
kisasszony és Feigler Sándor jeleskedtek. 

Itt, e napon, illy körülmények között lehetetlen volt olvadozásig cl nem 
érzékenyülni. Midőn a Fejedelem népe közt Isten előtt leborul és szinte öt óra 
folyást a szentegyházban tölt; midőn az ország atyái, a főranguak a legsze
gényebb néppel vegyest azon szikladombon és pedig ünnepileg találkoznak, 
.hol sz. István született, s vele megszületett a magyar egyház, boldogságunk, 
nemzeti életünknek e főtámasza; azon várban, melly alatt a hazáért annyi 
vér ontatott, s mellyben a jámbor ősök hamvai fölött az unokák szent buz
galma feltámadásunknak olly remekül dicső remény-templomát emelték és 
avatják fel . . . Lehetlen volt a mult. századok folyamába kesergő könycinket 
bele nem ömlesztenünk, de a mellyeken a remény örömzápora tulcsapott, a 
legforróbb hála-imával egyesülvén, hogy a gondviselés nemzetünket illy 
napokra méltatni, s boldog jövőjére a legszebb reményt támasztani kegyes
kedett. 

Délután 3 órát ütött, midőn a diakon az „Ite missa est"-ct ünnepileg 
elénekelte, mellyet nyomban a főpap áldása, s a bucsuhirdetés követett, s erre 
az „Áment" a síptrombitá-dob szóval az ágyuknak a kup óriási ablakain ze-
neszerü csengéssé törött robaja viszhangozta. — Fölfogván az áldást, a tem
plom fölszentel és étfordvlati napjára vonatkozó főpászlori Itatározat olvasta
tott fel, melly mindig augusztushó utolsó, a sz. őrangyalok ünnepét elűző 
vasárnapjára tüzetett ki, s ez megyeszerte ünnepeltetni fog. — Ezzel az 
isteni szolgálat befejeztetett. O Felsége a papság és főrendüek által kikésér-
tetett,s szívélyes éljenzések közt díszhintajába ülvén, a képzelhető legpompá
sabb és leglelkesebb menettel, ágyuk harangok és a százezernyi nép hódoló 
kitörései közt palotájába vonult. 

Négy óra tájban volt az áldomásebéd és pedig a prímás palotájában, 
hol a fejedelem elnökölt, 100 személyre, melly alatt egy katonai és Petykes 
nyitrai zenekara felváltva zenészett, majd Pelikán Ferdinánd hittanár vezény
lete mellett a megyei növendékpapok kara egy szép magyar dalt énekeltek, 
mellynek szivreható zenéjét Seyler irta. Ősi szokásként a bibornok-primás 
áldomáspoharat emelt az egyházat szerencsésen kormányzó IX. Pius pápa és 
népei boldogságát szivén viselő dicső uralkodónk Ferencz József császár és 
apostoli,király Ö Felsége üdvére, mellyet a fejedelem e meleg szavakkal fogada: 
„Szivesen fogadom a hódolatot. Áldja meg az Isten az egész hazát!" Képzel
hetni az erre fellelkesültek éljeneik harsonát, mellyet ágyuk is viszhangoztak! 
E tábla vendégei közt a bibornok-primás által veretett (arany, ezüst, bronz) 
emlékérmek (rajzát már közlöttük) osztattattak ki. Ezenkivül primási ebéd 
adatott a papnöveldéi négy (vörös, zöld, kék, sárga teremében) táblánál 
négyszáz husz vendég számára, mindegyik fényes zene által élénkített táblá
nál egy-egy püspök elnökölvén, ki az első tábla példájaként egyelőre a pápa, 
fejedelem, majd a bibornok-primás jóvoltáért emelé fel áldomáspoharát, azt 
sokszoros éljenzés, majd élénk toasztok követvén. — A fördövendéglő tere
mében szinte az ötödik fényes primási tábla kétszáz Vendéget látott el. A 
kanonokok tereméiben együtt véve mintegy 350 vendég élvezte a vendégsze
retetet. A koldusok számára ingyen laczikonyha állt nyitva. 

Hat órakor Ö cs. kir. apostoli Felsége magas kísérettel ágyú robaj közt 
a sz. György-mezei gyepen a megyefőnök Jagasics Sándor és jeles tatai já
rásbeli főbírája Reviczky Károly által ügyesen^ rendezett népünnepet megte
kinteni méltóztatott. A legmagasb dombon Ö Felsége számáru egy diszes 
sátor volt emelve, mellyen a lovagias fejedelem villám szemeit pillanatig a 
harminczezemyi néptömegen körüllegeltetvén, azonnal kedves népe közé 
leereszkedett. A hátterében némelly nézők számára állványok emeltettek. Fő 
pontok voltak : a futtatókör, körülzászlózott 4000 • ölet foglalt magában; 
futtatott esztergomi és tatai járásbeli szabadon válalkozó 12 pórlegény, része 
kék nadrág és dolmányban, pörge kalapban, része pedig bő gatyanadrág, s apró 
ezüst gombokkal kirakot kék mellényben. Az első dij prímás ő herczeg által 
ajánlott 10 arany, a második a fökáptalantól 6 arany, a harmadik magánosok 
által ajánlott 4 arany, s még néhány több ezüst tallérból álló dijak, mellyek 
miután a futtatók a szabályszerű verseny t teljesen ki nem állották.s igy mind
nyája körfuttatók között arányosan kiosztattak. —— A roppant örömfenyőn 

(májfán) ezüst óra, himes kostök, kucsma, dolmány, s igy mintegy 80 pft. 
értékű holmi függött verseny-mászók jutalmául. — Az áldomástéren két ge
renda alkotványon, mellyeken lobogók lengtenek és szinte két öles magason 
a hg. primás és káptalana ajánlatából hat hordóban 60 akó bor pihent, oldalt 
fenyő szálon ősi szokásként egy derék szarvú ökör süttetett, és nagymennyi
ségű kenyér és zsemlyekészletek voltak; s a mint ő Fölsége e hagyományos 
népszokást szemléletérc méltatni kegyeskedett, a sült ökör felkonczoltatott s 
a kenyérrel kiosztatott, s a bor alácsorgatott, mikoron mulatságos látvány 
nyilt, sokan boldogoknak tartván magokat, hogy a szcszit kalapjokkal fel
fogva nagyott ihattak a hazáért és királyért. Innen a Felség, áldornagy és 
magas körzete a táneztérre vonultak, mellyet a megye minden községének 
jegyzője (mind fekete atilla, dolmány, nadrág és fehér keztyüben), bírája (ki 
egy szines selyem lobogón helysége nevét tartá) és néhány képviselőjéből álló 
csoportokban tiszteletteljesen álltak körül; a tatai járásbeli férfiak sötétkék 
nadrág, mándli és mellény fekete gombokkal, bokréta és lefüggő fekete szala
gos pörge kalappal; a leányzók kék szoknya és mellény ezüst rojtokkal, kék 
nyakgyöngy, fehér harisnya, fekete czipő, fehér kendő és kötény csipkeszéllel, 
fejők fésűre és koszorúkkal ékeskedett; illyen volt 126 pár; a kocsi járásbeli 
leányzók piros szoknya, gyöngy és czipővel tűntek fel, s 121 párt alkottak; 
az Esztergom járásbeli férfiak az előbbiekhez hasonlók valának, de a leányzók 
szoknyája sárga és mellényük fekete selyem aranyra és mintegy 1 0 0 párt ké
peztek; a sorok között több zenebanda játszott, mint az esztergomi, párká
nyiak ; a tatai zenészek fehéren zsinorzott kék dolmányokkal és vörös mel
lényekkel, a marót lii, llrrlirn a.tt G uszláv a jeles magyar köny vek ismert kiadója 
által felöltöztetett zenészek pedig fehér gyolcs bőing-gatya és zsinóros vörös 
mellényekkel tüntették ki magokat. Ö Felsége közeledtekor az egész közön
ség a néphymnust énekelte, majd megzendült a csárdás és hajrá! az öröm
ittas fiatalság nemzeti tánczát járta, mellyben a nép atyja különös kedvét lát
szott lelni, s midőn a nép királya arczájáról az atyai örömet lemosolyogni 
látta, fiúi bizalommal bátorkodott egészen Fölséges személyéhez közeledni, 
és számosan magyar szokásként kezét fogták, csókolták, B igy fiúi hü ragasz
kodásuknak legvilágosabb tanúságait szolgáltatták. 

Ö Felsége a népünnepen egy órát töltvén, a megelégedés hangulatával 
palotájába visszakocsizott, a nép tengerzugáshoz hasonlító végtelen él jenjei 
által kisértetvén. 

A nagy nap alkonyra fordult, hogy a szivek tüze feltűnőbbé válhassak. 
A tegnapi szélvihar miatt clnapoltatott kivilágitás mára esett. Félnyolczra 
az egész város csillogott; szebb pontjai valának : a városház, melly gyönyörűn 
elhelyzett csilláraival az „ÉLJEN FERENCZ J. és ERZSÉBET" nagymérvű 
felírást tündérileg ékessé varázsolta; majd a szomszéd megye, Benedekiek és 
Ferencziek háza is feltűnt; a kisdunahidoni érseki már fónebb leirt diadalivet 
400Ú lámpa világította; a királyi város hatarát képező kis piaezon egy óriási 
diadalkapu volt, mellyre a város a polgári erények alakjait festeté, azt császári, 
nemzeti és városi (kék-vörös) lobogókkal ezernyi lámpával és következő fel
irattal fölékesité : 

„QVac tlbi Caesar aVgVste! festlVa oCCVirít. VotIVa »eqVetVr eVnteX 
flÜes nostra." 

„Patet post hanC non oLIa , 
QVaM soLa per CorDa nostra pLatca." 

A sz. Tamásra eső fördőház előtt az izraelita községnek diadalkapuja állott, 
melly igen csinos volt, festvények, szobrok és lámpáktól ragyogott, belső fül
kéiben pedig az izraelita nemzet vallási arany jelvényeivel ékeskedett; ennek 
tetején két oldalt illy feliratok látszottak : 

„l )u liebst Tugcnd, liassmt Frcvel, ilrum salbe dich Gott. Psalm. C X L V . » . VII I . " 

„Dc!n Tliron stehe ewig vor Gott! denn gerccht Ut dos Zepter dcines Rciehes. Psalm. 
CXLV. v. VII." 

A papnövelde egyik diszes transparentje a basilikát ábrázolá e felirattal: 
„Főpapi buzgóság Istennek e házal emelte"; a másik pedig hg. primás Sci
tovszky János ö eminentiája arczképét sugároztatta ez irattal: „Síig e magyar 
Sión áll, nevedet dics környezi s áldás!" 

Hamar Pál ügyésznek buda-utezai házán 10 láb magas 11 láb széles és 
jelesen festett 30 ember-alakot feltüntető transparentjén közepett a basilika 
állott, mellynek megnyíló főkapuja előtt fényes kíséretével megjelent Fejedel
met, a bibornok-primás és főpapság fogadja vala; jobb oldalon nemtők által 
koszorúzott Magyarország czimere, baloldalon pedig a város czimere, alul 
pedig illy felírás tündöklött: 

. ,JÁNOS az aldornagy megnyitja az isteni hazat, 
Mellyet az ozmánok karja halomra zúzott; 

E nagy s ritka napot fényesbe drága KIRÁLYUNK 
Édesen óhajtott itteni léte teszi, 

ó s Esztergom ezért forró köszönettel adózik, 
És ürök emlékül nyújtja a hdlababért." 

Több magánosok házán is diszes transparentek csillogtak p. Leipolter, Sieg-
ler házán, a cs. kir. élelmezési épületen, szépen fénylettck a káptalan házak ia 
stb. A kivilágitás fénypontjait pedig maga a basilika képezé, mellyet Stuwer 
a bécsi mütüzér rendezett, a jóllehet ez a magasra feezitett várakozásnak, s a 
nyert dij nak mégsem is felelt, mégis visszaverő homortükör-fénynyel s a kup-
körűl meg legtetején a keresztnél alkalmazott változatosan vörös, zöld, fehér, 
kék bcngáliai lángjaival mindenesetre rendkívüli szép látványt nyújtott. 

Ö Felsége 9 órakor ágyujelzés mellett a palotából kiindult, s a várost 
körülkocsizván, a kivilágítást megtekinteni méltóztatott. 

Féltízkor Ő cs. kir. Felsége városunkból kiindult, s a bucsuéljenekre 
fakadt népnek legmagasb megelégedését kis zászlók ide-oda hajtogatásával 



nyilván kijelenteni kegyeskedett. A bibornok és némelly nagyok a 70 lobogók
kal és lámpásokkal földíszített hajóhídon keresztül a nánai pályaudvarig Sásé-

totta, a pályaudvart pedig a vasúti társaság gazdagon kivilágította; mig a 
közel eső esztergommegyei hegyek és hegyfarki dombokon örömtüzek égtek 
a távozó Fejedelemnek azon nemzet háláját a messze távolban is lobogtatván, 
mellynek ünnepét meleg részvétével emelni, dicsőiteni méltóztatott. 

Az eltávozott Fölséget és fenséges családja minden tagját ezer áldás 
kísérte. 

S igy a nagy nap méltóságteljesen, pompásan, legkisebb botrány és 
jelentékenyebb baj nélkül szerencsésen, mondhatni dicsőn áldozott le. 

Áldás-ék érte uz I r ! 
Sept. l-jén a vendégek szembetünőleg megfogytak. A basilikát uj 

ezernyi bucsujárók keresték meg, a mikor a katakombák is nyitvahagyattak. 
A basilikában egész nyolezadon naponkint infula alatt fényes sz. mise 

tartatott, a felszentelés nyolezad napján 4000 menő búcsújáró jelenvén meg. 
— Délben a bibornok-érsek asztalánál ismét 100 vendéget magyar szivüség-
gel ellátott, a mikor basilikánk mindenek fölött kiemelendő jeles épitészét 
Hild J. és az ünnep egyik főemeltyüjét Liszt Ferenczet mindkettője legkitű
nőbb hazánkfiait ő főmagassága melegen felköszöntötte és szives üdvözletét 
bizonnyal az egész nemzet hálaszava kiséri. O eminentiája e napi vendégei a 
nasilika alakjával ékeskedő emlékpohárral tiszteltettek meg. 

Következő napokban a szent ünnep emlékét száz ezer szív magával vitte; 
uz t a hírlevelek érdekesen leirtok és az egész világnak hír ii! adták; az ország 
fővárosában Pesten, s több más helyeken a szerencsésen lefolyt nagy üne-
pélyért hála Tedeumok tartattak. 

. * « 
A folszentelési ünnepély egy némelly adatait kiegészítésül feljegyezni 

jónak láttuk. 
A fölavatási ünnepélyt augusztus 28-kán a természet ritka tünemény

nyel tüntette ki, t. i. egy nagyszerű légitükrözéssel (fata morgánával). Del-
esten ugyan is, mikor a nap lenyugvóban volt, főtemplomunk keleti táján egy 
felhő vonult, mellyre a nap sugarai az egész basilika alakját feltünőleg leár
nyékolták olly annyira, hogy nem csak sok környékbeli a látványban gyö
nyörködnék, hanem messze vidékiek is, teszem a több mértföldre eső barsme-
gyei Kálnán mivelt osztálybeliek is a basilika képét a felhőben felismerték, és 
magasztos érzetre gerjedtek. 

— A folszentelési ünnepély magyar, latin, német, tót nyelven szerkesz
tett és nyomtatásban megjelent husz féle versezettel dicsőíttetett meg. Leg
több a magyar és latin költemény. Némeüyek valamint a magyar szónoklat Nagylelkű juhász-csintett. F. é. június folytán kemenesi Cs. hely 
több honi lap hasábjain egész terjedelmükben utánnyomattak. ségben egy éjjel B. közbirtokosnak aklából a juhászok 8 0 birkát elhajtottak. 

— Hogy a nemzet ünnepén a szegények is örvendezzenek, a káptalan i A gazda reggel a birkáknak hült helyét látván, az esetet tüstént feljelentette 
Esztergom mind a négy plébániájában 500 pft. osztatott ki. Iaz illető biróságnak,s annak utján kerestette is az állatokat minden irányzat-

— A cs. kir. katonaságból is ünnepélyen tisztelgtek : b. Bianchi 1 zász- ban, — csak ott nem, n hol azok rejtve tartattak, t. i. az erdők sűrűiben. 

benyomást tesz." A népünnep alatti tolongáskor a csendőrökhöz : „Hagyják 
a népet hozzám jönni, hadd teljék kedee." — A népünnep után : „A magyar 

rák, odáig az utat komárommegyei hatóság rendelte 400 fáklyatüze világi-a nemzet nép egg nemzet." — Elbucsúztakor : „Nem svkára meglátjuk egymást, 
jövőben hosszabban is." 

Adjon Isten Fejedelmünknek, nemzetünknek sok, sok boldog napot!!! 

E g y régi korbnl va ló g y á s z megh ívó levél. 

Árva gyámoltalan állapotom szerint való szolgalatomat ajánlom k. k. 
mint jó akaró uramk In üdvesség, s áldásival látogassa kgdet. 

Az myndenikkel szabad okon biró, és az ember ez eletének is folyásit 
egyedül igazgató Isnek bölcs rendelése, és Tanácsa az levén, hogy az halan-
dósgk nyomorúságos esztendeit örökké való boldogsággal az Teszti halál 
által akarja megkoronázni. Melly Sz. Isitek rendelése ala leven vetetve az én 
szerelmes Vram is Néhai Tekintetes Ngos Hadadi Veselcny István Vram 
midőn ez világhi szarandokságának, és gyakortab való nyavalyákkal raegh 
terheltetett eletének véget élezte volna, sok keserve, és faidalmas nyavalyái 
után Lelkét Isnek szép csendessen az boldogh fekamodask erős reminsege 
alatt megh ada cz jelen való esztendőben Sz. Jakab havának 17. napján egy 
s két óra közöt délután itt Aranyos Medgyesi hazánál életének 78-dik eszten
deiben nekem és neveletlen árvajnak holtunkigh elfelejthetetlcn keserűsé
günkre, és Bzomorusakra. 

Mivel azért a rothatandó Test egyebet már nem kérd, hanc az közön
séges Anyának az fűidben való viszií Tereset jó akaró Vraink, s Attyankfiaj-
val egjenlő' teczesekbül rendelt tisztességes Temetésének napiát ez iden való 
Sz. András havának 2b". napjaira itt Aranyos Medgyesi Templomba lenni. 
Kgdet azért nagy bizodalommal kére meg tekintvén az halandóságnak kö
zönséges sorsát és abban keresztyéni hyvatalaát mutassa szegény üdvezült 
Vramk, hogy ez belj utolsó jo akarattyát felül megh irt napon, és helyen 
reggel 7 órakor legyen jelen, hogy igy az kgmed jelen létével is keletettik 
meg szegény üdvezült Urk utolsó tisztességének megadatni. Melly kgmed 
hozzám való jó akarattyát kivánom szentül örvendetes dolgaiban szolgálhas
sam meg kgk. Jó váloszót várva kgtől Tárcsa In kgmedet jo egesegbe Ar. 
Medgyes dic 8-o libris Anno 1056. 

Kk. böczüllettel szolgál 
Ugochay Tekintetes Ngos Hadady Veseleny 
István Vram megh hagyot éözvegye Árva 

Loniay Anna. 

Egyve l eg . 

lóaljo; a Deutscbmeisterek cs. kir. főherczeg Miksa fenséges tulajdonosukkal 
1 zászlóalja és a banda; 1 lovas ágyúüteg; meg egy ezredi banda; több cs. 
kir. lovas és gyalog csendőr és rendőr, kik a prímás és káptalan részéről 30 
akó bor és őrmestertől lefelé két napi zsolddal ajándékoztattak meg. 

— 0 cs. kir. Felsége távoztakor a ünnepély rendezése körül fáradozó 
gr. Forgách Ágost, kanonokot egy arczképével és 42 gyémánttal ékesített 
drága arany szellenczével; azonfelül t. Scitotszky Márton urat hasonlólag a 
rendezés körüli fáradozás méltánylataul egy gyémánt gyűrűvel, Máthes Béla 
pozsonyi számtartót az érseki diadalkapu tervezőjét s alkotóját, és Palles J. 
udvarmester rendező urakat egy-egy drága gyűrűvel megörvendeztetni; a 
primás-érseki udvari cselédséget pedig 200 darab aranynyaí megajándékozni 
méltóztatott. — Ezenfölül a cs. kir. Főherczegek a cselédség számára több 
száz ezüst forintot hagytak hátra. 

— A Dunapart hosszában a parti helységek által mindenütt diadalivek, 
oszlopok, üdvjelvények emeltettek; különösen : Komárom hidjáni két diadal
ív et. hasonlólag Szőny, Almás, SüttŐ, N.-Ujfalu, Táth, Dorogh helységeket 
kell kiemelnünk, hol a nép lelkipásztoraikkal O Felségét üdvözlendő a Dnna-
parthoz kitódult, és barmaikat partos helyekre kiűzvén, atyjoknak mint egy 
gazdászati iparukkal örömet akartak szerezni; a komáromi parton Párkány, 
Ebed, Karva, Mocs, Radvány, Irsa is kitettek magukért. 

— Midőn O cs. kir. Felsége nemzetünk iránti kegyének Esztergomban 
megjelenésével olly szembetűnő bizonyítványát nyújtotta, több országnagy 
által tervezett magyarországi gazdászati hitelintézet tervét és ennek meg
erősítésére vonatkozó kérvényüket az ország prímásától elfogadni méltóztatott. 

— Bibornok-primás ő fümagasságát bokros érdemei iránti kegyeletből, 
Eger város közönsége tisztelctbeU polgárrá választ tik. s az oklevelet a felszen
telés alkalmával küldöttségileg kézbesité. 

— A posen-gnezeni érsek (poroszországi) Prúluszki Leopold ö nagy
méltósága a basilikának védszentünk sz. Adalbert testéből, mellynek teste ott, 
mint mártíromsága helyén tisztelettel őriztetik, kitűnő csont-ereklyével ked
veskedett. 

— Trecisanato Alajos udinei olasz érsek a primási ebéd fölött sept. 
l-jén egy klassikus latin versezetet szavalt, melly a magyarok és primások 
dicsőítésére vonatkozott. 

— Épületes éa örvendetes záradékul ö cs. kir. Apostoli Felségének 
Esztergomban szivéből fakadt és ajkairól szakadt egynémelly nyilatkozatait 
van szerencsénk feljegyezni : 

Bosílikáhai bementekor mondani méltóztatott : „Nagyon szép, igen jó 

t. az 
Úgyde minő csuda! Négy nap múlva, birkáit a gazda ismét aklába visszabü-
völve találta, egy bárány híjával; hanem megnyirve és gyapjújuktól fosztva. 
Egyúttal pedig az éji kalandosok, hogy hiúban ne járjanak, ugyan azon hely
ségből egy másik csapat gyapjus állatokat sétáltattak el magukkal, mellyek-
kel örökre oda maradni elég nagy ravaszok voltak. — De váljon hát, csak igy 
tanul az ember mások kárán? 

Kemenesi Miliólfún kőszéntelep. Nemrég Vasmegye északi részén, 
Kemencs! Mihálfa határában, az úgynevezett Kemenes dombláncznak épen a 
lejtőjén kút ásatván, ez alkalommal a földből 15 ölnyi mélységből, olly 
ásványanyagok csigáztattak fel, mellyek a felébb nyúló egész hegység alatt 
egy gazdag kőszénrétegre mutatnak. — Ajánljuk e felfödözéat minden ügy
barát figyelmébe. 

Kis-Czelben (Vasmegye) a raultkor említett alpesi madár él folyvást, 
már vadászsebje begyógyult, erősül és sokaktól látogattatik. Tulajdonosa-e 
ritka állatot a nemzeti magyar múzeumnak szánta, mit vajha tenne e sassal 
mint még elevennel. E. I. P. 
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