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А régi népvándorlási homályos századok víszontag

ságai után a’ rokon magyar nemzet között megtelepedett jász

kúnok, a’ magyar királyok kegyelme és oltalma mellett, a’ kö

zös hon érdekeiben egyesîtett nemzetiség szoros kapcsolata этal

egy polgári testté olvadva, valamint hiven osztoztak a’ nemzet

sorsában: ugy az alkolmány boldogitó malasztjaiban részesülve,

nyugodtan éldelték a’ polgári jólét és szabadság mulasztos

gyümölcseit. _ Ámde mint egyes emberek, ugy nemzetek

sem menttek a’ változó sors csapásaitól, _ az állandó boldog

lét nem a’ föld lakosa, - a’ sorsokat intézö isteni gondviselés

ezt, mint a’ boldogságért sovárgó emberiség végczélját, a’ túl

világra rendelte , ’s azért nem csuda, hogy valamint тagт 6’

magyart véres csapások érték: ugу a’ jászkúnoknak is a’

nyomornak és polgári elnyomatásnak keserü poharát mcg

kauen izlelniök.

Az 1514-ik évben kezdödtek azon sérelmek, mellyek

utóbb változó sorssal, ’s mindenkor súlyosb hatással a’ jászkún

nemzet elöbbi, az ország nemeseivel egyenlö szabadságát tete

mesen megcsonkitották ’s alkotmányos állását megingatták.

A’ közös hazán soká pusztitva dühöngött vihar által megszag

gaтой magyar alkotmány vészes idöszaka alattpedig a’ jászkún

nemzet valóságos áldozattá lön , _ minden szabadságaitól

megfosztva ’s jobbágyi sorsra lealacsonyitva, 1702-ik évben

az ország kögös szükségeínek fedezésére a’ német rendnek

örökösen eladattatott.
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De örök hála a’ mindenhatónak! az igazság Мeнe ör

ködött e’ nemzet felett , ’s a’ végenyészet irtózatos örvényé

böl felkarolá , megsokalva a’ viszontagságokat, elöteremté

polgári hajnalát,’s пaру“, habár nem olly tisztán, mint egykor,

felderité, тert alig vonulának el Hunnia egéröl a’ százados

fellegek, a’ saját alkotmányának kiigazitásával foglalkozolt

magyar egyszersmínd a’ jászkún nemzetnek , mint hüséges

rokonának, sorsáról is gondoskodott , meg levén gyözetve ar

ról: hogy e’ nép , melly a’ bajokban , mikkel a’ közös hazát a’

sors hosszu évek során keresztül látogatta , hiven és férlia

san osztozott - méltányos a’ polgári alkotmány áldásaíra.

E’ rokonszenv az 1711ik évi szatmári békekötéskor

föleg nyilvánult, miután ennek következtében Bécsben össze

ült országos választmány törvényszerü észrevételei a’ német

rendet örökös vételétöli elállásra birván _ az 1715ik or

szággyülés a’ 34ik törvényczikk által kiváltságaik- és szabad

ságaikba, az 1655-ik év 44-ik törvényczikk értelmében, visz

szahelyheztetteknek nyilvánitá, — egyszersmind elhatározá,

hogy az érintett rend этal lizetett vételbeli öszvegnek fele a’

királyi kincstárból , fele рediд az ország közpénztárából lizet

tessék vissza, — ’s bár ezen törvény rendeletének a’ foly

tonos hadiköltségek által kiürült kincstár szomoru helyzete

és az egymást felváltó háboruk és belviszályok csapásai alatt

inségre мои hon tehetetlensége miatt elég nem tétetett , az

országos karok ’s rendeknek sürgetésére azonban a’fejedelem

gondoskodása által 1731ik évben az érintett német rend a’

roppant katonák részére гeн pesti alapitványból mégis kielé

gittetvén , az idegen uralom ’s jobbágyság alól csakugyan

megszabadult.

De ekkor sem oszlának még el a’ fejedelme, hona és a’

magyar nemzetiség iránt mindig hiv jászkún nemzetnek egé

röl a’ fellegek , sok küzdésekbe, fáradságokba került azon át

kos törekvéseket legyözni , mellyeket az akkori zálogos igaz-

gatás zsarnoksága elnyomatásukra intézett;-- a’ keserü pana

szok a’ trón zsámolyához jutottak és az országos- rendek
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igazságszeretetét is felhivták, _ ’s igy az 1743-ik évben ki

rendelt királyi biztosságnak tudósitása következtében sikerült

az: hogy a’ jászok 's kúnok, dicsö emlékü Mária Terézia ki

rálynö kegyelméböl, az akkori nádor gróf Pálli Jánosnak lelkes

pártfogása, és a’ magyar karok ’s rendeknek közremunká

lódása által segitetve , a’ váltságokra felvett 500 ezer forin

toknak ön magok általi lelizetése mellett ’s egyéb önkényes

áldozatokra nyilvánult készségek hozzájárultával alkotmá

nyos állásukba ’s szabadalmaikba az 1745ik évi május 6-ik

napján költ, és azon évi julius 12-ik napján Jászberényben

egész ünnepélyességgel kihirdetett adománylevél тal vissza

helyheztettek.

_llt kezdödött az annyi viszontagságokon keresztül ment

jászkún nemzetnek ujabb polgári élete, ’s innen számlálja

váltsági éveil.

A’ folyó 1845-ik év zárja be az elsö századot, melly

ben a’ kiszenvedett nyomoruságok után a’ polgári jólét nélkü

lözhetetlen kellékét, a’fövalóság legföbb jótéteményét, a’ sza

badságot, ujra élvezi, ’s a’ melly század alatt miután a’ királyi

adománylevél az 1751-ik évi 25-ik törvényczikk által megerö

sittetett, ’s annálfogva ujabb alkotmányának törvényes alapja

megvettetett, a’ közhon iránt a’ lefolyt sыпaд alatt is minden

kor hiven teljesitett polgári kötelesség, és a’ haza oltárára

teи temérdek áldozatok áнгл a’ fejedelmek ujabb kegyehnét

és a’ пeтиet rokon hajlandóságát megnyervén7 az 179°/|-ik

29-ik törvényczikk erejénél fogva a’ törvényhozásnak része

sei lettek , az 183%ik évi 22ik törvényczikk által törvény

hatósági önállást _ 1840-ik évi 33-ik törvényczikk által pe

dig az ország nemeseivel , és királyi városok polgáraival ha

sonló vásári taksáktóli mentességet nyertek.

Illy körülmények közt a’ század elöfordultával nem le

hetett nem az isteni gondviselés iránti forró hálára olvadni a’

jászkún keblek minden érzetének, hogy a’ béke malasztjait

élvezve, alkotmányos intézeteiket épségben tarthatják fel és

azoknak kijavitásán nyugodtan munkálódhatnak; egyszersmind
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a’ muliak emléke ébredezelt lelkeikben, _’s valamint a’ szabad

ságot visszaszerzö erényes öseik küzdéseit ‚ ugy a’ dicsö ki

rályoknak annyiszor tapasztalt kegyelmeit, a’ magyar na

gyoknak ’s az egész nemzetnek meghálálhatatian rokon von

zalmát , mellyekkel a’ lefolyt század alan is gyámolitatának _

elötüntetvén, a’ tisztelet és hála nyilvánitására ösztönözte.

De volt még ez évnek egy más ritka jelentösége 15,

melly minden jászkńn polgár keblét örömre haugolta, _ t. 1.

a’ fenséges nádor József, ezen kerületek mélyen tísztelt s

forrón szereteit grófja , birája is fényes méltóságának szinte

50. évét tölté.

Az öröm , tisztelet és háln nyilvánítását, és a’ ncmzet

polgári ujra szüleiésének elsö századában történetesen beszö

vödött ama riika esetnek örökitését ünnepélyes szertartással

hagyni meg emlékül a’ jövö századnak, már löbb évekkel ez

elölt közohajtásképen nyilvánult. A’ mult 1844-ik évide

cember hó 16-ik napján tartatott közgyülésben a’ nemzeinek

ezen ohajtása a’ kerületi kapitányok által elöterjesztetvén, a

váltsági százados ünnep tartása egyes akarattalhaîározattá lön,

_ legottan még azon gyülésben az ünnepélynek emlékére

emlékpénzek veretése iránt intézetek tétettek, _ egyszers

mind egyéb az ünnepélynek a’ nemzet önállásiméltóságához

illö diszitmények és készületek iránti javallattételre , királyi

tanácsos és nádori fökapitány Szluha Imre ur eö nagyságának

elnöklete alatt, kerületi tisztviselök és közönségi képviselök

közül számosb tagokból álló választmány neveztetett , ’s mivel

ezen gyülésben forró közohajtásképen nyilvánult az: hogy

ezen ünnepélynek semmi nagyobb diszt ’s fényt nem adhatna,

mint ha eö fensége a’ maga 50 éves föméltóságának ünnepét

a’ nemzet váltsági százados ünnepével együtt ülné meg, ’s ez

esetben a’ nemzetet-fenséges nejével együtt személyes je

lenlétökkel szerencséltetnék , _ e’ forró ohajtás ünnepélyes

küldöttség által kijelentetni, ’s eö fenségök ezenüdvhozó

lebocsájtkozásrá méiy alázattal megkéretni rendelt-ettek;

ezen tiszteletteljes eljárásra, szinte nádori fökapiiány ur ve
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zérlete alatl, számos, mind a’ tisztikar, mind a’ közönségek

képviselöi közül kinevezett tagokból álló küldöttség bizatott

meg. A' készületek iránti javallattétellel megbizott választmány

még azon gyülés folyamatja alatt megkezdvén munkálódását,

némellyek iránt minden esetre intézkedett; de mivel azokra

nézve, mellyek a’ fenséges vendégek megjelenése esetében

valának szükségesek , mindaddig, mig ez ohajtott szerencsé

röl a’ kerületek nem értesültek, intézkedni nem lehete, a’

küldöttség további munkálódása félbeszakadt, _ igy mult el

remény, ohajtás és tünödés közt az 1844-ik év._ Az 1845

ik év bekövetkeztével a’ nemzet ohajtása ’s várakozása felsöbb

fokra hágott, a’ beszéd tárgya mindenütt a’ százados ünnep

volt, és azoni tünödés, valjon a’ nemzet, ez ünnepélye alkal

mával, kebelében forrón szeretett grófja, birája ’s atyjának

személyes látásával örvendezhet-e? _ Napok, hetek, hó

napok multak, a’ meghivásra rendelt küldöttség az egész

nemzettel remegve várta azon idöt, midön eö fensége a’ kül

döttség elfogadására napot rendel.

Aprilis 18-1l1 napján érkezett nádori fökapitány urnak

sietös hivatalos elnöki levele, mellyben azon hó 28-ikára

rendkivüli közgyülést rendelvén, ezen határnapnak a’ legsie

tösebben környékeltetését hagyja meg, és a’ mellyben egy

szersmind eö fenségök meghivására kinevezett küldöttség

tagjaival tudatja: hogy a’ küldöttség elfogadására april. 30a

tüzetvén ki, diszruhában jelenjenek meg a’ közgyülésen, hogy

annak végeztével az egész küldöttségi testület Jászberény

böl Budára utazhassék, kötelességét teljesitendö, _ ezen

elnöki levél a’ teljesüll kivánat édes érzetével tölté be a’ keb

leket; a’ tisztviselök, és közönségek képviselöi siettek a’

gyülésre, bövebb tudomány vágyától is ingerülve.

A’ kitüzött пaров nádori fökapitány ur eö nagysága

azon elnöki jelentéssel nyitámeg a’ gyülést, hogy ö elnöki

kötelességénél fogva, a’ mult évi december 16-án tartott köz

gyüléslien történtekröl ö fcnségének jelentését meglevén,
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egyszersmind a’ kerületeknek azon gyülésben 1611 1п16211ed6

5ö1161 65 fòrró ohajtásukat is magas 111dо111656r6 juttatá, mire

eö fènségétölazonkegyes választ volt nyerni szerencsés, mikép

eö fensége azon hosszu évek során át, mióta 6’ gondviselés

ezen honához és fejedelméhez hiv, és polgári kötelességé

nek teljesitésében buzgó kerületek íránt míndenkor atyai ke

gyelemmel viseltetvén, legnagyobb öröme telt abban, ha ja

vokat ’5 11о1dо311165111161 hivatásánál fogva is 65211ö2ò1h6116,

vagy kérésöket, kivánságukat, hol 16h61611, teljesithette ,_ a’

nemzeti 52626dо5 ünnepély alkalmával is kész volna örömében

r6521 116l1111, 116 63655631 állapotja, vagy más körülmények meg

engedendík,_ azonban elöre biztos reményt nem nyujthat. _

Az idö kinyiltával majd, midön az ünnepély ideje közelget, 11616

rozottabban nyilatkozni kegyes lesz, és az ünnepélyes 11111dö11

563 elfogadását is azon idöre halasztja. _

А 1111111 april hó 17-én jelentö elnök ur eö fenségénél ud

varolván, 11161` 61111о1` 6ö 16115636 reményt nyujta, hogy ha

e3655631 állapotja engedi , vagy más el nem háritható akadály

gátolni nem fogja, a’ százados ünnepélyben r6521 venni kész, és

örömmel 63у6511150 éves hivataloskodának ünnepélyét a’ ke

r1116t611 ünnepével ; egyszersmind azon kegyes szándékát 15

kijelenté, hogy a’ czélba vett ünnep tartására majus 20--ik

napja r611d6116111611, mellyet 1116361626 116ро11 tartandja jász

berénybei bejövetelét _ a’ meghivására r611d611 11111dö11563

elfogadására april 30-kát rendelni méltóztatott.

Ezen elnöki elöterjesztést 62 6rö111 116113о5 1111611666561

65 5о1152о1` 156161011 éljenezések követték ; azonban az idö rö

vidsége végett 63gоda1е1n vegyült az öröm közé, miután olly

szivböl ohajtott, olly kedves vendég elfogadására fényes mél

165636hо2 1116 1165211161011 1116316161611611 116111011у011 fogyatko

zása hiányra 526111о11611, _ ugyanazért felszólittattak 62 111616

tisztviselök és 1162ö11563611 elöljáróí, hogy a’ részökröl szük

ségesek teljesitésében a’ legbuzgóbban járjanak el. Az ünne

pély d15205 elrendezésére tervkészités végett kiküldött vá

lasztmány рed13 1n111d6п szükségeseknek elrendelésére és



9

teljesitésére felhatal1naztatott; ugyanezen gyülésben hatá

roztatott el, hogy a’ fenséges nádor tia, Csehország polgári

kormányzója, fenséges 15111611 föherczeg _ föméltóságu Pir

ker László egri érsek, és föméltóságu gróf Nádasdi Paula Fe

rencz váczi püspök 66 kegyelmességök _ 1111п11111111611 egy

11621 kormányaik a1a11 11a1111a11 a’ 116111161611, _ a’ nemes nádori

lovas ezred kormánya ’s tisztikara _kikhez a’ kerületeket kü

lönös lörténeti emlék és érdekek csatolják, _ nem különben

néhai felejthetetlen emlékü gróf Pálli János 11611or16116526r

mazott 65 11168 616111611 levö gróf Pálli Ferencz eö méltósága,

ugyszinte nemes Bács, Békés, Bihar, Csongrád, Heves 65

Pest megyék, mint szomszéd törvényhatóságok, az ünnepélybeni

részvétre a’ kerületek közönsége nevében küldendö hivatalos

161161 611a1 _ egyebek pedig , kik bármilly tekintetben a’

kerületek részéröl e’ szives 111681152161161651 közelebbröl igény

1111, elnökileg. megkérettessenek ’s meghivattassanak; melly

meghivások legnagyobb sietséggel 11168 a’ gyülés alatt utnak

indítattak.

Még gyülés alatt szárnyra kelt a’ hir ezen hiteles kutfö

böl eredett jelentéssel, ’s pár nap mulva keresztül fulotta

Jászkunság téreit,_ a’már rég bizonyost tudni sovárgó keblek

örömmel teltek el. Mint a’ szorgalmas méhsereg a’ mézhar

matos reggelen 1118 dongással teljesiti munkáját, ugy 5161611 a2

örömtöl felizgatott minden jászkún polgár, fáradságot, költségel

nem kimélve , teljesiteni kötelességét , mire az ünnepély érde

kében felszólittatott. _

Eö fenségök meghivására 1`611‹1611 111111lö11568, 116111165

11ö1616556861 teljesitendö, gyülés végével Pestre utnak 111111111,

65 májns 3-án reggeli 9 órakоr_i5 kocsival, 68652 111521n6

1161161 рe511 52611656r61 В11116ra 611a1п1611116п, 61652ö1‘ 11611о1‘ 66

fenségénél tette udvarlását, _ a’ 111111о1‘ 15 a’ küldöttség el

nöke a’ jászkún 11611126111611 66 16115686 1111111 atyja iránt va

lódi i1111 vonzalmát, szeretetét 65 11521616161 , 6811526r5

1111п11 62 11111111 forró ohajtását 11ö11611162611116 61165 modoru ’s

szívhez ható magyar beszéddel terjeszté 616 :
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Fenséges császári királyi föherczeg, országunk

mélyen Иsыelt nádora, legkegyelmesehlì grófunk

és biránk!

Század enyészik el nem sokára, mióta a’ jásm1n nemzet,

dicsö emlékezetü Mária Terézia királynö határtalan kegyelméböl,

sok viszontagságok után polgári állását ismét visszanyerte.

Félszázad örömnapju tünik fel rövid idö mulva: hogy csat

szári királyi föherczegségednek bölcs és boldogitó atyai kormá

nyával édes örömérzések közt büszkélkedik a’ jászkún nép.

Ezen kettös és nagy nemzeti ünnepet habár a’ történetek

évkönyveibe is feljegyeznék, ’s bármelly. emlékkel örökitetnék is,

mind a’ mellett a’ jászkún nemzetnek az az erös meggyözödése,

hogy csak az Кофa leginkább ezen ünnepnek valódi méltóságát, diszét,

fényét megadni, és a’ jászkún polgároknak örömömledezéseit egész

1nértékhen kiegésziteni: ha császári királyi fòherczegséged magas

személye megjelenésével a’jás1.kún polgárokat _ kik fenségedben

nemcsak grófjokat és birájokat, de egyszersmind nagy családjok

nak valódi édes ‚душ imádva tisztelik _ boldogitani fошa.

Minket biztak meg, fenséges föherczeg! ezen megkülönböz

tetett és kellemetes kötelességnek teljesitésével, kik császári ki

rályi föherczegséged kegycs szine elòtt mély hódolattal megjelenve,

a’ legalázatosabban esdeklünk magunk és polgárlársaink nevökben

_ nem udvariasságból, sem pedig a’ bevett szokás üres gyakor

latából , тer’; ezek isxneretlenek a’ jászkún öszinte kebelénél,

hanem szivböl, és azon liui ragaszkodás- és tiszteletbòl, mellyel

az egész nemzelz császári királyi fenséged magas személye iránt vi

seltetik, és erösen hiszi т, hogy fenségednek még csak emlé

kezetc is a’jászkún unokákra áldás|:terjesztend:- méltóztassék szo

КОМ, és tapasztaltatott kegyelmeinél fошa 180 ezereket haladó

engedelmesjászkún iiainak forró ohajtását, és legalázatosabb ké

rését teljesiteni, és közibéjök leendö maga megalázásával öket

boldogitani ‚ _ és ez az a’ kegyelem, fenséges föherczeg! mellyért

iiuнa; esdeklünk.

Van még, fenséges urunk, egy alázalos kérc'sùnk :_ te
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tézze kegyelmeit azzal , hogy nagyreményü fenséges Józsei' hemze

get láthassuk és tiszlelhessük ezen keltös örömünnepeken, hadd

lehessen szemmellátó tanúja annak a’ mély hódolatnak ‚ me11yel a’

jászkún пemzet imádva szerette grófjához, és föbirájához visel

tetik. _

Melly magas kegyelmeknek megnyerhetését midön a’ legmé

lyebb alázattal kérnénk, magunkat és küldöinket fenségednek

hathatós pártfogásába és kegyelmeibe ajánljuk. —

Mellyre eö fensége elérzékenyült hangulattal jelenté ki szi

vének azon érzetét , miszerint mindég különös öröme volt ab

ban, ha a’ kerületeknek javát ’s boldogságát ott , hol alkalma

esett, elömozdithatá; jövendöbcn is, a’ mig a’ gondviselés él

tetni fogja, boldogulásukraintézendö törekvéseiröl a’ kerüle

teket bizlosilá ; telszését nyilvánitá a’ kerületeknek azon ii

gyelmökért, miszerint öt fényes küldöttség által nemzetî ün

nepélyökbeni részvétre meghivják, ’s megígérni méltózlatott:

hogy hacsakel nem háritható akadályok által nem gátoltatik,

személyesen részt vesz az ünnepélyben, és f1áta’13 éves József ‚

föh erczeget is magával elhozza.

Végezvén a’ küldöttség a’ fenséges nádornál üdvözlö

tisztét _ általment a’ föherczeg asszonynak Mária Dorottya

eö fenségének udvarlására, hol is egy fogadásnkra jelelt, vi

rágoktól illatos ieremben összecsoportozván , kevés idö mulva

ugyanott, az udvari fömesterné és egy palotadáma kiséreté

ben, eö fensége is megjelent , a’ midön a’ küldöttség elnöke a’

kerületek kérését és ohajtását hódolatteljes következendö

magyar szónoklattal tolmácsolá :

Fenségescsászári királyi föherczeg asszony,

legkegyelmesebb grófnénk ’s asszonyunk!

A’ jász és kún testvérnemzel; egyrészröl kiváltságainak rövid idö

mulva hekövetkezö százados únnepét, másrészröl azon nagy' napot.,

mellybe fenséged szeretett föherczegi forje,kiben e’ nemzet, mint 50



éves gróijában és fòbirájában örömteljes kebellel büszkélkedhetik _

közelitne, ünnepélyes szertartással örökiteni kivánja; mivel pedig

bensò meggyözòdése az , hоgy ezen kettös nemzeti ünnepnek

diszét, fényét semmi inkább emelni nem fogjà, mint ha fensé

ged, ki fenséges férjének gyöngykoszoruja, a’ jászkún nemzet

legmélyebb tiszteletének fötárgya , és fenségedben 180 ezeret ha

ladó jászkún polgár valódianyjál; tiszteli,_ személyes megjelenésé

vel e’ nemzetet boldogitandja. _

Fenséges asszonyunkl mi lettünk részesei azon különös

szerencsének, és ezen kellemetes foglatosság teljesitésével mi bi

zattunk meg polgártársaink által, hоgy azoknak nevében a’ szere

tel: és измeны; érzetével hódolva, mély alázattal esdekeljünk fensé

ged elött, hоgy eddig is bò mértékben a’ nemzettel éreztetett kegyelmét

azzal is tetézni méltóztassék, hogy ezen kettös nagy nemzeti ünnepet

magas személye jelenlétével tökéletesen kiegészitenikegyeskedjék.

Midòn tehát a’ jászkún nemzetnek ebbeli forró kivánságát

és legalázatosabb kérését hódoló mély tisztelettel elöterjeszteni

hátorkodunk, és mind magunkat, mind pedig küldöinket fensé

' gednek magas kegyelmébe ajánlanánk, _ azon szivbeli kivánságun

kat nyilvánitjuk: hоgy az isteni gondviselés fenségedet áldással,

megelégedéssel füszerezetla számos évekig éltesse. Éljen! _

Еö fensége erre a’ hon nyelvén következöleg kezdette

beszédét : 7,Én a’ magyar nyelvben gyakorlott nem vagyоk“_

ezután német nyelven folytatá, és a’ kerületeknek azon ligyel-

mökért, miszerint ünnepélyökbeni részvétre fényes küldöit

ség által megtisztelve hívták _ érzéseit és köszönetét igen

nagy kegyességet kitüntetö ékcs kifejezésekkel teljes beszé

dében jelenté ki, egyszersmind megigérniméltóztatott: hogy

ha a’ körülmények engedendik, részt venni kiván a’ kerüle

tek százados ünnepi örömeikben, _ melly alkalommal eö fen

sége egész leereszkedésseltudakozódoit a’ kerületekben felál

litott rab-dolgoztató intézet állapotjáról és egyéb kerületi

dolgokról, ’s mindezekröl a’ küldötiség elnökével tartósb be

szélgetésbe eredni kegyeskedett. _



13

А’ 11е52111e1e11 rendezésével megbizott választmány is

legotlan mindenekröl határozottan intézkedett, az ünnepi

szertarlások rendét kidolgozta ’s kinyomatta, a’ foglalatos

ságot, gondoskodást tagjai közt felosztotta , ’5 néhány nap

alatt a’ szükségeseknek nagyobb része rendben volt. _

Jászberény városa, mint az ünnepély helye, legnagyobb

mozgásba jölt , 111 minden nap ujabb jelei mutatkoztak a’ nagy

ünnepélynek: az utak igazitása, séta ’s egyéb térek, köz

és magánépületek csinositása, diszitmények készitése nagy

élénkséggel folytattattak.

Már május 14-én a’ három kerületekböl felállitott 1152

telgö dandársereg is (banderium) összejött, és naponként

gyakorlatot 16r1о11; ugyanez nap érkezett meg a’ kerületek

kormányzója nádori fökapitány 111‘ eö nagysága és a’ tisztikar,

_ május 16-án eö fenségének ndvari tisztjei és szolgái _

május 17-én részint a’ rend fentartása, részint tisztelgés

végett iderendelt egy osztály katonaság is a’ b. Kress könnyü

lovasezredéböl beköltözött, _ 11161115 18-611 pedig már 111111

denfelöl érkezö vendégek hintai robogtak az utczákon, ’s a’

tudni, hallani ’s 161111 vágyók kisebb nagyobb csoportjai, _

az ünnepélyre külhelyekröl összetódult zenészek fekete se

regei voltak láthatók, _ a’ nagy téren felállitott 5 öl magas,

pompás alaku , a’ tetön csinos római formáju hamvvederrel ’s

különbféle festvények- és felirásokkal diszitett oszlop ; _ a’

köhid végén igen szép izléssel, és az épitészet szabályai sze

rint készült 6 öl magas, felirásokkal , és középen az

1745-ik évi veres kamuka zászlóval felékesitett , _ ugy szinte

a’ város végén zöld gallyakból mesterségesen készült, és hár

mas ivü, szinte felirásokkal és lobogókkal felékesitett 6 öl

magas diadalkapuk gyönyörködtetö látványul szolgáltak. Va

lamerre az ember szemeít forditá, élénk öröm, zajos kedv

és vidámság hangzott annyira, hogy az 11165, 111 még az ünne

pélyröl mitsem hallott , mind az ünnepély nagyságát, mind a’

határnap közellétét gyanithatá.
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Tizcnnyolczadikat követö éjszaka hidog szél _dühöngésé

vel zordonitott esö igen nagу aggodalmat okozoll a’ várakozó

keblekben ;_ attól tartotiak, hоgу ha a’ kövelkezö május 19

kén, mint fenséges nádor eö császárl királyi föherczegsége

ünnepies bejövetele napján is, az esözés folyvást tart, azon

nap öröme és reménye meghiusittatik; *) mit azonban a’ kö

vetkezett reggeli enyhült idö némileg oszlatni kezde, és azon

elterjedt hir: hogy eö fensége tudatta a’ nádori fökapitány

nyal, miképen a’ netalán megeredendö esözések òi eljöve

telében gátolni nem fogják , azonban ha bejövetele alkalmá

val esös idö lenne, azon esetre a’ tisztelgök diszruhájokat

kiméljék meg.

Május 19-kén, mint a’ várva várt napnak még mindég fel

hös komor reggelé11, a’ tartós gyász harangozás szomoru be

nyomást okozott, _ Jászberény városa törzsökös birtokos

lakosai t. i. ez alkalommal a’ szabadságért küzdött ösök em

-lékének is áldozni ohajtván , lelkeikért ünnepélyes szertartás

sal engesztelö áldozatol; mutaitak be a’ mindenhatónak , ’s ez

zel az örömünnepet megelözni akarták, mi reggeli 7 órakor

tartatott. _

Már 9 óra tájban gyülekeztek a’ látni és tudni vágyók a’

város közepéni nagy térre,’s kevés perez mulva hemzsegett a’

‘Ч Ezen éji zivatar a’ történetekbe avatottabb утkú" polgárokat

az 1745-kijulius 12-én a’ kegyelmes királyi adománylevél

nek kihirdetése, ’s illetöleg beigtatás alkalmával épen az ün

nepélyes ebéd végeztévelvolt iszonyu zivatarra visszaemlékez

teté ,_ melly a’ kerületek levéltárában levö azon évi jegyzò

kònyvben ìgy adatik elö: „Нашs divinis mensae accubuere,

_ qua remota ingens exoriebatur ventus, _ fulgura, tonitrua

fere per Шtaт Ungariam adeo:ut in pluribus locis turres cor

ruerint. _ Erat hoc praesagium bonum , scriptum est enim_

adveniente Domino salvatore nostro multae statuae В“! cоr

ruisse _ fulgura, et ventos fuisse in natali plurium principum.

Instaurata taliter libertate_ac authoritate palatinaliventus

att1mc exortus abire jussit omnem subditalem malignitatem _

libertatemque avitam stabilivit.
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larka vegyületü 5о116568, _ itt gyülekezett össze ezüst zsi

norral körülszegett, buzavirágszin posztoból készült, csótár

ral d15211611 111152110 р6r1р611011, a’ т1п6eп 116r111611161 526261 ha

16d6, sajátszerü nemzeti öltönyben _ a’ jászok ugyan az ís

meretes rókás mentéb en _ a’ két 111111о11 pedig sötétkék

621151 8о1nl1о5 dolmányban, karddal övedzve, tollakkal és

zöldfa-lombokkal 6116511611, 1611616 kisszerü kalpaggal csinosan

felkészült , és 6’ b. Kress ezrede zenekarából alkalmazott 36

nemzeti egyenluhás szürke levas-zenészekkel 61161о11 d611d61‘

56r68, 862d68 6z1151ö5 egyenruhás kerületi kapitányaik Vágó

lgnácz, lllésy János és Aczéllstván urak vezérlete és min

den kerületnek 5616t czimerével `5 6’ 161156865 116dor hiven

festett arczképével, kék kamuka, ezüst himzetü, pompás 526

16811 265216111 61611, 65 a` 116r111611 1162 61611 reпdl1eп 6111116, 16

vezérére, nádori f ökapitány urra, várakozott; 1t1 1ö11611 ö5526

62о11 csinos készületü, búzavirágszín, 62115iö5 egyenruhás 13

jászkún ifjak, kik a’ megérkezendö nagy vendég kocsija mel

letti lovaglásra vállalkoztak, _ csak hamar Lehel vezéralak

jában, szinte pazar fényü 621151ö5 egyenruhában , párduczbör

válltakoróval, 65 o1da1611 862d68 arany kötésröl függö jász

kürttel kitüntetve, magas termetéhez választott, ’s gazdagon

vert 621151161 6116511611 nyeregszerszámu nagy délczeg paripán

megjelent a’ da11d6r56r68 vezére is , tábori 5686d16 11156r616

11611 , _ kevés ideig 16r1о11 52611116 111611 6’ 56r68 6’ várt nagy _

vendégek eleibe, lelkesedésre 65 6rö111r6 11112d116 26пe 11161

1611, r611d61161656 helyére 111d1111; 1116116 kocsikon a’ jászkerület

tisztikarából, községek képviselöiböl r6пde1111111dö11568,n6—

dor1 alkapitány Kálmán Sándor ur vezérlete 61611, 65 1652116

rény városa tanácsa föbiró Komáromi János ur vezérlete alatt.

A’ dandársereg a’ 1111156 malmon túl ‚ 62 ugyvezett

056r6 h61о1111161, 6’ l16156 5261611 тe11611 6116р0dо11 11168 6’ 11о051

1п6116111 kisé,retre r611d611 13 lovag ifjakkal. A’ kerületi kül

dö11568 6’ felsö szentgyörgyi h616r1161 , 11о1 egyszersmind Pest

megye határa végzödik 65 a’ 165z kerületé kezdödik, 65 hо1 már

a’ felsö szentgyörgyi tanács 15, 6’ csendbiztos vezérletétöl
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függö 24 felsö szentgyörgyi és fénszarui rókás mentes lova

sokkal, várakoztak. Jászberény városa tanácsa pedig a’ maga

határánál уймa a’ nagy vendégeket. _

A’ városban, a’ köhidon felállitott diadalkaputól kezdve

a’ kerületek közházáig, a’ rendes katonaság zárvonalt képe

zett , a’ most érintett diadalkaputól kifelé a’ város végén álló

másik kapuig a’ tanuló ifjuság , czéhek és nép az utcza mind

két oldalán sorba állittattak. A’ kerületek házánál minden kö

zönségböl a’ legkorosabbak közül az ünnepélyre berendelt 25

polgárok, közönségeik czimereit kezökben tartva, nemzeti szinü

posztóval beteritett lépcsökön, mellyeken a’ fenséges ven

dégek az épület emeletében magas állásukhoz illö , ’s lehetö

ségig kicsinositott és butorozott szobákba menendök valának

egyik oldalon, másik oldalon pedig szinte a’ lépcsökön 6_7

éves, csinos fehér öltönyü leánykák sorba állittattak. Ott, hol

ezen két tisztelgö sor és a’ lépcsök kezdödtek, Bathó lgnácz

kerületi föjegyzö ur vezérlete alatt a’ ker1iletí tisztikar és

községek képviselÖi_kikre a’ magas vendégeknek itthoni el

fogadásuk bizatott _ foglaltak helyet, az összecsoportozott

minden rendii rangu nézöktöl körülvéve. Az állomásokra mo

zsarak vitettek ki, a’ fenséges vendégek érkezését hirül

adandók.

Mig ezek Jászberényben ekként elintéztettek , a’ fen

séges nádor ñával Зонef föherczeggel gróf Fesztetics Albert

föudvari mester eö kegyelmessége, _ gróf Zichy Albert

kamarás, _ Kisfaludi János ezredes és tábori segéd, _

Anders Мнef ezredes és József föherczeg nevelöje, _

Würtler Зонe!" udvari orvos és királyi tanácsos , _ Stoiïer

.lózsef királyi tanácsos és a’ nádori íroda igazgatója, és Ká

rolyi László helytartótanácsi és elnöki titoknok eö nagyságok

’s több udvariak kiséretében ugyanaz nap reggel 7 órakor

Budáról maga lovain utnak induit, mellyeket Mendén a’ kerü

leti közönségeknek eö fenségök vontatására kiválogatott és

különösen betanitott lovaik, minden fogatra 6, váltottak fel, és

állomásonkint ezek is változtattattak. Еö fenségét Budátóli ut
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Штaт‘ a’ kerületek részéröl rendelt bìztosok minden állomáson

változva kisérék; egyébiránt nemes Pest megye részéröl is

megtétettek a’ kellö rendelések,- a’ melly Pest megyei hely

ségcken eö fensége keresztül utazott , az öröm és hódolat

jelei különbféle szinekben mindenütt mutatkoztak. Délután 1

óra tájban eö fensége a’ jász kerület határához szerencsésen

megérkezett,a’ mikor ezen állomáson levö taraczkkal tisztelgö

és jelt adó lövés történt, mellyet eщél) állomásokoni mоzsa

rakkali jeladás követett ; ezen elsö állomáson eö fenségét a’

már fentebb is érintett küldöttség elnöke, nádori alkaìiitány

Kálmán Sándor ur, következö beszéddel üdvözlé:

Fenséges császári királyi fòherczeg, országunk

szeretve Нашe“ nádora, nekünk legkegyelme

sebb grófunk és föbiránkl

A’ jászok és kúnok értesittetvén császári királyi föherczegsé

gednek azon magos kegyelméröl, miszerint közibök jòni, ’s dl

csöségesen uralkodott Mária Terézia királyunk által visszadott sza

badságainknak százndos ünnepét fenséges jelenlétével diszesiteni

kegyeskedik, _ mindenki buzgó fohászokat hocsájtott az egek

urához: hоgy fenséges császári Нинyì föherczegségednek ’s fen

séges családjának egésségét tartsa meg , és mérhetetlen böl

csesége által az országos ügyeket ugy kormányozza, hogy csá

szári királyi fòherczegséged ezen kegyes igéretének_ teljesit

hctésében semmi véletlen eset által ne akadályoztassék ‚ ’s most,

midön kérésöket meghallgattatva , ’s legforróbb ohajtásnkat, csá

szári királyi föherczegségedet, nagyreményü iiával együtt, körükben

láthatni, már-már teljesedve “Чák: az egész nap leirhatlan öröm

mel telt el ,_ és ezen örömnek fenséges császári királyi föherczeg

séged elòtti tolmácsolására küldött minket ki a’jászhatár szélére a’

császári királyi fòherezegségedet forrón szeretö jászkún nép; de,

fenséges császári föherczeg! az emberi ész és szózat soha sem ké

pes felfogni és lefesteni a’ szivnek a’ lélekkel egyesült Матa ér

zéseit, _ a’ minden rangból, minden sorsból és körböl össze

tódnlt sokaság, a’ sir szélén álló öregektöl a’ csecsemö gyermekig

2
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a` serdülö ifjuságtól az eròteljes nemzedékig, kiket császári ki

rályi fòherczegséged látni fog utjában , _ legyenck tehát gyenge,

de csak gyeпge tolmácsai a’ jászkún пéр határokat nem ismerö

örömeinek és érzéseinek , ’s mi ugy hisszük , kötelességün

kei. ugy teljesitettük , ha soká nem tartóztatjuk császári ki

rályi föherczegségedet azon lelkesedés láthatásától, mellyel az

egybesereglett jászkún nép császárikirályi l`öherczegségedetvárja,_

a’ midön tehát forró sztvböl kivánjuk , hogy a’ mindenható e’ (11sze5

szertartásu százados ünncp megnyitására , az egybesereglett jászkún

пép közé esászári királyi föherczegségedet szerencsésen vezérelje,

magunkat, kerületeinkkel együtt, császári királyi fòherczegséged ke

gyelmébe ajánljuk. _

Mellyre eö fensége röviden fejezé ki érzését, és hоду a’

megtiszteltetést kedvesen vette, szokott nyájassággal tudatá.

Ezután a’ jász kerületi csendbiztos Telek József vezér

lete alatt e’ helyen rendbe állott lovasok ésa’ kerületi három

Iovas katonák, eö fensége kocsija eleibe nyargalván , elölo

vagoltak,_a’ fenségcs vendég kocsiját követték az udvariak és

a’ küldöttség több számu kocsiaik, és illy renddel a’ diszme

net Jászberény városa határa felé megindult, hol a’ tanács

nevében a’ város föjegyzöje Muhoray János ur következendö

beszédben tolmácsolá az örömet ’s hódolatot:

Fenséges cs ászári királyi örökös fòherczeg,

Magyarország nádora, legkegyelm-e sebb grófu nk

és föbiránk!

Berény városa tanácsa, szivben és érzésben egyesülve pol

gártársaival, örömtelve siet császári királyi fûherczegségedet a’ 1eg

mélyebb tisztelei'. és hódolat kiséretében üdvözölni , és szivéböl

örvend fenségednek ohajtott egésségbeni szerencsés megérkezé

séн; legszivesebb részvétellel jelenti ki egyszersmind fenséged

nek, miként ö hü tam1ja azon öröm-,örvendezés- és mély tisztelet

nek , mellyel polgártársai várva várják és ohajtják legkegyelme

sebb grótjoknak és föhirájoknak, császári ’s királyi föherczegségcd

nek anyavárosuk kehldbei szerencsés mcgérkezését. _
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Saját és polgártársainak illy tiszta òrömérzéseiktöl elfo

gulva _ midön legöszintébb üdvözletét teljesiteni szerencsés, ohajtja

szivéböl : éltessc a’ mindenható isten fenségedet hosszu idükre, nt

jában pedig az urnak örködö angyala vezérelje szerencsésen honosi

közé, kik császári és királyi föherczegségedben kis hazájok szeretve

mélyen tisztelt kegyes atyjának édes nyughatatlansággal várják baj

nélküli szerencsés megjöttét.

Magát és polgártársait császári "s királyi fòherczegséged

nek magas kegyeibe ajánlja. _

Mellyre eö fensége szinte nyilvánitá tetszését. Innen, a’

menethez csatlakozva Jászberény városa küldöttjei is, több hin

tókkal eö fensége Jászberény városa felé folytatta utját.

A’ pesti ut az ugynevezett Cserö halomnál fordul be

Jászberény felé a’ belsö szòlök közt,_ezen fordulaton a’ kettös

sorban rendbe állitott dandársereg eö fenségének ide érkezté

vel katonatisztelgéssel udvarolt, _ miután vezére, nádori fö

kapitány ur, eö fensége hintójához nyargalt ’s ott lóhátról kö

vetkezendö katonai szellemü szónoklattal üdvözlé a’ fenséges

vendégeket:

Fenséges császári királyi örökös föherczeg,

országufnk mélyen tiszteltnádora, a’ mi legke

gyelmesebb grófunk és föbiránkl

A’ hadi és polgári pályán a’ király és haza szolgálatában

érdemkoszoruzott иsымu ösöknek itt vezérletem alatt egybesereg

lett méltó nnokái nevökben üdvözlöm császári királyi föherczeg

ségedet.

Kik, lóra kelve , örömteljes kebellel vetélkedve törekednek

fenségednek, mint félszázados grófjoknak és föbirájoknak, baj

nok òseik szentesitett szokása szerinti elfogadására.

Fenséges föherczegl a’ jász és két kún testvérnemzet velünk

egyт! szivszakadva várta ezen közörömmcl teljes nagy napunk fel

viradtát , mellyen ‚ mint kiváltságának százados ünnepén , fensé

gedet nemcsak mint félszázados grófját és föbiráját, de egyszers

2 «



20

mind òsei vérével szerzett polgári alkotmányńnak védangyaláI,ezen

hármas kis hon jóléte és szebb jövendòje lelkes és buzgó elömozdi

tóját , anyavárosában mint közörömének fötárgyát é5 részesét t1dvö

zölheti és tisztelheti.

A’ békesség angyala hozta közihünk fenségedet; leirhatatlan

azon közörö1n és megelégedés, melly a’ szinmutatást nem ismerö

jó és békés jászkún polgároknak homlokain olvasható, és örömet

rebegö ajkaik nyilván hirdetnek; majd ha az ezereket haladó egy

besereglett jászai és kúnjai közé érkezend fenséged, tekintse csa11

kegye5en kissé szëjjel magát: bensò megelégedéssel tapasztalandja,

hоgy 6’ ne1112e1 szep161e1e11 szeretet, tisztelet és bizodalom tiszta és

szent érzetével hódol és tömjénez császári királyi fòherczegsé

gednek.

És lelkének egyedüli òszinte vágya nem más , mint a’ nem

zetek jövendòje felett örködö isteni gondviseléstöl esdekelve azt

megnyerni, hоgy fenségedet a’ magyar nemzet és szerette kis ha

zánk boldogitására számos évekig éltessel

Mellyre eö fensége, a’ szép rendben álló sereget szün

telen mosolylyal szemlélve, rövid szavakban tudatá megelége

dését. Bevégezvén az üdvözlést, 6’ sereg vezére a’ re111111e11 611o11

056р61hо2 visszanyargalt, és vezérlete alatt négyes sorban zene

mellett utnak 1111116 , 1n11111611111 kerületi kapitány a’ maga 056

patja elött lovagolván. A’ banderiumot követte eö fensége

kocsija, mellyet kétfelöl az egyenruhás 12 lovag ifjak vettek

köritl, a’ 13ik a’ hintó elött lovagolván. Eö fensége hintaja

11161! a’ 1öl1l11 kiséretében eddig jött kocsik, itt még számos ko

csik és lovagok csatlakoztak a’ diszmenethez, ollyanok, kik

csak látni vágyásból jöttek ki; a’ menetet azon 24 lovasok zá

rák be , kik a’ felsöszentgyörgyi határtól, a’ esenbiztos vezér

lete alatt, Cseröig elölovagoltak. Illy renddel, folytonos zene

mellett,csendes lépéssel haladott elöre a’ fenséges vendég Be

rény városa felé.

Mig ezek kivül igy történtek , ö fenségök megérkezését

hirdetö mozsarak durrogásai és a’ kiváncsi ki- ’5 beszáguldozó
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'lovagok tudósitásai felriaszták az egész várost, _ a" katana

ság azonnal rendbe állott és a’ tért, mellyet elfoglalt , egészen

kitisztitá ugy, hogy a’ kerületi háztól a’ köhidon felállitott

diadalkapnig igen tágas tér üresen állott. Mindenünnen tola

kodott elö a’ sokaság, az örömzaj rendkivül növekedett,_ a’

város végén fenálló diadalkaputól a’ kerületi házig, az ugyne

vezett kovács-utcza, el volt öntve az elöre hátra tolongó ki

váncsi néptömeggel. Midön a’ diszmenet a’ szölök közül a’

város felé a’ gyepre ért, a’ zajos örömkiáltozások és éljene

zések elkezdödtek, _ nem ismert édes borzadás futotta el

sokaknak tagjait, kik illy pompát még nem láttak, nem is

képzeltek. Az örömhangok és éljenezések a’ hosszu kоvács

utczán kereszt1il a’ hidon levö diadalkapuig kisérék a' fensé

ges vendégeket. Itt midön a' kanyarulaton álló pompás iv alatt a’

dandársereg vezére a’ hidra felléptetett, ’s utána a’ zene

szívemelö indulóval mintegy csalogatá fel a’ hidon egymásután

nyargalni vágyó nyugtalan ’s ide ’s tova tipogó parípákat,és a’

sereg a’ katonaság által elzárt tágas üres téren egymás elle

nében két sorba állott , ’s utána a’ fenséges vendégek hintaja

az iv alatt, mint a’ hasadékon keresztül lövellö nap sugára, a’

hidra felpattant, minden zaj megszünt, néma csendlön, ’s

tiszteletszülte bámulás lepé meg a’ számlálhatatlan nézöket,

mellyet azután a’ téren felkészitett mozsarak durrogásai fél

beszakasztottak; _ a’ tért környékezö, ’s már ide, mint

gyülpontra, összetódult sokaság zajos kifakadásai ’s éljene

zései szinte a’ mozsarak durrogásait elnémiták, a’ régi város

háza hosszan nyuló kökeritése egész vonalában a’ tisztesb

nönem számára felállitott nézöhelyröl fehér kendök lebegte

tése és nönemi kellemetes hangok hirdeték az örömet, _illy

zaj ’s éljenezések közt cö fenségök a’ kerületi házhoz szeren

csésen megérkezvén, a’ lépcsöknél a’ kocsi megállott _ eö

fenségök a’ kocsiból kiléptek, a’ fenséges nádor ugyan a’ ná

dori ezred fötiszti egyenruhájában, az Щu herczeg pedig

ugyanazon ezredi kadét-ruhában kardosan , ’s csákojokat ke

zökben tartva, a’ lópcsö alatti , szinte ncmzeti szinü posztó
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val boritott kòterületen megállapodtak, _ melly alkalommal

ezen állomáson eö fensége fogadására rendelt küldöttség szó

noka és a’ kerületek föjegyzöje Bathó lgnácz ur a’ magyar

vendégszeretet ösйтe egyszerü hangjait tolmácsoló követ

kezendö beszéddel fogadá a’ fenséges vendégeket:

Fenséges császári királyi örökös fòherczeg,

Magyarország nádora, legkegyelmesebb gró

funkésfòbiránk!

A’ zajos kedv és vidámság Бaндaì , mellyek fenséged magas

személye kiséretében eddig hatottak , tolmácsai a’ jászkún keblek

azon hódoló e's tisztelgò érzelmeinek, mellyeknek kijelentése ne

künk is legkellemetesebb kötelességül tétetett.

Nem késünk azért császári királyi föherczegséged e’ pillanat

bani szerencsés megérkezésén szíves és általános örvendezésünket

nyilvánitani , és fenségedet a’ legmélyebb alázattal megkérni: hog'y

üdvhozó itt mulatása alatt nem ugyan magas állásához és fényes

méltóságához mért, hanem csekélységünktöl telhetö , de a’ ma

gyar vendégszeretet és szivesség teljességével készült alkalmazást

kcgycsen elfogadni, és mindnyájunkat atyai kegyelmében szüntelcn

megtartani méltóztassék.

ltlellybe magnnkat és kerületeinket ismételve is azon buzgó

ohajtással ajánljuk: hogy a’ mindenható fenségedet a’ köz Magyar

l1on és atyai kormányától függò kerületeink boldogitására még sok

швы; szerencsésen éltesse. Éljen , éljen , éljen ! !!

Mire eö fensége kevés szavakkal és szokott nyájassá

gával köszönetet monda , ’s a’ lépcsökön felindult, de ismét a’

hajdant és jelent képezö sor közt megállapodott, az aggott

polgárok által tartott közönségi czimereket , mellyeken a’ kö

zönségek nevei valának olvashatók, szemlélgette; halk lépé

sekkel végrc a’ küldöttség kiséretében a’ nagy terem elötti

térre felérvén , ott eö fenségét az öregek sorában felül és sor

végén állott jászberényi birtokos polgár és minden szellem

miiveltség nélkül egyedül gazdálkodással foglalatoskodó ör
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Pap Sándor következendö rövid beszéddel nyers hangen

üdvözlé;

Fenséges herczeg, legkegyelmesebb grófunk,

biránkésatyánk!

Megôszültünk, mióta kegyelmes atyáskodásod minket ’s lla

inkat holdogit , most Fenségednek szerencsés láthatásából eredò

örömünket és hálatiszteletünket jöttünk áldozni; sыvůт: Ábelé , de

nyelvünk határtalan érden1idhez képest némulni kénytelen. De meg

tanitjuk unokáinkat, hogy halhatatlan nevedet áldják, és velünk

egyт dicsöségedért imádkozzanak. Éljen a’ mi fenséges atyánk ! ! !

Ezután pedig a’ másik sorban szinte végen álló Taczman

Kriska leányka fehér koszorut nyujta által eö fenségének,

és a’ követkczendö érzékeny hangokat rebegé:

Fenséges j ó atyánk, védangyalunk!

A’ jász leánykák öröm-hálafüzte koszorúcskával üdvözlik

fenségedet, _ fehér ez, mint fenségednek a’ jászok és kúnok

boldogitása елeli ’s nappali gondjaitól megöszült hófehérségü baj

fürtei; _ azért e’ hálakoszorút fenségednek e’ kisded kezem szi

vesen nyujtja. Nemde, fenséged kegyes ezt elfogadni ? —— Most már

koszoru nincs ugyan kezemben , de szivem itt dobog ám,_ ugy-e,

leányka társaim! dobog a’ ti szivetek is? Telve örömmel mondjá

tok hát, kisded kezeiteket velem együtt az égим emelve mondjá

tok: Isten éltesd! számtalan évekig fenséges atyánkat, fenséges

élete párjával , a’ mi jó édes anyánkkal egyt'1ttl_ Éljenek, éljenek,

éljenek fenségtek l

Miután eö fenségök a’ szállásul rendelt szobákba a’ ki

sérök által, a’ тar akkor a’ kerületi ház felsö teremébe össze

gyült föbb ragы külsö vendégek, egyházi, világi ’s katonai mél

tóságok közt, bevezettettek: nádor eö fensége a’ szobából

mindjárt a’ terembe kijött, és az ott levö méltóságok udvar

lását elfogadá ’s velök beszélgetett.

Csak hamar a’ dandárscreg vezórc is udvarolt a’ fensé



24

ges nádornál, további parancsát kikérendö, _ minek az lon

következése, hogy eö fensége a’ már ekkor a’ kerületiház

elött kettös sorral rendbe állitott sereget megszemlélnimel

tóztatott , a’ mikor ott némellyeket magyarul szólita meg ’s

velek beszédbe eredni kegyes volt; kivül az éljenzések zajos

hangjai , a’ zene és mozsarak durrogásai szüntelen hirdeték a’

nagy szerencsét.

Ez Мaгi eö fenségök szobáikhoz nappali örségre, ma

gának eö fenségének nyilvánitott akaratjához képest, mellözve

az e’ végre is ide beszállitott katonaságot, a’ kiséretében tisz

telgö egyenruhás jászkún iijak közül kettö, egymást idönkint

felváltva rendeltettek , az éjjeli örség egészen mellöztetvén.

_ Annyira meg volt a’ jászkún népnek irántai hüsége- és ra

_gaszkodásában bizakodva: hogy magas személyét közöttök

egészen bátorságositva találá.

Mindezek után eö fenségénél a’ kerületi Мz nagy tere

mében ebéd kezdödött, hová a’ kerületek öi kapitányai is hi

vatalosak valának.

Ebéd ниш kevés idö mulva kezdödtek a’ tisztelgö udvar

lат a’ felsö teremben. _ Elöször is a’ kerületek nádori fö

kapitánya, királyi tanácsos Szluha Imre ur eö nagysága, mutatta

be eö fenségének a’ kerületek tiszti karát és közönségek kép

viselöit következendö ajánló ’s hódoló szónoklattal:

Fenséges császári királyi örökòs fòherczeg,

országunk mélyen tisztelt nádora, legkegyel

mesebb grófunk és föhiránk!

Forrón ohajtott szerencsés megérkezése császári királyi fö

herczegségednek édes örömmel tölti be a’ hármas kerületek tiszti

kara és a’ пemzet képviselòi „Нe“, kik a’ legmélyebb alázattal

jelennek meg e’ nagy napon, fenséged kegyes szine elött hódoló

mély tiszteletöket hemutatni, és fenségednek, mint imádva sze

retett félszázados grófjok- és föbirájoknak anyavárosukba lett sze

renesés megérkezésén öszinte örömömledezésöket nyilvánitani ; _

fogadja fenséged szinmutatást nem ismerö igaz hiveinek és enge
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delmes Iiainak sz0kом kegycsséggel ùdvôzlésókct , kik szivszakadva

és gyengéd lini érzéssel könyörgünk, hоgy minket, polgártársaink

kal egyetemben, eddig is bò mértékben tapasztalt atyai kegyelmel

ben továbbá is megtartani , hathatós pártfogásával gyámolitani ke

gyeskedjék, kik imádva, esdekelve kérni meg nem szûnünk a’ ma

gyarok istenét, hogy császári királyi fóherczegségednek a’ közjó

elòmozditására szentelt becses életét, hármas kis hazánk virágozta

tására , számos évekre terjessze.

Mellyre eö fensége a’ tiszti kar iránti megelégedését

tanusitó rövid felelettel válaszolt, ’s ezután felszólitá a’ ná

dori fökapitányt, hogy a’ jelenlevöket személyesen mutassa

be ,_ mi megtörtént, a’ tisztikar és közönségek eö fenségének

személyesen ’s névszerint bemutattattak._A’ kerületek után

udvaroltak Jászberény városa tanácsa és polgárai, kiknek

szónoka, helybeli lelkész és apát fötisztelendö Stipula József

ur, következö beszéddel üdvözlé ö fenségét:

Fenséges császári királyi örökôs fòherczeg,

országunk ná dora, legkegyelmesebb grófunk

еs föbiránk!

Jászberény városának'tanácsa’s polgárai velem,méltatlan lelki

pásztorjokkal, egyт‘; szerencsések több mint 18 ezer polgártár

saiknak mélységes hódolatát fenséged elött bemutatni; felejthetet

len lesz városunk minden polgárai elött ez áldott nap , melly fcn

ségedet, ohajtva ohajtott védangyalát a’ jászkún nemzetnek , váro

sunk keblébe szerencsésen vezérlette:I e’ felett örömünk határtalan,

buzgó fohászunk összehangzó , mellyel városunkat , magunkat, vá

rosunk minden polgárait fenségednek magas kegyelmébe ajánlva,

egy szivvel lélekkel hangoztatjnk; éljen, éljen , számtalan évekig

éljen fenséged !“

Ezután fötisztelendö apát, alesperes és jászberényi

iskolák igazgatója következendö szónoklat mellett mutatta be

a’ jászkcrüleli lelkészeket és a’ jászberényi tanoda nemzeti ’s

eщél) iskolák tanitókarát:
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Fenséges császáni királyi òrökös fòherczeg,

országunk nádora, legkegyelmesebb grófunk

és föbiránk!

А` jászkerület 11 közönségeiben lelki pásztori hivatalt viselò,

’s igy szent hivataluknál fogva a’ népnevelésben fáradozó egyháziak,

e's e’ szabad város 12 iskoláiban a’ haza reményei , a’ szülék leg

drágább kincsei oktatásában foglalatoskodó tanitói kar mélységes

hódolatával vagyok szerencsés fenségedet üdvözölni; keblünk határt

nem ismer az örömben , mellyet az egek ura fenséged szerencsés

megérkezésével áraszta reánk; mi azonban készek vagyunk e’ nagy

örömünket több mint 60 ezerre menò jászhiveinkkel, több mini'I öt

ezer iskolás nevendékeinkkel megosztani, hirül viendòk, mint let

Щuk szerencsések látni, üdvözleni a’ jászok-kúnok hatalmas védan

gyalát Щ Jászberényben; most keblünk legszentebb érzelmét kö

vetve, midòn magunkat hiveinkkel,iskolás nevendékeinkkel együtt

fenséged magas kegyelmébe ajánlanánk, összehangzó lelkesedéssel

ohajtjuk: éljen , éljen , számtalan évekig éljen fenségedl _

Ezek után az ünnepélyre megjelent nemes megyék, káp

talanok, a’ dunamelléki és tiszántúli egyházi kerület küldöttei,

’s több mások _ kik egyszersmind nádori fökapitány urnál is

megtették tisztelgö látogatásukat _ udvaroltak.

A’ tisztelgések végeztével eö fensége, gróf Zichy Albert

kamarás kiséretében, sétálni induit, melly alkalommal szép volt

шт: azon ovakodó hódolatot, mellyel Ö fenségét a’ nép ki

sérte, _ vágyva vágyott mindenik eö fenségét közelebbröl

látni, mégis a’ határtalan tisztelet öket illö távolságban tar

tóztatá, ’s ha közülök valamellyik történetesen, a’ vágytól

kábulva , az illendöségröl felejtkezett , az értelmesbek a’ túl

buzgókat rendre utasiták; ekkor is a’ folyvást kítörö öröm

hangulatai kitünteték azon tiszta és öszinte vonzalmat , mely

lyel a’ jászkún nép szinte ötven éves grófja , birája, ’s lehct

mondani, inkább jóltevö atyja iránt viseltetik.

Az Щu herczeg is, nevelöje és jászkerületi kapitány

Vágó Ignácz ur kiséretéhen, a’ város nevozetesebb részeit



27

meglátogatá, a’ sétatéreken megjelent söt; némelly magá

nosok jobb izlésü kertjeit látogatására is méltatá , mindenütt

kimélö tisztelettel kisértetve.

E’ napon a’ délutáni órák az ünnepre összesereglett kül

söknek ísmeröseik ’s egyéb tekintetben érdekesebb tárgyak ’s

a’ vidék látogatására használtattak, _ Jászberény városa ek

kor olly társalgási élénkséget mutatott , millyet Magyar

honban Pesten kivül sehol fel nem találhatni ; a’ nádor lakának

térén a’ zenekarok egymást válták fel , a’ vigság minden zug

ban hangos zajjal tört ki, kedvezett maga a’ különben tekin

tetnek hódoló elem is: _ a’ fenséges nádornak Budáról lett

megindulása után az ünnepélyt mcgelözö napokban sok alkal

matlanságot és hátramaradást okozó fellegek a’ jászkún égröl

egészen elvonultak,_ a’ szél, melly talán még akkor járását

be nem végzé, mintegy eröltetve szünni látszatott, szóval:

mintha a’ Jászkúnság fenséges grófjának tiszteletére alkura

lépett volna a’ természettel , _ az ünnepélyhez igen szüksé

ges kellemetes idöjárás állott elö.

Estve a’ város belsö térének' 1innepélyes kivilágitása

mulattatta a’ vendégeket, _ ezt látni szép volt: a’ teljes

fényben ragyogó hold daezolni látszott a’ mesterkézzel elöte

remtett világossággal, _ de mind hiábal a’ temérdek lámpák,

mellyek a’ kivilágîtott téren fényt adtak , nem engedtek a’ hold

fényének. A’ nagy téren ép e’ végre készült pompás alaku ’s

felirásokkal ellátott magas oszlop , a’ köhid végén felállitott

diadaliv, a’ torony , paplak ’s ennek vonalában levö szobrok,

kápolna ’s egész kökerités , az iskolák és régi városház-udvar

keritése csillagözönben láttattak; _ a’ térröl, mint a’ kivilá

gitás föpontjától , különbféle szinů és alaku lámpák mintegy

utmutatóul szolgáltak a’ város más részeibeni kivilágitásokra;

illy lámpák vezettek az ugy nevezett József kertébe, mellyben

cö fenségének tiszteletére ’s annak emlékére, hogy 1797-ik

évben a’ jászokat meglátogatá , felállitott fehér márványosz

lop , és a’ kert kapuja különbféle, a’ történet és tárgyhoz al

kalmazott felirásokkal fényesen kivilágitva voltak; innen a’



28

,lámpák a’ látni vágyót a’Zagyva folyó 5261611 _ mellynek tük

rében a’ hold , mint e’ nemzeti örömnek tanuja , magát ünne

pólyes szinben mutogatá_a’ szentferenoziek zárdája téréni 56

tahelyhez vezeté ; itt a’sétahelyt körülövedzö fasorompó illyen

lámpákkal fel volt ékesitve , maga azonban ez ünnepélyes hely

_ hol a’ hajdankor nyomorainak gyászos emléke , a’ török

dúlások idejében elhullott honiiak ’5 VÍtéZek temérdek csont

maradványait fedö sirdomb keserii visszaemlékezést szül _

szándékosan homályban hagyatott, ’s csak a’ fák sürü lombjai

közt általható hold sugára vetett ollykor fényt a’ gyászhelyre.

Jászberény városa közházánáli kivilágitás mégis legmeglepöbb

volt: ennek felsö emeletén levö nagy ablakokban Mária Te

rézia királynönek életnagyságu ’s pompás festésü képe, az

ausztriai ház , Magyarország , a’ jász kerület közös és a’ jász

kerület minden közönségeinek különös czimereik, a’ czimort

magyarázó iratokkal ’s jeles mondákkal , valának kivilágitva.

Szinte éjfél után két óráig forrongott a’ kiváncsi néptömeg az

utczákon a’ nélkül, hogy e’ napot a’ rendetlenséglegkeve

sebbé is bélyegezhetné ; a’ lámpák fénye lassanként kifogyott,

’s azzal a’ nézök is nyugalomra menvén , a’ városban néma

csend foglalt helyet. _

Május 20-án, mint az ünnepélyre rendelt határnapon,

ragyogó ünnepies fényben kelt föl a’ nap a’ jász-kúnok egén;

ünnep volt ez, millyet még Magyarhonban nép nem látott,_’s

erre a’ jászberényi nép már elöbb egyházi szónoki székböl fi

gyelmeztetve levén , minden munkát megszüntetett. Reggeli 9

órakor a’ harangozás tudatá, hogy az ünnepély isten imádásá

val 65 hálával kezdödik: csak hamar iszonyu néptömeg gyült

a’ templom térére , oda gyülekezett a’ dandársereg 15 , melly

legottan a’ kerületi háztól a’ templomig kettös sorban zárvo

nalt képezett. Az ünnepélyre megjelent nagyméltóságok ’s

egyéb uri vendégek, a’ kerületi tisztikar 65 közönségek kép

viselöi e6 fensége szállásán, a’ kerületek háza nagy teremébe,

az ünnep fónyét nevelö pompás diszruháikban, gyültek össze,

7s harmadik harangszóra az összegyült tisztesbek diszkoszo
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rúja, a' kerületek nádori fökapitányának vezérlete alatt a` dan-

dársereg által képezett tágas vonal közt, ünnepies renddel ment

a’ templomba, hol a’ szent mise-áldozatot méltóságos Sági

Sághy Mihály választott novi püspök , boldogságos szüz Mária

almadi apátja , a’ váczi székes egyház nagy prépostja, püspöki

helyettes és ez ünnepélyre a’ váczi káptalan egyik küldöttje

mutatá be a’ mindenhatónak, melly alatt a’ pestivakok inté

zetéböl e’ végre kihozott nevendékek énekeltek; mise ré

szein a’ templom térén kirakott mozsarakkal tétettek üdvözlö

lövések , ’s az alatt a’ dandársereg is lóháton tisztelgö sorban

állott, _ mise végén az ünnepélyre készitett és kinyomatva a’

népnek is kiosztott itt olvasható ének, a’ пéр 6ss2es zenge

dezése mенeй, különös érzésre olvasztá a’ kebleket:

HYMNUSZ

А’ JÁSZ ок ’S KÚNOK’

szÁzADos ÜNNEPÉBE.

 

N о t п: Bemegyek szent temp1omoi1bn.

Istenl áldd meg nemzetünket,

Isten! áldd meg a’ Királyt,

Béke közt tarts meg bennünket,

Távoztasd a’ bel-viszályt :

Szeretet füzzòu egymáshoz;

назад kössön a’ Hazához.

Szent hit láncza Egyházunkhoz,

Hódolat Királyunkhoz.

Nagy Isten! add: hogy Apáink’

Százados birtokában

Áldhassanak unokáink

Sok száz év’ lefolytában;

Öseinknek szabadságát,

Jogainknak igazságát

Hirdesse törvény’ szent szava ,

Védje a’ király ’s Haza.
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És ki hо55z115 ötven évbe’

Szeliden kormányozott,

Kit övéinek körébe

Százados ünnep hozott,

Ki atyáskodva ügyel ránk:

József, Nádorunk ’s Fòbiránk’

Éltén lengjen áldás ’s béke,

Légyen áldott emléke !!

Е. F.

Az áldozat végeztével fötisztelendö Stipula József, szent

György-vitéz 6s vértanú, szerencsi apátja, jászberényi kerületi

alesperes, azon város lelkésze, és ottani tanoda és nemzeti

iskolák igazgatója, az ünnepélyhez alkalmazott következendö

` beszédet mondott szokott szónoklati jeles lelkesedéssel az

egyházi szónoki székböl:

Áldjátok a’ mennynek istenét, és minden é16k elòtt hálát

adjatok neki.

Áldjatok az istent, és beszéljétek meg minden ò csudálatos

dolgait. Tob. könyv. 12 r. 6. és 20 vv.

Ha a’ készséggel az erö , az igyekezettel cgyütt járna a’ 10

hetség , _ ha a’ jó szándéknak mindenkor kivánt foganatja volna:

1111ljd csaknem bátran igérhetném, legalább magamnak, hogy a’

mint örömünnepünk 61szét kegyes jelenlétével nevelö e’fényes

gyülekezet magasztos várakozásának habár lankadtan megfelelni,

ugy az öröm-hálaünnepet szentelò dicsö jászkún nemzet buzgó ki

vánatának is , habár fáradtan, eleget tenni képes leendek; de

a’ mennyire engemet e’ reményemben csekélységemnek nyilvánsága

megaláz , elannyira bátorit azon édes tudat , hogy a’ hol nagy és

határtalan az öröm, ugyanott a’ jó szándékot méltánylani hajlandó

kegyesség szives , még pedig nagyon is szives minden hiány-, min

den fogyatkozásról elfelejtkezni. Megkisértem azért bátorodott lel

kesedéssel magasztos ’s ritka szerencsével áldatott jelen pályámat,

és határtalan örö1nem lángoló tüzétöl ihletve üdvözlöm, a’ leg

mélységesb hódolattal üdvözlöm százados ünnepünk fenséges

diszét, a’ jászkún nemzet jóléte-, szabadságának mármár 50
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évek óta hatalmas védangyalát, nemtöjét, és vîlágszerte tudva

levö bnzgóságának fenséges рéшáт angyali huzditáskint tisz

_telve , söt ha szabad mondani utánozva és követve: „áldom

-1

a mennynek istenét, a’ ki század óta árasztá minden jászkún

polgárra legdrágább nemzeti kincsünk-, szabadságunknak malasztos

áldásait, édes gyümölcseit.“

De mi szavak hangzottak el illy hirtelen ajkaimról szabadságot

emlegetve? hát lehet és vagyon szabadság, mellynek malasztosak

áldásai? édesek minden gyümölcsei? _ oh, századunk szelleme!

nem ok nélkül hangoztatodhátvilágszerte Iármás höseidnek ajakival

e’ szózatot: szabadság, arany szabadság! _ de ne vakits , ne

szédits , tulságoskodó korszellem , mézes hangoddal, hiszen va

gyon szabadság , mellynek keserüek _ mert veszélyt , romlást

termòk _ minden gyümölcsei; vagyon szabadság, melly még

hangzik , méz az ajkakon; de ha kebelre talál , méreg a’ szivben,

ez megvetést érdemlö ;_ és hála az egeknek! nem, nem illy átok a’

jászkún ncmzetnek szabadsága , ez minden jászkún polgárra 11`

jólétnek áldásait század óta árasztja ; azért ugyanez örömünnepün

ket , hálánkat e’ drága kincsünk nemtöi iránt helyesli, méltányolja;

nem is távozom azért százados ünnepünk e’ magasztos tárgyától,

söt a’jászkún nemzet szabadságának malasztos áldásait, édes gyü

mölcseit , mennél rövidebben csak kiszemelve, de szintén szabadsá

gunk áldott nemtòi iránt nemzetünk háláját méltányolva és követve,

folytatandom szónoklatomat. lsten ! a2 emheri eròtlenséget ápoló

kegyelmeknek kimerithetetlen kútforrása! te, te segélj a’ kitüzött

111 rgynak szerencsés megkisértésére , és méltatlanságomat érde

mesitsd legalább e’ szent he1y becsével , e’ magasztos és fényes

gyülekezet kedvezo ligyelmére.

I. Rész.Vagyon szabadság, melly a’ korlátlanság-, fïiggetlen

ség-, féktelenséggel kész megbarátkozni, kezet fogni, söt mé; becses

nevét is az emlitettem rémátkoknak palástul szives odakölcsönözni;

az illy szabadság országokat dúlt már, nemzeteket döntött, teme

tett gyászos sirhalomba. Istenl a’ korlátlanság, a’ függetlenség

gel megbarátkozó szabadság- avagy is inkább féktelenkedò szabados

sáды)! ёr122 minden országokat , oltalmazd a’ nemzeteket, védd ez
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átoktól édes hazánkat, védd, óvd meg a’ jászkún nemzetet, jó

népet , _ hiszen ugyis vagyon e’ nemzetnek szabadsága , mellyet a’

királyi kegyelem még az 1745-ik évben szentesite, jogosita;va

gyon szabadsága , mellyet a’ százados áldott tapasztalás jelen öröm

’s hálaünnepünk legtisztább kutforrásává szentele. És méltán, mert

a’ jászkún nemzet szabadságának század óta minden jász

kún polgárt boldogitók levének áldásai. Ugyanis: mi lehet akár

melly nemzetre, akármelly hon polgáraira nézve áldásosb , mint

magát olly eszközökkel, olly üdvös intézetekkel ellátni , mely

lyekben a’ haza reményei, a’ szülék legdrágább kincsei jó nevelését,

szellemi lelki képeztetését lehet eszközölni , biztositani? _ és

ime az áldott 1745-ik év óta a’ szabadságnak lefolyt elsö századá

ban olly termékenyen gyümölcsözött ezen áldás a’jászkún földön,

hоgy rövidség kedveért a’ 3 rokon kerületeknek csak egyikéröl, a’

jász kerületröl , emlékezve, a’ jászkerületeknek 11 közönségei,

negyvenegy jól rendezett, ugyanannyi rendes és a’ közönségek

pénztárából dijazott tanitókkal ellátott iskolákat lettek szerencsések

létre hozni, mellyekben jelenleg több mint ötezer jász polgárliak,

és nönövendékek élvezik a’jó nevelésnek áldásait; igy vagyon pedig

az áldás szeretett kún rokoninknál is , és e’ szép áldást a’jászkún

nemzet áldásos szabadságának köszönheti és köszöni. De

Mi lehet áldásosb szintén akármelly nemzet ’s hon polgáraira

nézve, mint olly szent hájlékokkal is magát ellátni, mellyekben

mindenki megadhatja istenének, a’ mi az istené? mi lehet boldо

gitóbb, mint olly hajlékokat épithetni, mellyekben a’ mint a’ kisde

dek jó nevelését folytatni, ugy még a’ népnevelésnek malasztos

munkáját is lehet gyakorlani, divatoztatni?_és ime járja bár meg,

ha ki fáradságát nem sajnálja, a’ jászkúnépitette - helységeinket,

városainkat: tágas és pompás templomaink , mellyek szabadságnnk

elsö századjában emelkedtek, jöttek létre, valjon mindenütt nem

fognak-0 szemébe tünni ? méltassa aztán bárki templomaink egy

házi szolgáinak fáradozásait Iigyelmére: valjon arról, hogy e’ szent

hajlékokban csakugyan eszközöltetik a’ népnevelés , öntapasztalása

nem fogjae meggyözni ? hiszen a’ hol a’ nép mintegy kéznél fошa

vezettetik az istennel való ismeretségre, a’ lelkieknek keresésére,_
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a’ hol atyailag édesgettetik az erények megkedvelése gyakorlására,

a’ hol mintegy szünet nélkül ébresztik az embert elaljasitó erkölcs

telenségek, vétkek megvetése- ’s 6lkerülésére: lehetetlen ott a’

népnevelés malasztos áldásának нem létezni, -- az emlitettem javak

pedig, a’ mint tanitó intézeteink, ugy templomainkhól is áradozó

édes gyümölcsök , mellyeket szabadságunk lefolyt elsö százada lett

szerencsés a’ jászkún polgárok számára megtermeni.

Ugyde valjon a’ hol készek , mint hallánk, a’ szellemi, lelki

jólétnek áldásos kutforrásai, lette csakugyan képes a’ nemzet azok

ból áldzist, boldogitó áldást meriteni? képesek lettek-e a’ jászkún

polgárok, legdrágább Ekincsök édes gyümölcseit szellemileg él

vezni? Oh, igen is, mert, hála az egeknekl szembetünòleg emelke

dett a’ szellemiekben a’ jászkún ‚пép , szaporodtak és szaporodnak

neveltebh jászkún egyéneink, sokasodtak, sokasodnak a’ szép tudo

mányoknak kedvelöi , harátjai, avatottjai, _ áldást hozott telrát

század óta nemzeti kincsünk, szabadságunk, a’ jászkún polgárokra,

elkészitetvél. a’ szellemi ’s lelki jólétnek áldásos kutforrásait, ki is

osztván kinekkinek édes gyümölcseit.

De talán a’ kiknél a’ szabadság elsò százada szellemileg illy

boldogitólag gyümölcsözött, azoknál elmaradott az anyagiakban

való jólét ’s boldogulás? és e2 a’ lefolyt századnak nagy hiánya ?

0h, n1пcs, п1пcs he1ye 11á111nk e’ h1ány11ak, mert a’ hol század óta

tudja minden jászkún polgár, hogy a’ mije csak vagyon ingó és

ingatlan javaiból , az mind övé , [mint édes tulajdona, jogositott

örökös hirtoka , _ a’ hol század óta tudja minden jászkún polgár,

hogy a’ mit épit, javit, szerez és vesz, az még sirba szállta után is

örökségképen száll és marad utódaira: ugyan nincsen-e ott hatha

tós jótevö forrás az anyagiakban való boldogulásra? . ._ a’ hol a’ köz

-és méг osztatlan földekròl, pusztákról minden jászkún polgár jog

szerint mondhatja, és pedig század óta ! : édes mindnyájunké,_ a’

hol század óta nemcsak a’ törzsökös jászkún , de még a’ késòbb ho

nosult jövevény is részt vesz az osztatlan puszták használatáhan, -

a’ 11о1 a’ közterhek , a’ közadózás értékhirtok után vettetik ki

minden jászkún polgárokra: anyagi áldást nem hoz-e ottI a’ hasz

nok és terhek illy igazságos felosztása? _ a’ hol minden jászkún

3
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polgár, csak nevelve, képezve legyen , 52áza6 616 számolhatott , 6`

mintjelenleg is sz61nо1hat, 1n111d a’ közönségeknél az elöljárói, de

még hármas kerületeinknél is a’ legszebb, legelökelöbb tisztsé

gekre, hivatalokra: nincs-e ott minden jás2kú11 polgár elött az

anyagiakban való jobblétre vezetò l11 tárva-nyitva? _ mindezek

рed1g nemzeti kincsünknek, szabadságunknak áldásai, édes gyü

mölcsei; csakhogy az a’ kérdés: valjon az emlitettem édes gyü

mölcsöket anyagilag a’ jászkún polgárok század ót6 kellöleg él

vezték-e ?

0h, пé22en körül a’ jószivü utas jászkún földeinken, nem

ïogja-e észrevenni , mint csinosultak a’ jászоk kúnоk 16l1he1ye1‚

11árоsa1!? nem fognak-e iigyelmet nyerni napról napra miveltebb

földei? _ a’ mesteremberek száma helységeink-, városainkban

nagy és пapоnkéп1 nevekedö , _ csinosbak a’ kézmüvek, mint

hajdan voltak, a’ jászkún helységek is többnyire 1nár városok, _

mindezekkel tanusitva, hogy a" mint szellemileg , ugy anyagilag is

a’ j6szk611 nemzet szabadságának 52ázad 6t6 csakugyan malasztosak

á1d6sa1, édesek minden gyümölcsei.

Ürülj azért és örvendj, jászkún polgár, nemzeti nagy kin

csedet, szabadságot, becsüld mindenkor nagyra. Ime, te század óta

élvezed már szabadságodnak azon áldott gyümölcseit, mellyekkel

csak a’ XlXik szá26d 1n1111 és most folyó tizedében 61kо1о11 11j

törvényczikkeink kedvezése kivánja a’ nagy haza adózó iialt boldo

gitani, utat nyitván a’ földbirtok megváltására, 65 képességet en-

gedvén az adózók liainak is a’ törvényczikkben elsorolt hivatalokra.

Élvezd 6zér1 szabadságodnak 61dása11, 1ner1csak igy tudha

tod , milly édesek ennek minden gyümölcsei, _ de soha se felejtsd

el, milly igen méltók szabadságodnak áldott nemtöi örökös nem

zeti há1ádr6!

Il. Rész. A’jó és nemes szivnek a’ mint legkedvesebb, ugy leg

szentebb kötelessége a’jótéteményeknek meghálálása, a’jótevök

iránti örökös hála, _ azértalig hangzottak el ajakiról egy védangyal

-nak az aggésifju Tóbiás elött e’ buzditó szavai: „áldjátok a’ menny

¿nek 151611é1, és minden élök elött hálát 6djatоk пek1,“ földre bo

r1111 62о11661 a’ jó, nemesszivû, jámbor, az évek terhé161 már-már
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görnyedezò Tóbiás nával, I1áza népével egyntt hálálván, kószönvén

istennek reájok árasztott jótéteményeit.

Igy a’ jó és nemesszivü jászkún polgárok is _ kiknek jel

lemi tulajdonuk, a’ jótéteményekròl, a’ jóltevòkröl soha meg nem

felejtkezni , söt azoknak még emlékezetöket is áldásban tartani _

alig láták az áldott 1745-ik évnek százados társát, e" folyó 1845

ik esztendöt, felderülni, nem várváu angyali buzditásra , keblök

nem birt hálájok lángoló tüzével , fel-fellobbant ez , és a’ min

dennapi hálát pompásb, ünnepiesb alakba öltöztetve, egy szivvel

lélekkel ime minden jászkún polgár örömhála-ünnepet tart és szen

tel ama dicsö jótevöi, nemtöi üdvözlésére , kiknek köszönheti és

köszöni nemzeti legdrágább kincsét, áldásos szabadságát, _ оh!

111csére1es és követést érdemlö szép példája a’ nemzeti hálánakll

De valjon, dicsö jászkún nemzet! kiket illet nemzeti hálád? kik le

gyenek nemzeti kincsed-, szabadságodnak dicsò nemtòi , kérdenem

és 111d110m ugyan szabad-e ? Istenl Király! Hazal e’ szentséges,

e’ felséges , ez édes nevekben azokat, kiknek szentelve van hála

ünneped, emlitettem-e? oh, igen is, jászkún nemzet, ugy-e, isten

a’ te legfòbb, legnagyobb jótevöd, ’s igy hálád ugy-e mindenek

elött istennek van szentelve? _ és méltán , mert minden jó adо

mепy és minden tökéletes ajándék onnan felül vagyon , alászállván

a’ világosságnak atyjátólgigy tanit szent Jakab apostоl *_) és mé11á11 ;

mert mid vagyon, a’ mit nem vettél (istentöl) és ha vetted,mit dicsek

szel,mintha nem vetted volna ? igy irt szentPál "*)_. Azért méltán

ragyognak a’ 11aр1 rend soraiban is e’ jeles szavak : május 20-kán,

mint is a’ százados ünnep tartására kitüzött határnapon , reggeli

kilenczedfél órakor isteni tisztelet és sz6поk1a1 a" рaroch1611s sze111

egyházhan, eò е5ás2ár1 királyi föherczegségének a’ felállitott ban

derium diszes sora közötti ünnepies odavezetésével; azért méltán

sieténk mi is mindnyájan hálaünnepünk e’ reggelén mindenek elött

e’ szent helyre , mert hálánk zsengéje istenünké, kinek csakugyan

ama szent oltárnál buzgólkodott az nrnak fòpapja , a’ kegyes Áron,

") Szent Jakab ap. lev. 1. r. 17. v.

Н‘) A’ Kor. 1. lev 4. r. 7. v.

3 ‘к’
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a’ szentek szentjét, a` makula nélkül vaю bárányt hálaáldozatul

bemutatni.

De valjon isten iránti hálánk ma és épen e’ szenthelyen be

fog-e örökre végzödni? oh , távol legyen! folytatjuk mt, nemde,

mig élünk , isten iránti hálánkat, _ mi istenünkröl, mint legföbb,

legnagyobb jótevönkröl , soha , de soha sem fogunk megfelejtkezni,

törvénye szent lesz elöttünk , és törvényének e’ két legnagyobb

parancsolatjából: szeressed istenedet, szeressed felebarátodat, fog- -

juk naponkénti hálakoszorúnkat füzögetni, ezt istennek feláldozni,

mint hálánk legáldottabb ajándékát.

НМ; isten után kit üdvözlünk hálánk ünnepével? a’ királyt

ugy-e ? méltán; mert kinek köszönheted, te dicsö Ёszkúн nem

zet, isten után kiváltási szabadságodat, e’ nemzeti legdrágább kin

csedet? nemde a’ soha sem felcjtendò áldott királynö Mária Teré

zia határtalan kegyelmének ‘? *) Oh , dicsö királynò ! Mária Teré

т! vajha királyi trónod zsámolyához vihetnénk most legforróbb

hálánkat e’ százados nagy ünnepünkön! de el-, eltüntél te hiv jobbá

дyма földi lakhelyéröl, csak dicsö koporsódat, ebben felséges áldott

poraidat tisztelhetjük még legmélységesebb hódolatu hálánk hervad-

hatatlan koszorújával, _ legyen hát üdv , legyen örök üdv dicsö

lelkednek , legyen béke áldott poraidnak, _ ime, elfelejthetlen

nemtöje, felséges megadója a’ jászok-kúnok kiváltási szabadságá

nak, könyeink cseppeit, mint hálánk legtisztább gyöngyeit, hintjük

el királyi sirhalmod körül , és könyeink záporát csak az egy szün

teti , hogy nem , nem tüntél el, felséges asszonyunk , nagy kegyes

ségü jó királynénk , örökre földünkröl, söt élsz , mind e’ napig is

élsz felséges, fenséges nnokáidban, élsz dicsöségesen uralkodó,

vagyis nem annyira uralkodó , mint inkább atyáskodva országló jó

királyunk V-ik Ferdinándban , kinek királyi kegyelme e’ folyó

századunk mult tizedében nj törvényczikkel szentesité nagy királynö

töled nyert, a’ vámdijtól mentesitö jogát a’ jászkún nemzetnek. М)

Lengje hat körül, határtalau kegyességü jó királyunk , lengje kö

rül királyi trónodat is nemzeti legforróbb hálánk, és legyen

 

1*) Május 6-án 1'745ik év.

М) Ktváltságos levél 2-tk cайте 1745-tk év május 6-án.
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szabad trónod zsámolyánál megvallanunk : hogy a’jászkl’m halnt

is kész felséges jó királyunkért, _ most azonban hálaimánk ez:

Isten éltesd számtalan évekig jó királyunkat, atyáskodó ország

lásával boldogitsd, egek ura , minél tovább édes hazánkat! hadd

érezze minden magyar, hadd tapasztalja a’ jászkún nemzet, hogy

csakugyan nem tünt el örökre a’ nagy és hatalmas királynö, Mária

Terézia , söt él a’ mint felséges , ugy szintén fenséges unokáiban,

mind e’ napig is él, és pedig a’ jászkún nemzet boldogitására

is él fenséges unokája, József nádornnk- , grófunk- , biránk

han is, már-már 50 év óta árasztván e’ hatalmas védangyal

által királyi kegyelméböl nyert szabadságunknak áldásait hajdan

kedvelt jászkúnjaira. Fenséges unokája nagy királynénknak, öröm

hála-ünnepünk fenségednek is van tchát szentelve, _ áldásos 50 évek

böl füzött hálakoszorúnkat fenséged atyáskodása készitette, számta

lan jótéteményeinek a’ jászkún nemzetre árasztott gyöngyeivel éke

sitve, . . e’ drága gyöngyök fognak ragyogni a’ jászkún földön; ezek

az ötven évek_isten , adj még számosb éveket is ezekhez !_öröki

tendik áldásban fenséged emlékezetét; ezek , ezek az áldásos 50 évek

fogják a’ jászkúnok legkésöbbi unokáikkal is tudatni , hogy a’ mint

felséges Mária Terézia alapitója, nemtöje, ugy fenséges József, ha

tártalan kegyelmü grófunk és biránk, hatalmas védangyala letta’

дászт“ nemzet szabadságának. _ Isten! áldd meg hát fenséges

védangyalunkat, Józsefetl Számtalan évekig éltesd szabadságunk e’

hatalmas nemtöjét, és mig e’ világ áll , legyen mindenkor virág

zásban fenséges háza !

Most már a’ haza tart számot nemzeti hálánkra; és méltán,

mert hol vagyon , jászkún polgárok, a“ ti lakhelyetek, a’ ti haj

léktok? nemde az édes haza kehelében ?_ hol rejteznek a’ titeket

boldogitható, holdogitó áldások édes gyümölcsei? nemde a’ kedves

haza keheléhen ‘.7 _ itt, itt éltek és élnek ama nagy , ama jeles és

dicsö honíiak, kiknek, mint nemzeti legdrágább kincsünk, szabad

ságunk hatalmas védangyalinak , pártolóinknak áldásban vagyon a’

jászkún földòn , és áldásban leszen is òrökké dicsö nevök, emléke

zetök, _ itt, itt az édes hazában , ennek anyai áldott keblében él

tek , dicsó jászkún nemzet, nemde ? áldott òs atyáid is, kik izzadva,
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fairadozva , értékòket, tehetségöket feláldozva nyerték meg kivál

tási szabadságunkat unokáiknak inkább, mint ünmagoknak boldo

gitásukra, _ itt , itt az áldott haza keblében nyugszanak nemde,

pormaradványai is azon ös atyáknak, kiknek e’ szent helyen

tegnap istenhez emelkedett buzgó imánkkal , e’ temploxnban lelkei

kért bemutatottengesztelò áldozatunkkalohajtánk legforróbb hálánk

adóját lelizetni? _ ugyan lehetne-e hát a’ jótevö édes anyáról, az

édes hazáról a’ honliaknak megfelejtkezni ? illenék-e a’ hоп iiainak

a’ hazában élni , de a’ hazának nem élni? Ohl hiszen még a’ csú

szó-mászó férgek is élnek hazaijokban a’ nélkül, hogy élnének , él

hetnének hazájoknak , _ ugyanis e’ szépet , e’ dicsöt csak ember,

ha áldozni kész , teljesitheti, pedig csak illy móddal lehet a’ haza

iránt hálaadóvá lenni; élj hát , jászkún polgár , a’ hazának, mint

jo honli, _ járulj áldozatiddal a’ haza oltárához , látni fogod

ngyanott dicsö nyomait a’ jászkún nemzet bokros és nagy áldozati

nak , mellyek szó nélkül is hirdetik, hogy a’ jászkún élt a’ hazá

nak is , _ de vannak még üres helyek a’ hon oltárán , ujabb és

ujabb áldozatokra van hát szüksége a’jó anyának, _ boldogitatni

kiván, de csak azért, hogy jóléte , boldogulása édes gyümòlcseit

keblében ápolt tiaival megoszthassa, reájok visszaárassza ; mutasd

meg hát, dicsö jászkún nemzet, és példáddal tanusitsd: hogy a’

hazúnak élni , a’ hazának áldozni minden jó honlì legszentebb hálás

kötelessége.

De talán hosszasb is lett silány beszédeln, mint a’ drága

idökimélés , fökép pedig a’ fényes gyülekezet kegyes türelme, ki

vánhatta; oh, hocsánatl hiszen a’ hol százados az örömhála-ünnep,

a’ hol száz éveknek lett joguk a’ szóló ligyelmét követelni, a’ hol

a’ szónok is a’ jászkún nemzet drága kincsének, jólétének édes

gyümölcseit, a’ jászkerület keblében harmincz évek óta lelkipász

torkodva , szerencsés élvezni, ''s igy buzgó hálájának szent és édes

adóját ohajtaná leiizetni, reménylem, forró hálám terjedelmesb sza

vait az itt tündöklö kegyesség nem, nem fogja megsokallani, _ sie

tek azonban szónoklatomat bevégezni , és minthogy elbeszélém az

urnak csudadolgait, minthogy elöhozám a’ jászkún nemzetre század

(Нa árasztott jótéteményeit, hálánk szent adójával üdvôzlém is
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nemzeti legdrágább kincsünk, szabadságunk áldott magasztos nem

töjét: ismételve hangoztatom elöszózatomat: áldjátok a’ mennynek

istenét, és minden élök elött hálát adjatok neki. Áldjátok az istent,

ti jászkún nemzetnek ösz hajiürtökkel diszeskedö, és az évek terhei

alatt már-már lankadozó polgárai , ime, a’ titeket illetö tiszteletnek

karjaival környezlek benneteket, és veletek együtt ballagván az ur

nak oltárához, meghivom példátok utánzása követésére minden

polgártársaitokat , hogy velek együtt mondhassuk el e’ hála

imánkat:

Isten! ime a’ buzgó jászkún nép lebornl elötted, hálálván,

hogy kiváltási szabadságának elsö századát malasztos áldások közt

bevégeznie megengedted , készen áll számunkra, mint reményljük,

az ujuló század, _ kérünk, oh, nagy isten! tégedet kérünk,

áraszd ebben is reánk kifogyhatatlan áldásidnak mindenkit boldo

githató jótéteményeit , éltesd jó királyunkat, boldogitsd áldott

kormányával mennél számosb évekig nemzetünket, édes Magyar

hazánkat! Isten l éltesd a’ fenséges nádort, határtalan kegyességü

gról`unkat , biránkat is , és tedd mennél dicsöségesbbé, mig a’ vi

lztg áll, a’ felséges uralkodó házat, védd és òrizd az egyházi és

világi elöjáróinkat , általok virágoztasd, gyümölcsöztesd a’ közjót,

általok tedd szerencsésekké , boldogokká az alattvalókatl _ áldd

meg, egek ura! ünnepélyünk magasztos diszeit is! áldd meg édes

Magyarhazánkat, ebben áldd meg, ápold, virágoztasd, boldogitsd, a’

világ utolsó napjáig, a’ jászkún polgárokat, és add , hogy hármas

kerületünk jólétben , boldogságban , rokon népeivel együtt,

minden feloszlás nélkül legyen, mig ember lakja a’ földet, minden

kor eдy! Ameп.

Vége levén az ájtatosságnak, az ünnepies gyülekezet,

azon renddel ’s diszmenettel, mellyel a’ templomba jött, a’

dandiirseregböl állitott zárvonal közt a’ kerületi házhoz vissza

ment, mîután a’ dandárcsapatok is, elöbbi állomásukról kapi

tányaik vezérlete alatt a’ városháza elébe vonulván, négyszegü

ünnepies állásba tették magokat ; a’ zene folyvást szólt , a’

mozsarak durrogtak. A’ kerületi ház termébe összegyült fé

nyes gyülekezet is , a’ fökapitainy ш’ vezérlete alatt , a' vá
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rosházához ment által. Midön fökapitány ur a’ városházánál

tisztelgö négyszegü sorban álló dandársereg általelfoglalt térre

beért, „éljen a’ mi kedves vezérünk !“ 5zó hallatott, mellyet

a’ dandárseregnek harsány éljenezése követett. A’ városházá

nál a’ gyülés elkezdödött, mellynek fényét leirni nem, csak

képzelni lehet. A’ városháza teremében középen, az ajtó el

lenében, hol dicsö emlékü Mária Terézia királynönek életnagy

ságu ’s remek festésü képe függött, nádori fökapitány ur, mint

a’ gyülés elnöke, _ mellette mindkét oldalról a’ pazar fényü

diszruhás egyházi, világi föméltóságok, megyék követei és a’

jászkún kerületi tisztikar tagjai a’ több ágakra nyuló asztalnál

foglaltak helyet, _ a’ többi minden rendü 65 rangu külsòk és

megyebelíek a’ teremet , annak elötérét és mellékszobákat

annyira megtölték , hogy mozdulni alig lehetett ; sokáig tartó

zaj után csendesség lön , kivül is a’ zene és mozsarak elhall

gattak, _ a’ mikor az elnök nádori fökapitány ur , szokott

szép modoru hangulattal 65 ünnepies lelkesedéssel, az ünne

pély czélját, a’ jászkúnoknak hajdankori viszontagságaikat,

jelenkori állásukat a’ következendö szellemdús és maga ne

mében classicus beszéddel érzékenyen lefesté:

Nagyméltóságu fényes gyüleke zet, tekintetes

hármas kerületek!

Midön az egész nagy természetben , a’ mindenható isten re

mek teremtményében, köztapasztalás szerint , az éjjeli sürü hо

mályt ébresztö és élesztö világosság, a’ dermesztö hideget ápolgató

melegség, a’ borzasztó fekete fellegeket gyönyòrködtetö napfény a’

komor és kopár telet csiráztató tavasz _, érlelö nyár, és gyümölcs

hozó ösz követi , _ midön az egyes ember szivét is hol fagyasztó

búbńnat, hо1 kecsegtetò remény , hо1 a’ kétségbeeséshez közelitò

szorongatás, hol végre határt ismerni alig akaró örömérzés lepi el,

_ igen természetes.: hogy a’ nemzeti életben is nem egyszer a’

magasztos események közé vegyülnek a’ kellen1etlenek, _ a’ nagy,

dicsö és fényes tetteket homályha boritják a’ közinségek és súlyos

rsapások, _ a’ polgári jólétet feldúlják gyakorta a’ szenveclett
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nyomoruságok, és mindezeket ismé_t csaknem feledékenység 6r11é

пyé1)e sodorja egy ujabb lelkes fölemelkedés , nagygyáalakulás és

6` közjónak helyreállittatása. lgaz valóban , a’ mit az emberi nem

zet történetei minden lépten ’s nyomon hirdetnek: hogy zavartalan

örömben élni nem halandónak, nem nemzetnek jutott osztályrész.

Bégen észrevették ’s tudták ezt ligyelmes egyének és nemze

tek. Emlegeti a’ scythákról Philarehus, a’ thracziaiakról pedig idò

sebb Plinius: hogy mindegyik e’ népek közül naponként esti lefek

vés elött, ha szerencsétlenség nélkül folyt le reájuk nézve a’ nap,

egy üres nyil-puzdrába , vagy födeles edénybe egy fehér , ha

pedig ellenkezöleg , egy fekete kövecskét tett be ; ’s midön azután

él16k a’ h61á1 6l161 félbenszakasztatott, társaik a’ fehér és fekete

kövecske-számból itélték meg pályájuknak boldogságát vagy bol

dogtalanságát. _ Ezektöl tértek által Bómába is hajdan a’ fehér és

fekete kövecskék,söt ugyanott a’ fehér és fekete napok_„dies albi

et dies atri“ _ 1né3 a’ naptárakban is nagy gonddal följegyeztet

tek, azok fehér krétával, ezek korom szénnel iratván be. _ Bóma,

nemde, hajdan világ ura volt ’s mégsem számlálhatott egyedül fe

hér nnpokat! _ a’ fekete napokon Bóma húsan elmélkedett és

óvatossá lenni tanult , _ a’ fehér napokból pedig örömkitörések

között 11j lelkesedést nyert a’ dicsöség koszorújának elnyerhetésére.

Vitéz magyar öseink, midön e’ boldog hazát fegver élével

utódaiknak szerezték, dicsò és 1116g6szto5 tetteik által bizonyosan

számtalan fehér napokat éldeltek , _ azonban maradékaiknak meg

kellett ismerkedniök az augsburgi , sajói , várnai és п1оhác51 fekete

napokkal is , hogy annál bölcsebben 6lt6l1á55ák: mi á1161 lehet

visszaszerezni a’ tartós fehér vagyis boldog napokat. Szoros és 11о

mo1hat1611 еgyetértés , pártokra nem szakadás, koronás fejedelem

iránti tántorithatatlan jobbágyi hitség , a’ kormány 1r6111 viseltetò

erös bizodalom , a’ minden nagyra , igazságosra, dicsöre vezetö

kész hajlandóság, és 611116k szilárd általlátása: hogy a’ polgári

1ársa5ág nem egyedill ész, eszme , hanem sokféle müveltségü, in

dulatu , tehetségù, viszonyu egyénekböl összeszövetkezett vegyü

let _ képesek csak kiirlani a“ fekete napoknak lankasztó vagy

dúló sebeiket. _
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lllyen elvek mellett történt Kún Lászlo magyar király uralko

dása alatt, a’jász és kún nemzet részvevö vitézségével is, a’ márk

feldi hires gyözedelem , melly мы a’ habshurgi császári borostyá

nos családnak hatalma, disze, méltósága és századokra kiterje

dett tündöklö fénye megalapitlatott , _ illyen elvek mellett történt

Bobert Károly magyar király fejedelemsége alatt egyedül a’ kún

nemzetnek vitézsége által a’ felzendült és pártot ütött erdélyi szá

szoknak lecsillapitásuk , _ illyen elvek mellett a’ magyar jász és

kún bajnokság által terjedett ki dicsò Nagy Lajos boldog országlása

alatt Magyarországnak határa háromféle tengerpart közé , _ illyen

elvek mellett fejledtek ki ismét a’ jász és kún nemzet összemunká

lódásával н` halhatatlan érdemü H un yady M át y á s nak pompás

gyòzedelmei, mellyeket Europával nem annyira Cortesius Sándor

nak égig magasztaló latán versei, mint a’ hódoló hirnek gyors

szárnyai ismertettek meg; _ illyen elvek mellett gyult lángra

azon példátlan magyar, jász és kún hivség, melly a’ halhatlan em

lékü , dicsö és nagy Mária Teréziának veszélylyel fenyegettetett ki

rályi мы, hét szövetséges ellenség daczára, hatalmának, ugy

szólván, egész elöbbeni kiterjedésében fentartotta. _ Vagy talán

holmi üres álladalmi eszmék , visszavonások , pártra oszlások, meg

hasonlások, rothasztó tespedések hozták létre e’ nagy történeteket,

mellyeket álmélkodva csudál a’ ‘Мёg?! —- Bölcsen irá egy boldo

gabb életre általköltözött magyar tudós férfiu: „természete rendén

nagyobbI hasznátveszed, még ktnnal a’ magyart más nemzetté teмed.“

Voltak tchát, ime mint csak ezekböl is kitetszik , a’ nagy

lelkü jász és kún nemzet történeteiben is fehér, azaz örömteljes

napok; de , fájdalom! e’ két rokon nép sem kerülhette ki egészen

a’ fekete napokat, _ midòn t. i. Magyarország a’ török háborunak

mintegy állandó tanyája lett, és holmi ellenséges sarezolások és

zsarolások miatt a’ pénz зzйkа naponként inkább meg inkább érez

tetett, elöbb a’ szomszéd vármegyék kezdének a’ Jászságban és

Kúnságban fôldfoglalásokat tenni, utóbb pedig 1702-ben I. Leo

pold magyar király a’ közügy és szükség tekintetébòl kénytelenit

tetett az egész Jászságot és Kúnságot 500,000 forintért eщst pénz

ben a’ német vitéz rendnek örökös joggal eladni.
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Ekkor kczdödött az eddig mindenkor szabad jász és kún nép

nek, mit maga a’ hiteles 1745-iklévi jász és kún jegyzökönyv

hirdet, negyven esztendös kinos szolgasága, vagyis ekkor tüntek

fel azon hosszas és gyötrò fekete napok, mellyeknél kártékonyabbak

onállású kebleket nem érdekelhettek. _ Fájt a’ rettentö súlyos

csapás mindenkinek, _ azonban ennél többet elsö években a’

zsibbadon és fásult szivek nem tehetének _ erösödni kellett idöjár

Шуя! a’ betegeskedö léleknek, hogy utóbb nagy és dicsò tettekre

ébredjen.

Bészvéttel намék édes rokonaiknak és bajnok társaiknak

illyeten helyzetöket a’ józanabb gondolkozásu magyarok. _ A’

szatmári békekötés ötödik ezikkelye és az ennek következésében

kiküldetett országos választmány meggyòzûdésig elhitették mind a’

késöbb uralkodott kegyes magyar királylyal Ill-ik Károlylyal, mind

a’ német vitéz renddel az eladás káros következését , a’ minek az

a’ fontos kòvetkezménye lòn: hogy a’ német vitéz rend kész vala

lemondani pénzen vásárlott öròkös jogáról , ha neki lelizetett

500,000 forintnyi ezüst tökepénze visszatérittetik , _ nemes vala

ezen ajánlat , de fòlöttébb nehéz volt azt az akkori pénz szükében

teljesiteni.

Harmadik Károly király, a’ legnemesehb szivü fejedelem,

kinek lllagyarhazánk olly temérdek sokat köszön, az 1715: 34.

t.czikkben, hogy a’ Jászság és Kúnság bajos állapotján segitene,nagy

lelküleg magára vállalá a’ tökepénz felének letételét, ’s annak má

sik felét az országtól ohajtotta lelizettetni. _ Azonhan diadalmas

gyözedelmei sokkal nagyobh áldozatokba kerültek, mintsem hogy

magasztos szándékát akár ó maga, akár a’ nemzet teljesithette

volna; igy ismét pangásra jutott a’ jász ’s kún kérdés mindaddig,

mig Pállfy llliklós nádorispánnak közbevetésére a’ német vitéz rend a’

pesti rokkant katonaháznak alapitvány-pénzeiböl ki nem elégittetett,

’s a’ Jászság és két Kúnság ezen intézetnek biztositásul lelizetésig

zálogképen 1731-ben általadatott. Nem шuп ez днa! a’ jászkún

nép sorsa , sòt inkább súlyosodott.

De a’ kegyes mennyei gondviselés, mellyért kevéssel ezelött

lángoló hálákat kúldòttünk a’ magos ё; felé , kònyörült a’ sinlòdö
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hármas kerületen, bocsájtván közibe olly foganatos elszánást, egyet

értést, eltökélést, szilárd akaratot és minden kitelhetò hazaliui ál

dozatra erös készséget, minòt a’ Коr viszontagságaihoz képest való

ban óriási tettnek büszkén nevezhetünk.

Legyetek áldottak hamvaitokban is , ti nagy fériiak! kik e’

nagy tettet, a’ jász és kún nemzet váltságát, okos hátorsággal,

megfeszült észszel, közegyetértéssel, és olly temérdek pénzösszeg

nek megszereztetésével önértékeitekböl végrehajtottátok, és igy a’

fekete gyásznapokat megszüntettétek! _ Legyetek áldottak ham

vaitokban is, ti nagy férfiak! kik egyéb költségeken é5 kiadásokon

kivül, illy 500,000 forintos áldozat mellett, ugyanakkor a’ titeket

ápolgató nagy és szép királynénak uradalmi székét, halhatatlan em

lékezetü Páliïy János nádorispán, egyszersmind gróftok 's törvényes

birótok fölszólitására, 1000 ujoncz katona kiállitásával védelmez

ИМ‘. — Legyetek ezerszer meg ezerszer áldottak hamvaitokban

is, ti nagy îériiak , kik az 1751: 25. t. cz. által a’ régi jász és kún

szabadságokat visszaszerezni képesek voltatok!

Elöttünk szenthely mindegyik sirhant, melly alatt nyugosztok.

Ti шишek le ujabb boldogságunknak erös talpkövét, és nektek kö

szönjük tiszta buzgó sziwel és érzékeny hálával a’ mai százados öröm

únnepet.

Járult pedig a` váltsághoz és ennek más terheihez _ a’ mit

a’ késöbb korért nem lehet meg nem emliteni _ a’ jászság 232,750

forinttal, a’ Nagy-Kúnság 155,000 fttal, a’ Kis-Kúnság 193,150

fttal, _ egyтt e’ három tétel 580,900 ftos összegre nig, és e`

pénzmennyiségnek letétele, az 1745ik évben, keletben forgott pénz

mennyiséghez képest, ugyan nem volt-e, mint felebb is érintem,

valóban óriási vállalatl ‘? _ Az volt igenis, annálinkább, minél

bizonyosabb az, hogy még akkor a’jász és kún rónaságok, a’ török

háborúknak dúlásaik miatt, többnyire terméketlen, parlagon heverò

pusztaságok voltak. Számláltak ugyan akkor is , mint most, a’ jász

és kún kerületek kebelökben 25 megnépesitett helyet, _ de vált

ság idejekor a’ hármas kerületekben csak három mezöváros, t. i.

.lász-Berény, Karczag és Halas tengödôtt, _ ma pedig a’ haladás
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pályáján elöbbre lépdelt határaink 21 mezövárossal es négy helység

gel diszelg.

De váltság idejekor a’ népesedés is igen gyéren állhatott,

mert sokkal utóbb a’ ll. József császár és magyar király alatt készült

òsszeirás csak 91,720 lakost tulajdontt a’ hármas kerületnek,_ az

1802-ki hazai törvény következtében létre jött összeirás már ösz

vesen 114,143 jász és kún lakost emleget,_ midön ma a’ magyar

nemzet élö és éltetö istene mindenható kegyelmébòl 170,281

lakos munkálkodik dicsöségesen uralkodó ’s népeit holdogitó kirá

lyunknak V-ik Ferdinándnak , az ausztriai örökös császárnak,

kinek életét a’ nemzetek jövendòje fölött örködò isteni gondviselés

hosszu idòkre terjessze _ éljen! éljen! éljen! _ ébresztö oltalma

alatt a’ Jászság és Kúnság térségén. Melly számból a’ Jászságra

60,951, Nagy-Kúnságra 48,761, a’ Kis-Kunságra 60,569 fò esik.

Mindezek nem arra mutatnak-e, hogy nagylelkü atyáknak nagy

lelkü és haladó utódjaik voltak és vannak 1? Igenis, a’.lász és két kún

testvérnemzet boldogsága idöröl idöre mindenkor magosabh fokra lé

pett,’s még magosabb fokraleszenjutandó, ha7 atyáiknak tetteikhez és

példás egyetértésökhez ragaszkodva, gondosan kikerülik a’ bensò

viszálkodásokat, és a’ latán közmondás szerint: felhöt nem ölelnek

Júno istenasszony helyett._ Mennyország e’ föld tekéjén nincsen ’s

nem is lehet , épen az egyes embereknek mindenféle gyöngeségeik

és indulatoskodásaik miatt: ugyanazért mindenféle nyilatkoztatott

vallásnak szentsége a’ mennyországot egy másik világban keresteti

velünk gyarló emberekkel, hol már nem ember, hanem maga a’

-világokat tere-mtett istenség fog országlani._Gazdagabbak , gazda

gok, szegényebbek , szegények , söt koldusok is , _ nem külön

ben jók, roszak, erösek , gyávák , boldogok és elégületlenek

mindenkor voltak és lesznek is közöttünk; mert a’ képzelt határta

lan egyenlöség soha sem valósulható c's üres eszmerémek közé tar

tozik. _ Örizkedjünk a’ tévutaktól, és a’ helyett, hogy a’ leve

göbe fellegpalotákat épitsünk , ragaszkodjunk, dicsö öseink nyom

dokait hiven követve, a’ köztörvény és nyert szahadalmainknak

oltalmuk alá , bizodalmat , tiszta és teljes bizodalmat helyheztetvén
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fòkormányzónk tapasztalt magos 65 országszerte mélyen tiszt6lt

részrehajlatlan bölcseségébe és igazságszeretetébe.

Valóban nemcsak azok nagyok, kik valamelly tájt és kür

nyéket boldogitanak, mint minket boldogitottak nagylelkü jó el

dödeink; hanem még nagyobhak azok, kik kormányuk által má

soknak a’ nagy tettekre alkalmat nyujtanak. _ lllyenek valának a’

jász és kún nemzetre nézve országunk nádorai és királyi helytartói

közül a’ megváltás után: gróf Pálil`y János, gróf Batthyány Lajos,

Albert szász-tesseni herczeg , és Sándor Leopold királyi fòherezeg,

az 1790-ik évi 29-ik törvényczikknek, vagyis az országgyülési

részvételünknek elfelejthetetlen fenséges kieszközlöje. _ lllyenek

valának ugyan a’ megváltás idöszaka után _ hogy a’ kisebbeknek

érdemeiket .se hallgassam el _ a’ haza dicsö oszlopai mellett , a'

nádorispányi fökapitányok közül : Almásy János kir. tanácsos és a’

hétsze1nélyi törvényszéknek ülnöke, _ Almásy Pál, János lia,

elòbb nádori alkapitány, _ Almási Ignácz, Pál lia, elöbb nádori

alkapitány, _ Boros Sándor kir. tanácsos, Steöszel József kir. ta

nácsos, Somogyi Antal kir. tanácsos. _ lllyenek valának, szinte

a’ megváltás után, a’ nádori alkapitányok közül : Almásy Pál, késöbb

fökapitány, _ Jankovics Miklós, Almásy Ignácz, késöbb fökapitány,

_ Boros Sándor, késöbb fökapitány, — Komáromi Menyhért,

Makó Lòrincz , Horváth Péter , Fazekas András é5 Eördögh József.

_ lllyenek valának a’ jász kapitányok közül: Nagy Mátyás , Dózsa

Pál, Pethes András, Dózsa József, Makó Lörincz és llfihálkovics

József. _ lllyenek valának a’ nagy-kúnsági kapitányok között:

Kisvárady Dániel, Illésy István, lllésy János , ismét 2-ik lllésy Já

nos és Laczka János. _ lllyenek valának a’ kiskúnsági kapitányok

közül: Már Gergely, Boros Mihály, llerpoy Mihály, M/olnár Fe

rencz , Már András, Horváth Mihály , Kármán Pál , Péter Zsigmond

és Szabó József. _ Az elöbbiek _ t. i. a’ fentisztelt nádorispánok

és királyi helytartók magas és hatalmas pártfogásaik és bölcsen ve

zetett fökormányviteleik, _ az utóbbiak engedelmeskedésök és

pontos végrehajtásaik által nemcsak áldásban élnek a’ vettjóté

teményeket illöleg becsülni tudó és háladatos jász és kún nemzet

szivében, hanem egyszersmind majd ugy , mint nj életünkre tápláló
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ságu csillagok tündöklenek évkönyveinkben. _

De vagyon mai örömnapunknak még egy másik felette fontos

é5 szivünket örökös hálára indito tárgya is , mellyért szinte a’ leg

buzgóbb imádságinkat terjesztettük imént a’ mindenható isten elébe:

_ ma üljük egyszersmind fenséges József cs. kir. örökös föher

czegnek, Magyarország szeretve tisztelt nádorispánjának, annyi

ezer meg ezerféle elömeneteleink fáradhatatlan eszközlöjének

félszázados jász és kún grófságát és biróságát, _ még pedig ugy

îmnepeljük, hogy a’jász és kún nemzet félszázados gyámola , оl

161111a ‚ pártfogója és boldogitója példátlan kegyelmes leereszkedé

séböl nemcsak itt közöttünk mulatni méltóztatik, hanem egyszers

mind lángoló kettös örvendezéseinkben is élénk és mindenféle ke

gyelmeket sugároztató részt venni kivánt.

Midön egy század elött e’ gyülekezet-helyünk.örömkifaka

dások között harsogott, akkor boldogul elhunyt Grassalkovich Antal

6 kegyelmessége a’ királyi személyes jelenlételnek a’ törvényke

zésben helytartója, mint nádorispáni biztos ur öntött életeröt e’

rónaföld téreibe , _ ma a’ magyar nemzetnek bársonyban született

legdrágább kincse ragyog és tündöklik közöttünk atyai kormány

zásának ötvenedik évéhen. Nincsen arról, a’ mennyire tudhatni,

legkisebb nyom is a’ magyar évkönyvekben: hogy valaha valaki

félszázadig ült volna a’ fényes királyi helytartói és nádorispáni

székben _ annál nagyobb tehát a’ szerencse , mellyel bennünket

a’ mennyei gondviselés megáldott. 011! boldognál boldogabb, söt

legboldogabb nap! légy te záloga egy huzamos és sokáig kiterjedò

évsornak, ’s hadd azt gyönyörködni unokáidban, kiért minden

igaz magyar , jász és kún kész saját élete éveibòl áldoztatot vinni

oltárához az ég hatalmas urának.

Kisebbnek lenni érzem magamat, mintsem hogy képes vol

11ék országunk e’ legnagyobb érdemü védangyalának számtalan jó

téteményeit közelitöleg is megismertetni,_ hirdeti azokat Pozsоny

tól az erdélyi bérczekig, Szávától a’ karpáti havasokig minden

háladatos magyar kehel, _ hirdeti Magyarhazánk félszázados tör

ténete, mellyben mindenkor e’ nagy hösnok és hölrs vezetönek
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fog iulajdonittatni minden véget értlelkesedés, haladás és elòmene

tel. _ Beánk jászokra és kúnokra nézve bizonyosan csak a’ köz

hálanyilatkozatot mondom ki , ha azt mondom , hogy félszázad

alatt egyedül neki kell köszönnünk minden lényeges kifejlésünket

65 gyarapodásunkat. _

Elakadtunk talán néha itthon tanácskozásainkban ‘Р 51 ò magas

eszének fáklyája kijelölte elòttünk az okosság biztos ösvényét.

Összebonyolódtak talán itt vagy amo11 e’ hármas kerületek

ügyei? az ò gazdag és mindenfélére kiterjedò tapasztalása nem

fegyverrei vágta ketté , mint egykor Nagy Sándor cselekedett, _

hanem biztos tapintattal feloldotta a’ 1ne51er5ége5 alkatu kúnkötést.

Védelemre, pártfogásra és oltalomra volt talán törvényes

igazaink miatt majd e’, majd más helyen szükségünk? az ö irántunk

viseltetò állandó hajlama ’s igazságszeretete, keresztül törve minden

cselszövevényü akadályokon, jogainkat é5 szabadalmainkat csonki

tani teljességgel nem hagyta.

Elvétettük talán történetböl vagy emberi gyarlóságból az

igazság kiszolgáltatásában az egyenesen vezetö biztos fonalat? _

51 ö belsö szerkezetünket hiven ismerö bölcs tudománya mágnestü

gyanánt saját elnöklete alatt szegénynek , mint gazdagnak , legki

sebb kedvezés és részrehajlás nélkül, egyiránt kiszolgáltatta a’ tiszta

igazságot, készitvén 1799ben számunkra még különös jászäés kún

törvényszabályokat is.

Jobblétünk ’s müveltségünknek nagyobb és п15gо5aЬЬ fokra

viteléröl tanácskoztunk talán néha egymás között és mély hódolás

sal esedeztiink tanácsadásáért ? _ az ò erényes és másokat boldo

gitani vágyva vágyó sztve jóságának egész folyamát reánk árasz

totta. _

És mi, két hajdani roppant nagyságu nemzetnek kisded ma

radványa, mit vihetünk mai napon mindezekért hálaáldozatul fél

százados nagy kegyességü grófunknak és föbiránknak ? _

Büszkék vagynnk, igaz, hogy nekünk jutott elöször a’ ki

tüntetö szerencse , e’ dicsöség Iia és elsö magyar képének arez

vonásait érczekbe vésetve a’ késö unokáknak általadhatni, _ büsz

kék vagyunk , igaz , hogy engedelmet nyert az egész idesereglett
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“зz és 'kún nemzet, hálaudvarlását a’ megtestesült jóság személye

elött nem sokára megtehetni: de minekutána mindaz, a’ mit mi

tehetünk, parányi a’ vett jótéteményekhez képest, _ ugy ‘Нem,

minden jásznak ’s kúnnak fökötelessége: hogy templomainkhan,

házainkhan , söt a’ szabadsággal lengedezö szahad ég alatt is imákat

’s fohászokat küldjünk a’ mindenható hatalmas zsámolya elébe, kér

vén öt szivünk mélyéböl és tisztaságából: hogy félszázados József

grófunkat és biránkat, egyszersmind fenséges Mária Dorotthea gróf

nénkat és biránénkat is , nagyreményü magas családjával együtt, még

igen igen sokáig éltesse. Éljen! Éljenek még igen „ваш! _

Nagyméltóságtokat pedig, méltóságtokat, fötisztelendöségteket,

nagyságtokat és minden karú és rendü itt egybesereglett uri vendé

geinket legmélycbb, mély, különös és tartozó tisztelettel alázatosan

megkérjük: fogadják el a jász és kún nemzet, nemkülönben kettös

nemzeti örömünnepünk iránt kinyilatkoztatott nagylelkü és nemes

hajlandóságukért forró köszöneteinket, és viseltessenek ezntán is

pártfogással, védelemmel és egyenes öszinteséggel hármas kerülete

inkhez, mellyek örökös szövetséggel vágyva уágyтК rokonok, tar

sak és hivek lenni ’s maradni a’ dicsö magyar nemzethez, jól tud

ván, mit teszen résztvenni a’ magyar alkotmány szelid és kellemes

jótéteményében. _

Végezetre Bóma, az ismeretes ‘тá; nagyura _ mint elöre bo

csájtám _ fehér napjain örömfakadásai között a’ fölemelkedésnek

jövendö fokairól elmélkedett. _ Az van tehát részünkröl is hátra,

hogy mi is, követve az elöbbrenézés biztos ösvényeit, a’ jövendö

ségbe éles szemmel és hátor lélekkel nézzünk ki.

Felhivlak tehát benneteket, érdemteljes tiszttársaim, _ nemkü

lönben a’ jászkún nemzet lelkes képviselöit, a’ közjó szent érdeké

nél fошa : fogjatok e’ mai százados és félszázados örvendezés nagy

napján, ezen fényes és itt méе‘ soha sem látott uri vendégkoszorú

elött, lelkes elszántsággal velem kezet olly czélból: hogy összeve

tett vállakkal , minden kitelhetö eröböl ’s igyekezettel még mago

sabb lépcsöre emelhessük e’ hármas kerületek valódi boldogságát, _

szemetek elött tartván azonban mindenkor azt is, a’ mit hazánknak

egy érett bölcseségü nagy lia e’ helyen , hozzánk viseltetö igaz

4
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szeretetének zálogául , szivünkre kütött, igy szólván: „Tartsuk

szemeink elött azt: hogy egy nagybecsü polgári alkotmánynyal bi

runk , melly már nyolczszázadok próbakövét kiállván , noha czél

szerü javitásokat folyvást elfogad, a’ szeszély minden szüleményei

nek helyt mindazáltal nem adhat.“ _ Mondám.

Mig nádori fökapitány ur szónoklott, gyakran harsány

éljenzések és mozsarak durrogásai szakaszták félbe a’ csen

det. Végezvén fökapitány ur beszédét, eö fenségének Jász

berényben épen a’ százados ünnep napján május 20án költ

kegyes leirata _ mellyben az ünnep emlékére mind a’ 3 ke

rületbeli közönségek elöljárói közül »három , ’s igy öszvesen 9

érdemes egyént törvényszéki táblabirákká nevezni méltúzta

tott _ olvastatott fel, melly szinte éljenzésekkel fogadtatott,

a’ kinevezetteknek kiadatni rendeltetctt , nádori alkapitány ur

bizattatván meg, hogy a’ kinevezett táblabirákat annak ide

jében a’ hivatalos eskü letételére felszólitsa, _ egyébiránt

ezen emlékleirat a’ jegyzökönyvbe is szóról szóra beiratott,

melly itt következik:

Nemes kerületek!

A’ kerületi közönségekben tett érdemes szolgálatok megkü

lönböztetése tekintetéböl, a’ nemes kerületek váltságát illetö jelen

százados ünnep alkalmával, nevezetesen :

A’ jászkerületböl:

Szele Gábor jászberényi tanácsnokot ,

Kovács Sándor , kiséri tanácsnokot ,

Géczy Mihály , ladányi f6biт; _

A` nagykúnkerület részéröl:

Jósa Mihály, kúnhegyesi fòbirót,

Kenéz Sándor , túrkevi fòjegyzöt,

Kovács István, kúnszt.mártoni tanácsnokot; _

Kiskúnkerület részéròl:

Dávid József, maysai föbirót,



51

Máár Zsigmond , nyngalmazott tanácsnokot , ’s

Auzél Lajos, kúnszentmiklósi tanácsnokot _törvény

széki táblabiráknak neveztem; miròl is a’ nemes kerü

{стek ezennel értesittetnek._Jászberényben, pünkösd

hó 20-án 1845.Nro 976. Józse1`m.k.nádorispán.

Ezután elnök nádori fökapitány ur tudatá a’ gyülekezet

tel, hogy az összes jászkún nemzet nevében e’ nemzeti ün

nepély alkalmávali üdvözlés , hódolat- , tisztelet- és hálának,

mellyel a’ kerületek eö fensége, mint már-már 50 évig gróf

jok, birájok, söt atyjok iránt viseltetnek, ünnepies nyilvá

nitása végett az egész gyülekezet eö fensége szállására által

megy, és ott az eddigi gyakorlat szerint, a’ nemzet nevében,

a’ kerületi föjegyzö fogja a’ nemzet háláját és hódolatát be

mutatni.

Melly elnöki jelentés után a’ kivül tísztelgö dandárcsa

patok zene és mozsarak dnrrogásai közt a’ kerületi ház elébe

vonultak ’s ott kettös tisztelgö sorba állottak. Ezután a’ gyü

lekezet is pompás diszmenettel a’ kerületi házhoz мdни, melly

nek nagy tereme ’s elötére egy pillanat alatt tömve lön, _ itt

az öröm és tünödés , hála és tisztelet által megrázott keblek

érzelmei egymást ‘итáК fel,_mindenkivágyott látni ’s hallani;

_ a’ tolongásszülte zaj végre megszünt, miután a’ szobaajtó,

hová a’ tömeg íigyelme függesztve volt, megnyilt. Eö fensége

_ mint felhötlen hajnalkor a’ láthatáron feltünö nap -

egész méltósággal, József föherczegnek és az udvariaknak ki

séretében, a’ terembe belépett, legottan zajos és sziinni nem

akaró éljenzésekkel üdvözöltetett,_ mi megsz1intetvén, csen

desség lön , a’ mikor a’ kerületek föjegyzöje a’ félkörböl,

melly ö fenségét és kiséröit környezé , elöre lépvén, az összes

jászkún nemzet háláját és hódolatát a’ helyzet jelentöségétöl

elfogódott érzettel, de mégis férlias hangon, következendö

szónoklattal tolmácsolá:

Fenséges császári királyi örökös föherc zeg!

legkegyelmesebb “мы k és fòbiránk!

E’ már kettüs jelentöségü örömünnepünknek az levén czélja,

4*
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hogy a’ nemzetnek sorsát змéи isteni gondviselés iránti forró há

lára olvadt érzeteinket ünnepélyes szertartással mutassuk fel a’ min

denhatónak, és mindazok iránt, kik szabadságbai visszaállitá

sunk ’s ennélfogva polgári ujjászületésünk lefolyt ’s jelen évvel

bezárt századában kegyelmekkel , pártfogásaikkal ’s rokon hajla

maiны nemzeti életünket füszerezék, örömtòl dagadtkebellel

hálánkat és tiszteletünket nyilvánitsuk,_ mi ezt immár teljesitettük,

megadtuk az istennek , a’ mi az istené,_iini és jobbágyi hódolatot

’s forró hálát nyilvánitánk dicsöségesen országló urunk királyunk

iránt, a’ ищeт és hálaérzet adóját a’ legteljesebb mértékhen

nyujtottuk át mindazoknak , kik állásukhoz képest bármelly idòben

’s alkalommal polgári alkotmánynnk ujabb százados épületének fen

tartására, jobblétünk ’s boldogságunk eszközlésére készséggel se

gédkezeket nyujtottak, _ hátra van még egy kötelesség, melly

örömmel és hálával telt összes kebleinket fesztti , mellyet fenséged

magas személye elòtt itt e’ helyben, fenséged jelenlétével föl

szentelt teremünkben a’ lehetöségig összecsoportozva, e’ mai napi

szerencsében nem rëszesülhetö polgártársaink nevében is a’ teljesült

kivánat magasztos érzelmeitòl felmelegült kebellel teljesitünk.

Fenséges császári királyi föherczcg! a’ mult, jelen és jövö

emlékezet és ohajtás egygyé-olvadva tündérkép gyanánt emel

kednek fel lelkünkben ez ünnepélyes szent pillanatban, midön

fenségedet illy jeles alkalommal körünkben üdvözölhetjük,

midön az ünnep jelentöségétöl megrázott kebleink érzelmeit mint

atyánk elött nyilvánithatjuk , _ igen, fenséges ‘пuнk! polgári ujjá

születésünk elsö századának már-már enyészendö 50 évei fenséged

bölcs és atyai kormánya alatt folytak le, olly 50 évek , mellyek

alatt egymást felváltó fотоs események a’ jövendöség csudálkozá

sát idézik elö és mellyek alatt fenségednek magas állásához képest

mind a’ hadi, mind a’ polgári pályán kitünö szerepjuta,_ ezen súlyos

és hosszu évek során terhes gondjai között is millyen atyai gyön

gédséggel, milly nagy gоnd- és ligyelemmel kormányozta fensé

ged kerületeinket, irástárunkba emlékül és ereklyéül letett, és

mind a’ kerületek közös, mind egyeseket illetö kegyes rendelvé

nyei, intézkedései tanusitják; lehetne e’ pillanatban némellyeket
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megemlitenünk, de hosszasak lenni nem akarunk, _ tuщa azt a

közös hon , tudja kerületeink minden lakosa ’s mutatja azon példát

Iaн szeretet, tisztelet és ragaszkodás, melly fenséged magas sze

mélye iránt a’ jászkún keblekben , mint a’ nap sugára által a’ plán

ШК, nöttön nö, _tanusitja azon a’jászkúnok elött örökre felejthetetlen

leereszkedés, mellynél fogva fenséged százados ünnpélyünket ma

gas személyének jelenlétével dicsöiteni ’s ezáltal polgári ünnepïmk

örömeit nevelni méltóztatott.

Fogadja azért fenséged, az összes jászkún polgárok kebleik

böl e’ pillanatban örömhangulatával vegyülve fakadó forró szere

м, legmélyebb tisztelet és hálaérzelmek nyilvánitását.

Fogadja azon legbuzgóbb ohajtásunkat: hogy a’ mindenható

császári királyi föherezegségedet, fenséges nejével, nagyreményü

magzataival együtt, a’ legszerencsésebb ’s legboldogabb állapotban

magas állását ’s öszült Коты: füszerezhetö minden jókkal, égi,

földi áldásokkal tetézve, számtalan évekig éltesse. Éljen, éljen,

éljen !

Mellyre eö fensége illytartalmu magyar beszéddel vá

laszolt:

Tekin tetes kerületek!

Teljes méltánylást érdemel, hogy a’ nemes kerületek ’s lako

sai dicsö Mária Teréziától nyert шtsáф szabadalom százados em

lékét ülik. _ Megjelentem- köztetek, a’ dicsöült unokája és már

már félszázados grófotok ’s birátok, hogy résztvegyek annál na

gyobh örömötökben, mennél feltünòbbek mindenki elött, ki a’ le

folyt századon végig tekint , a’ váltsághól ’s a’ vele járt szabályo

zásból a’ kerületekre háramlott hasznok, ugy király ’s haza iránt

tovább is szerzett érdemei a’ jászkún polgároknak.

A’ váltság hasznát már csak maga a’ megváltott térségeknek

egyre növekedò értéke-is tannsitja, ’s kétséget nem szenved, hogy

belszerkezete a’ kerületeknek és egyesek jogai , az egyuttali szabá

lyozás ‘тa! ‚ hiztosabb lábra állittattak.

lllásrészröl , lóra termettjeles vitézitek ‚ kik szahad ajánlat
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М! is kiállitva , a’ leныt háborús idöszakban megmenteni a’ hazát

nem egyszer keltek barczmezöre , ugy minden közteher viselésében

’s viharos idòk közepette rendkivüli áldozat hozatalában is hiven

tanusitott készségtek a’ hon iránti ujabb érdemiteket fennen hirdetik;

mik kegyelmes fejedelmünk méltánylatát birják ugy, hogy ezen

százados ünnep kedves alkalmul szolgált felséges urunknak legma

gasabb kegyelme kijelentésére.

E’ végböl meghagyá felséges nrunk , hogy tolmácsa legyek

legmagosabb kegyelmének, mellyel ezen kerületek iránt, hü ra

gaszkodásukat kegyesen elismerve , viseltetikyegyszersmind felba

talmazni méltóztatott, hogy a’ kerületi tiszti karral, a’ közjót ’s

egyesek javát elömozditó szolgálata ’s ez ‘тa! felség ’s haza iránt

szerzett érdemeire nézve , kegyelmes meg6légedését tudassam, mit

ezennel örömest teljesitek.

De nemesak egyetemben tekinté felséges királyunk ezen hár

mas kerületet ’s tisztikarát, hanem legmagosabb iigyelmére mél

tatván a’ kebelbeli közönségeket is , ezek elöljárói közt, kik tisz

tökben magokat megkülönböztették , néhányat általam megadandó

közkitüntetés jelével kegycskedett megajándékozni.

És midön ez ünnepet ekként a’ királyi kegyelem jelenségei

emelik , derülten tünök fel _ òsöktöl vett nemzeti szellemetekhez

való dicséretes vonzódástok mellett _ a’ jövendö képe is, melly

polgári jóléteteknek üdvös fejledezését biztonreménylteti.

Ezt és kiváltságos állástokat ápolni,javatokat mindenkép elö

mozditani ezentúl is fö gondjaim egyike leszen; ki egyébiránt ezen

hármas kerületet ’s lakosait fejenkint, mindenkori öszinte hajlan--

dóságom fe“)! biztositom. i

Leirni nem , de képzelni is alig lehet azon mßglepeiésta

mellyet eö fenségének már elsö hangjai okoztak, _ el lehet

mondani a’ római költövel: contícuere omnes intentique ora te- ‚

nebant, _ mély csend lön, azután, mint a’ hirtelen kitörö

vihar, kivülbelöl a’ legzajosabb éljenzések, tombolások és

rivalgások атaк elö annyira, hogy ö fensége sokáig nem

szólhaiotl. _ A’ j6szkún keblek azon nagy szerencse érzeté
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töl, hogy Ö fensége _ kit, a’ nemzetiségnek országgyülé

sen kivivott diadala után is, a’ magyar nyelveni elöadástól a’

törvény felmentett _ legelöször itt mint közhelyen szólott

édes anyanyelvünkön, '_ elfogódva , kimagyarázhatatlan

örömre hevültek, a’ külsök bámulták e’ váratlan történetet,

és olly eseménynek tekinték, melly a’ nemzetiség jövendö

biztositására legnagyobb hatással bir.

Ime igy jutalmazá meg a’ gondviselés az ország szivé

ben lakó jászkúnoknak a’ magyar nyelv és nemzetiség iránti

mindenkori hüségöket.

Végezvén eö fensége beszédét , a’ zajos éljenezések is

mét elöállottak , miután királyi tanácsos és a’ nádori iroda

igazgatója Stolïer József ur eö nagysága azon egyének neveit,

kiknek , a’ polgári pályán tett érdemeik jutalmául és a’ szá

zados ünnep emlékére , eö fensége koronás királyunk mellké

pével diszlö arany érdempénzt parancsolt általadni illy renddel:

Varró János törvényszéki táblabiró, volt karczagi föbiró, _

Nagy Antal kúnszentmártoni föjegyzö, _ Muhoray János,

jászberényi Бывший, _ Kis András , mihálytelki föbiró, _

Sipos Sándor , halasi föjegyzö, _ Galambos András , laczházi

föbiró:_felolvasván, a’ megnevezettek elöállottak, kiknek a’

most nevezett királyi tanácsos eö nagysága által veres bársony

párnán tartott érdempénzeket következendö szavakkal пунш;

át maga eö fensége: „foga dját ok a’ királyi kegye

lem jelét szolgálatotok jutalmául és e’ százados

ünnep e ml é kez e tér e“ _ mellyeket azután nádori fö

kapitány ur veres szalaggal aggatott fel a’ megtiszteltek mellére,

melly után az udvarló gyülekezet a’ teremböl kivonult.

Gyülés után mindjárt nádori alkapitány ur vezérlete alatt

fényes kerületi küldöttség udvarolt eö fenségénél saját szobá

jában, hol az ifju föherczeg is jelen volt, és ott a’ kerületek

nek eö fensége,mint már-már 50 éves grófjok ’s birájok iránti

hiiségök és határtalan ragaszkodásuk ’s hálájok emlékére ve

retett nagy arany emlékpénzt , mellynek egyik lapján efö fen

ségének jól eltalált mellképe ezen körülirással: „JOZSEF
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CSÁSZÁRI KIRÁLYI onokos FÖHERCZEG, MAGYAROR

SZÁG NÁDORISPÁNYA, JAszoK KÚNOK GBÓFJA ’s BI

RÁJA“ másik 1aроп illy relaás; „к JAszKÚN HÁRMAS

KERÜLET VÁLTSÁGA szÁzADos -i"Ji\11va1>12:i\i FÉLszÁzA

Dos GRÓFJA ’s BIRÁJA HÁLÁS TIszTELETÉaE.1845.“

_ átható és olvasható, magának eö fenségének egyet, az ifju

föherczegnek is egyet, a’ nemzet hódolatának és hálájának

kijelentése mellett, általnyujtott, mellyeket eò fenségök ke

gyesen venni méltóztattak. ‚

Mig ezek шишeк, a’ dandársereg eö fensége szállásá

nál tisztelgö sorban állott, a’ mozsarak szüntelen durrogtak,_

os a’ kerületi ház elött összecsoportozott tarka vegyületü néptö

megnek örömrivalgásai nevelték az ünnepély tekintetét.

Ebéd elött a’ jászberényi hadfogadó kormány toborzói

is, ez ünnepélyre készült világos kék ’s fehér szinü, egyfelöl az

ország7 másfelöl a’ jászkún kerületek czimerével diszesitett

zászlóval, zene kiséretében, a’ kerületi ház elött tisztelgettek

ós ügyes nemzeti toborzói tánczczal mulattaták a’ nézöket, melly

alkalommal ifjabb József föherczeg eö fensége is köztök meg

ьМeнт, mi olly lelkesedésre hevité a’ nézö íiatalságot, hogy

azonnal négyen eö fenségének felcsaptak, és kiket fejenkint

egy-egy aranynyal jutalmaza meg , _ ekkor történt , hogy

midön eö fensége többek kiséretében a’ toborzoktól felment,

egy 13 éves gyerköcze szaladt fel utána a’ lépcsökön, és

kérte eö fenségét , hogy ötet katonának fogadná meg, kit a’

herczeg ugy utasitott el, hogy majd ha korosabb lesz, jelentse

‘пagет.

Délután 3 órakor kezdödtek az ebédek. _

Еö fensége az ünnepélyre jött vendégek közül a’ fören

düeket, a’ megyék küldöttségei elnökeit, a’ káptalanok kö

veteit , a’ katonaság föbb tisztjeit, az érdempénzzel megkü

lönböztetett közönségi elöljárókat ’s a’ kerületi tisztikar min

den osztályából egyet , számszerint 62öt, gazdagon megven

dégelt , _ a’ többi vendégek a’ városháza teremében , a’ ca

sino teremeiben és sz6nt Ferencz szerzeteseizárdájában, szám
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szerint mintegy 800-an, magyar szivességgel a’ kerületek ál

tal gazdagon megvendégeltettek, a’ banderiumi lovagok pe

dig, mintegy 400-at megközelitö számmal, a’ városháza térén

e’ végre felállitott sátor alatt ebédeltek; mindenütt zene, öröm

és vigság hangjai hallattak, a’ mozsarak durrogásai egész

ebéd alatt hirdeték az ünnepélyt. Eö fensége asztalánál em

lékpénzek és ez alkalomra készitett és kinyomatott versezetek

osztattak ki a’ vendégeknek,_minden asztalnál a’ fejedelem,

nádor ’s családja , az örökös föherezegek egészségeért és a’

jászkún nemzetért vig lárma közt áldomáspoharak ürittettek.

Különösen a’ herczegi asztalnál a’ kerületek fòkapitánya,

Szlnha Imre eö nagysága, az ugynevezett jászkürtböl kö

vetkezö felköszöntések mellett ürité ki az áldomáspoharat:

Eò felsége a’ királyért.

A’ magyar, azzal rokon és testvér jászkún édes elragadtatás

sal büszkélkedik még örömei közepette is, ha fölkent koronás

királya iránti tántorithatlan jobbágyi hüségének bármelly jelét ad

hatja, e’ szent hévtöl áthatva emelem , ezen nemzeti ös ereklyét,

a’ szinmutatást nem ismerö jászkún nemzet azon ószinte érzé

seit kifejezve, hogy a’ magyarok istene felséges urunkat, ko

ronás királyunkat, a’ gondviselés által szelid és holdogitó kor

mánya alá bizott népeinek és szerette hazánknak boldogitására

számos éve kig éltesse.

A’ királynéért.

Az erény és erkölcsòk fénynyel ragyogó csillagát, felséges

asszonyukat, királynénkat, kinek a’ magyar nemzetirántibebizo

nyitott anyai hajlamát- hálás érzéssel ’sjohbágyi hódolattal tiszteli a’

nemzet; az egek ura a’ hü magyarok forró ohajtása következtében

áldással és Lmegelégedéssel füszerezett számos évekig éltesse.

Föherczegért,

Fenséges föherczeg! a’ mai kettòs öröm nagy napján is min

denek elött megadtuk, a’ mi az islené, az istennek , _ a’ mi a’ ki
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rályé, a’ királynak; de van még egy fötárgy, mellyhez a’ szeplòte

len szeretet, tisztelet, háladatosság szent Yérzete kötelez, ez pe

dig császári királyi föherczegségednek magas személye: emelem

шт a’ hajdankornak e’ tiszteletreméltó maradványát örömteljes

kebellel fenségednek boldog és hosszu életeért, 180 ezer jászai és

kúnjai sziveik érzéseit tolmácsolva, hogy fenségedet, kiben a’ jász

kún nemzet nemcsak félszázados grófját és föbiráját , de nagy csa

ládjának valódi édes atyját és védangyalát imádva tiszteli, és bensö

meggyözödése az: hogy fenségednek тéг csak emlékezete is áldást

terjesztend a’ jászkún unokákra; az isteni gondviselés nemzetünk és

hármas kis hazánk boldogitására számos évekig éltesse.

Föherczegasszonyért.

Édes elragadtatással szólalok fel, hogy fenséges asszonyun

kat, a’ mi legkegyelmesebb grófnénkat, a’ szépnem gyöngykoszo

rújának egyik legdrágább ékességét, a’ jászkún nemzet hódoló

mély tiszteletének fòtárgyát , az égnek ura kellemekkel halmozott

számos évekig éltesse.

Az uralkodó ház tagjaiért.

A’ felséges uralkodó háznak fenséges tagjait , kik mind a’

hadi, mind a’ polgári pályán a’ magyar nemzet és annak virágoz

„мы iránti hajlandóságaik kitünö jeleit adták, a’ magyarok istene

számos évekig boldogul éltesse.

A’ fòherczegi magzatokért.

Az öszinte magyar akkor tartja teljesnek és tökéletesnek

oròmét , ha azon édes érzéseket, mellyek keblét feszitik , szóval is

nyilvánithatja: én is ebben a’ helyheztetésben érzem magamat, és

üritem poharamat, szivemnek azon ohajtását nyilvánitva, hogy a’

fenséges István föherczeget, kiben fenséges atyjának hasonlithatlan

erényei és tulajdonai, hazánk és nemzetünk boldogitására irányzott

törekvése már most is olly bó mértékben mutatkoznak, nagyre

ményü József föherczeggel,’ ki személyes jelenlétével ezen kettös
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òrömünnepünket diszesiti, és föherczegi testvéreivel együtt, fensé

ges fòherczegségednek és nemzetünknek örömére, a’ magyarok is

tene tartsa és éltesse.

Melly után nádor eö fensége következendö magyar fel

kös zöntéssel lepte meg vendégeit:

Szivesen követem a’ régi szokást. _ A’ jászkún nemzetért

emelek poharat._ Adja az ur isten , hogy jóléte ezen kerületeknek

és minden lakosainak ösi szellemök nyomán mindinkább növekedjék.

Ezt rendkivüli éljenezések és tartós zajos öröm köve tte,

a’ mozsarak szüntelenül durrogtak.

Ebéd alatt eö fenségét 16 jász menyecske sajátszerü

pompás magyar öltözetben, és ugyanannyi férliak tisztelték

meg ,_ a’ menyecskék közül egyik röviden felköszönté , az

után nemzeti szokás szerint egy nagy kenyeret, ugynevezett

lakadalmivagyis rostélyos kalácsot, nagysajtot és egy magyar

fekete bárányt nyujtának ajándékul, koszorúkat rakván elébe

az asztalra, mellyeket eö fensége kegyesen elfogadott.

Mig ben az ebéd tartott , kivül , Ösi szokás szerint,

ökör süttetett, és több állomásokon boros hordók vétettek

csapra, és az összecsoportozott népnek bor folyatott vig-lárma

közt.

Ebéd után , a’ városon alóllevö gyepen rendezett lófut

tatásra sereglett minden rangú számos vendégek koszorújá

ban megjelent az ifju föherczeg József eö fensége, nevelöjé

töl ’s több udvariaktól kisérve. Birákul választattak nagymél

tóságu Ürményi Ferenez koronaör, méltóságos Ürményi Jó

zsef kamarás és alnádor, és lllésy .lános nagykúnkerületi ka

pitány urak. A’ versenypálya kék-fehér zászlókkal volt kije

lölve. Kiállotlak a’ pályázásra 30 jászkún polgárok, kik is hat

izben ötivel futtatván , végre az elsö pályázók a’ futtatást njra

kezdvén, mind a’ három kerületböl egy-egy lovag lön gyöztes,

jelesen a’ Jászságból jászberényi lakos Cseh András pej lova,

_ Nagy-kúnságból karczagi lakos Csányi Szücs Súmuelnek
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barna pej lova, _ és Kis-kúnságból szabadszállási lakos Pé

ter Jánosnak Petrovics István által lovagolt szürke lova. _ A’

biráló választmány itéleténél fogva az elsö jutalmat, egy na

gyobb emlékpénzt és 10 pengö forintokat, Péter János nyerte,

a’ más két nyertes lovagok pedig egy-egy nagyobb emlék

pénzzel és 5 pendö ftokkal jutalmaztattak. A’ jelen volt jász

kún lovagok harczías szelleme még sokkal többet felhivott a’

pályázásra, kik vetélkedve sikra szökelleni hevültek, de az

idönek estveledése félbeszakasztatá a’ nemzeti ünnepnek ezen

kedvtöltö ’s szabad polgárhoz illö részét.

Még ez nap délután nádor eö fensége , némelly udvariak,

a’ nádori fökapitány és kerületi tisztviselök kis-éretében, a’

rabdolgoztató intézetet latogatá meg, hol is az intézet fel

ügyelöjét, Sismis Mihály urat, az intézet körül tett hüséges

fаradozásaiért és buzgóságaért arany érdempénzzel jutalmazá

meg, ’s azonnal mellére felfüggeszteté, az íntézet iránt ma

gas tetszését ’s megelégedését több izben nyilvánitván; meg

tekintette a’ tömlöczöket is , ’s ezuttal egy rabot , eö felségé

töl nyert hatalomnál fogva, szabadon bocsájtatott.

Estve a’ város háza és a’ casino teremeiben vig és virad

tig tartó , dijnélküli és a’ vendégek kényelmére minden szük

ségesekkel ellátott tánczmulatság volt , _ a’ város házánál a’

b. Kress ezred zenekara , a’ casino teremében a’ nógrádi

Bunkó bandája tették a’ szolgálatot ; nemzeti magyar tánczczal

kezdödött a’ mulatság, melly egész éjszaka nagy lelkesedés

sel gyakran ismételtetett.

Május 21-kén eö fensége a’ kerületek irástárát, pénz

tárakat látogatá meg, hol a’ szabadalmi levelek ládájában levö

eredeti ’s a’ 3 kapitány urak által elömutatott nevezetes okle

veleket megolvasá, és a’ levéltár rendezett állapotja iránt ma

gas tetszését és megelégedését nyilatkoztatá. Innen a’ város

házához ment által , ott is hasonló látogatást tön, _ hol az

eдут! tisztelgö tanács nevében a’ város föjegyzöjekövetke

zö beszéddel идите еö fenségét:
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Fenséges császári királyi örökös fòherczeg,

Magyarország nádora, legkegyelmesebb gró

funk és föbiránkl

Berény városának egybegyült tanácsa nem talál elegendò

szavakat e’ szerencséltetésszülte örömének méltó kifejezésére , fen

ségednek magas leereszkedése keble mélyébe zárt kincs marad, és

kettòztetett ösztönül és törekedésül fog szolgálni , császári ’s ki

rályi föherczegségedtòl vett e’ kegyelmét jövòben is megérdemel

hetni , és fenséged magas intésének és akaratjának hódolva enge

delmeskedni; nagy kegyességeért fenségednek midön legforróbb

köszönetét nyilvánitja : kebléuek legtisztább ohajtása maradt, hogy

esászári ’s királyi föherezegségedet saját és polgártársai boldogi

tásukra, fenséges családjával , a’ mindenható isten sokáig éltesse.

Éljen, éщeн, éljenl!!

Ezután királyi tanácsos , leleszi prépost és a’ kassai is

kolai kerület föigazgatója Richter Alajos ur eö nagysága, ná

dori fökapitány és több tisztviselök és udvariak kiséretében a’

helybeli iskolákat is látogatására méltatá, hol a’ helybeli is

kolák igazgatója fötisztelendö Stipula József ur a’ tanitói Ми

nevében következöen üdvözlé eö fenségét:

Fenséges császári királyi föherczeg, nevelò

intézetünk hatalmas és kegyelmesI védangyala!

- A’ királyi kegyelem , fenséged atyáskodása , hármas kerü

letünk huzgósága ’s a’ jász közönségek áldozatiból alapult e’ nevelö

intézetünkben üdvözleni fenségedet reánk nézve fenséged határta

lan kegyelmeinek legnagyobb áldása. E’ nagy kegyelem irva lesz

ugyan könyvünkben, de minthogy az irás enyészhetö , a’ tanitók

és tanulók , söt minden jászok és kúnok szivökbe rejtik áldott em

lékezetét e’ dicsö napon nyertnagy szerencsénknek. Áldja meg az

egek ura fenségedet, és engedje , hogy számtalan évekig az egész

haza fenségedben nevelò-intézeteink hatalmas védangyalát üd
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vözölhesse; jelenleg fenséged magas kegyelmébe ajánlva a’ hódoló

tanitói kart, a’ haza reményei , a’ „тék legdrágább kincseivel, ta

nuló ifjainkkal együtt örömmel eltelve hangoztatjuk: éljen, éщeн,

számtalan évekig éljen fenséged!

Itt minden osztályt különösen meglátogatott , hol a’ ne

vendékek этal is röviden üdvözöltetvén , számos tanulók fele

letét kihallgatta.

Innen eö fensége általment a’ városi nagy templomba,

hol elöször az ifju herczeggel‘együtt buzgó fohászt bocsájtott

a’ mindenhatóhoz , azután a’ templomot körülnézte.

Innen a’ város távolabb részénlevö, ugynevezett fiók-is

kolákba ment, itt is hasonlóan a’ növendékek által történt üd

vözlések után azoknak feleleteit egész türelemmel kihallgatta,

hol is bevégezvén a’ látogatást, ’s fenséges tetszését és meg

elégedését kijelentvén, a’ nevelés iránti ezen ösztönül szolgáló

magas ligyelmét következö bucsúüdvözlettel köszönte meg az

igazgató:

Fensége-s császári királyi föherczeg, nevelö

intézetünk hatalmaséskegyelmesvédangyala!

A’ milly nagy és határtalan öröm tölté el keblünket , szeren

csések levén tanitó-intézeteink -számosb osztályai látogatásában a’

tanuló nevendékek feleletei kihallgatásában fenséged fáradhatatlan

nagy türelmét csudálni : olly nagy most már csüggedezésünk , ag

godalmunk, látván, mint siet a’ haladó idö bennünket fenséges,

határtalan kegyelmů és már-mar távozni induló védangyalunktól

elmarasztalni,_könyübe lábbadnak szemeink, keblünk hálaérzel

mének ‚ de szintén bánatos fájdalmunknak is könycseppeink levén

tolmácsai , fenséges védangyalunk! igy rebegnek e’ kisded tanulók

és velek együtt mi is: ha isten ugy akarja, mint mi, életünk évei

böl is készek vagynnk fenséged áldásos élete éveit szaporitani , igy

ohajtván mennél tovább fenséged magos pártfogásával a’ hazában

létezö tudományos intézeteinket boldogitani. Védje azért az egek

ura fenségedet, tartsa fel nagy hasznn drága életét számtalan éve
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kig, a’ békesség angyala legyen fenségednek minden utaiban kala

uza, védöje ,‚ a’ reánk, nevelò-intézeteinkre árasztott nagy ke

gyelme emlékezetét örök áldásban tartandók, mi követni fogjuk

ugyis 1nindenütt fenségedet illy buzgó imánk- ’s ohajtásunkkal:

Isten ! a’jászkún nemzet boldogitásáhan megöszült fenséges gró

funkat, hiránkat éltesd számtalan évekig. Éljen , éljen , éljen !

Melly beszédre 66 fensége elérzékenyült.

Ezen látogatások bevégezte után egy órakor eö fensége

nél gazdag ebéd volt , hová a’ még itt maradt nagyobh rangu

vendégeken kivül a’ kerületek néhány tisztviselöi , a’ helybeli

iskolák ígazgatója és a’ hadfogadó kormány parancsnoka is hi

vatalosak valának. `

Ebéd 111611 66 fensége Budára visszaindult azon pompa

és szertartással, mellyel megérkezésekor fogadtatott; még

ebéd alatt a’ kerületi ház elött rendbeállitott dandársereg

kezdé meg a’ diszmenetet’s csöndes 16р1611116126п6 111e11611‚116—

dori fökapitány ur vezérlete alatt, kifelé 111d1111; 66 fensége

kocsija azon helyen, hol megérkezésekor megállott ’s várta a’

fenséges vendéget, azon kerületi küldöttség is, melly elfo

gadására rendeltetett , a’ lépcsözetnél várakozott, a’ temér

dek látni vágyók által körülvéve. _ Midön 6 fenségét _ a’

kerületi föjegyzötöl , mint a’ küldöttseg elnökétöl, kisérve _

a’ lépcsözet kanyarulatán a’ пёр megpillantá , olly hangos 65

tartós éljenezésekre tört a’ határtalan tisztelet, hogy szót

érteni nem 16h61611; a’ küldöttség elnöke tehát csak rövid ér~

zékeny szavakban nyujtá által bucsúhódolatát eö fenségének,

mellyre elérzékenyedve igy válaszolt: „non possum exprimere

verbis, quod 561111о“; _ 65 mivel eö fensége még a’ nádori

ezred Jászberényben szállásoló toborzói által fogadott ujon

czokat is megszemlélni kivánta, kocsiját az utczára parancsolta

ki ’s a’ rendbe állitott ujonczokhoz gyalog ment, kiket megszem

lélvén, a’ téren állott kocsijába az 'összetódult temérdek

népnek éljenezései, mozsarak durrogása közt felült 6s а’

jászkún népnek áldásaitól kisérve, utnak indult. A’ Cserö hal
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mánál a’ dandársereg katonai rendbe állott , hol eö fensége is

megállapodván, nádori fökapitány ur eö nagysága következö

érzékeny beszéddel bucsúzott el eö fenségétöl:

Fenséges császári királyi örökös fòherczeg, or

szágunk szeretett nádora,a’ mi legkegyelmesebb

grófunk és fòbiránk!

Örömkönycseppek tündöklöttek a’ jó és békes jászkún polgá

roknak szemeikben, midön ММk és tapasztalták imádva szeretett

félszázados grófjuk és föbirájuknak közibök lett szerencsés megér

kezését , melly hasonlithatlan atyai magos kegyelmet még a’ kesò

unokák is hálás érzéssel és tisztelettel adják által utódjaiknak örök

emlékül.

Most, midön az elválásnak órája ütött, bánatkönyek áztat

ják az öszinte jászkún arczokat, hogy a’ közjó és szerette kis ha

zánk boldogsága elömozditásában becsülettel és a’ magyar nemzet há

lás közelismerésével megöszült nemcsak félszázados grófjától és

föbirájától , дe valódi édes atyjától kell megválni.

De enyhitifájdalmunkat annak tudata és azon bensò meg

gyözödésünk, hogy a’ távollétben is, az eddig tapasztalt kegyel

meinél fogva, fenségedben urunkat és édes atyánkat tiszteljük és

találandjuk fel.

Vezérelje tehát császári királyi föherczegségedet, valamint

ide jöttében , ugy visszamentében is a’ békesség angyala szerencsé

sen elrendeltetése helyére, hová fohászaink kisérendik, legmé

lyebb alázattal azért esdekelvén egyszersmind, hogy a’ jászkún pol

gárokat, azon igaz hiveit és engedelmes iia“, kik fenségedért

mindenkor készek vérökkel és életökkel áldozni, továbbá is édes

atyai kegyelmeivel boldogitsa és hathatós pártfogással gyámolitsa.

Mellyre a’ jelenvoltak elérzékenyülve könyeztek, eö

fensége is érzékenyült hangulattal jelenté ki minden történtek

iránti magas tetszését és megelégedését. _ Jászberény ha

táránal a’ városi tanács tevé bucsúzó hódolatát , hol a’ város

föjegyzöje következö bucsú-beszéddel üdvözlé eö fenségét :
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Fenséges c5652ár1 királyi örökös fòherezeg, or

szágunk nádo ra, legkegyelmesebb grófunk é5 fö

biránk!

Pillanatnyi vala azon örömérzés, mellyet császári ’s királyi

föherczegséged fenséges személyének mély tiszteletében polgártár

sainkkal közösen éldelheténk; ama kegyességekérti hálaérzesünk

azonban , mellyel fenséged irántunk viseltetni kegyeskedett, strig

tartó leszen, _ velünk éreztetett sokszoros kegyelmeért fenséged

nek midön hálaérzéssel párositott legmélyebb köszönetünket ömle

deztetni szerencsések vagyunk_, keblünk mélyéhöl kivánjuk, hogy

fenségteket a’ mindenható isten hosszu korig éltesse, és fenséges

családjai kòré116 szerencséscn vezéreljel

Magunkat és polgártársainkat császári ’s királyi föherczeg

ségednek magas kegyelmébe ajánljuk.

Igy vált meg a’ kedves 'vendég, a’ szeretett atya, a’

jászkúnoktól , kiket félszázad óta kormányával boldogít, ’s kik

szivökbe vósik emlékét ’s hag"yománykép adandják által utóda

iknak , hogy neve, mig e’ nép 61, fenmaradjon örökké.

Е6 fenségét a’ kerületek részéröl Budáig nádori alkapi

tány Kálmán Sándor , és nádori táblabiró Pethes Mihály urak

kisérék.

A’ dandársereg, 66 fensége elutazása után , a’ városba

zene mellett díszrenddel visszajövén , a’ templom-teren négy

szegü rendbe állott, melly alkalommal nádori fökapitány ur

66 nagysága igen érzékeny és lelketrázó szónoklattal tett kö

szönetet a’ banderium tisztelgési fáradozásaiért, egyszersmind

tudatá 66 fenségének nyilvánitott magas tetszését ’s megelé

gedését következö beszédben:

Vitéz fiaim!

Mindenekelött eö császári királyi föherczegsége , a’ mi

imádva szeretett félszazados grófunk és föbiránk kegyes megha

gyásából, a’ jász és két kún testvérnemzet által szives ’s 6sz1n16

5
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fogadtatásában vett részvételetekért és fáradozásaitokért magas let

szését és megelégedését kivántam tudtotokra adni. _

De másrészröl is nem lehet nem méltányolni azt a’ készség

teket, bajnoki viseletet , rendtartást, józan és szelid jellemet,

mellyek a’ jászkúnoknak öseiröl reá maradott, dicséretreméltó tu

lajdonai, mellyet tisztelkedéstek lefolyt ideje alatt példásan tanu

sitottatok, ’s lelkemböl mondom, hogy büszke vagyok benne,

hogy a’ jászkún ösök illy méltó utódjainak vezére lehettem.

Bizonyossá teszlek benneteket: hogy nemcsak illy tisztelgé

Sekben, békés kellemetes alkalmakban, _ de, a’ mit a’ magyarok

istene távoztassonl a’ veszélyteljes idöszakokban is, midön a’jó

király és szerette hazánk java és szolgálatja megkivánja, ’s idöm

’s testi eröm megengedi, vezértek ’s vezetötök fogok lenni , ’s

valamint a’ kellemeket, ugy a’ sanyaruságokat és a’ nyomort is

mint testvéri karokkal ölelt kedveseimmel, édes örömmel meg

osztani. _

Most az isteni gondviselés vezéreljen benneteket el rendelte

téstek helyére , honnositok és kedveseitek körébe, hol boldogul és

szerencsésen éljetek!! _

Ekkor a’ dandárseregnek illetö kapitányai és vezérei

emlékpénzeket osztottak ki, mi megtörténvén , a’ nagy-kún

kerület kapitánya , Illésy János ur , a’ banderium nevében ná

dori fökapitány urnak, mint a’ banderium fövezérének, buzgó

fáradozásaiért és bölcs kormányozásaért következö háláskö

szönetet szónoklott:

Méltóságos vezér ur!

Ütött az elválás órája, _ és midön most, banderiumi szol

gálatunk tovább folytatása megszünvén , egymástól bucsút veszünk,

ezen harczias állásból, mellyre kerületetnknek százados, fenséges

grófunknak és biránknak félszázados közös örömünnepe tisztelet

tevésére öseinktöl öröklött buzgó készséggel lovagiasan kiállottunk:

már visszalepünk azon békés polgári állásunkba, mellyben találl

bennünket váltságunk lefolyt elsů százada.
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A’ nemzeti dandársereg nyugodtan lép vissza, mert a’ reája

bizott , különben is kedves kötelességnek fövezérjök által is nagy

becsüen elismert pontos teljesitése öntudatának kiséretében tér tüz

helyéhez.

ваш szeretö , engedelmességhez szokot-lz, polgári köteles

ségét teljesitö birtokos polgárokból alakult ezen banderium. _

Fegyverbe valánk itt öltözve , és fegyvert hordozánk békés jellem

ben , de jeléül annak , hogy a’ midön közös magyar honunk érdeke

fegyverre szólitandna bennünket, kifejtenòk harczias erönket, és

elhunyt eldòdink dicsö nyomdokit követve, ezrenként szállanánk

sikra szemhe a’ hon elleneivel , készek, mint vitéz öseink , honunk

javáért éltünket is feláldozni, és akkor is illy párduczos vezért

ohajtanánk a’ sereg elején vezetönek, ki rettenthetetlen bátorság

gal vezérelné a’ közös honért minden áldozatra kész jászkún serget.

Bucsút veszünk már mi is nagyságodtól, mint fövezérünktöl,

forró köszönetet mondva, hogy ezen parancsnoki magas hivatalát

ugy teljesité , mikép az egész sereg becsületet aratott kormányzása

alatt.

Megtartjuk hü emlékét ezen százados ünnepnek, és átadjuk

ntódinknak is örökségül szivünk azon kiolthatatlan kivánatát: hogy

a’ sok viszontagságok zivata-ritól hányatott jászkún nép számára a`

beállott második század boldogságot és jólétet teremjen.

Visszalépve már polgári elöbbi állásunkha , itt is nagyságod

dal mint fòkapitányunkkal találkozunk kormányzónkban. Fogadja

nagyságod a’ szivtisztaságából fakadó azon ohajtásunkat: hogy az

isteni gondviselés nagyságodat áldja meg és boldogul hosszu idökig

éltesse.

Május 22én urnapján, mint különben is ünnepen, gyü

lés nem tartatott, ’s mivel az esö is megeredt, Jászberény

városában az elöbbi хaji néma csend váltotta fel.

Május 23-án folytattatott a’ közgyülés , melly alkalom

mal elöször is kerületi föjegyzö Bathó Ignácz ur eö nagyságá

пak nádori fökapitány urnak, az elmult százados ünnepély

rendezésében mntatott felette nagy és a’ nemzet becsét eme“)

5 ‘К’
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fáradozásaiért, нет ós köszönetet mondott következendö be

széddel:

Méltóságos királyi tanácsos, nádori fökapitány ur!

Egy század tünt el váltságunktól számlált polgári életünkböl,

_ п] századba léptünk мы , az általlépés ünnepélye olly ritka je

lentöségii,melly a’ jövö századok nemzedékét is csudálkozásra Рощa

inditani. Ünnepélyünk királyi legmagasabb iigyelmet és mél

tánylatot nyert, _ már-már félszázados grófunk , föbiránk és va

lódi atyánk kатит megjelent, magas hivatalának 50 éves ünnepét

százados ünnepünkkel köztünk ’s velünk egyт! ülé, magával hozta

13 éves liát József föherczeget, az ünnepnek nagyobb [`ényt adandó,

_ megtiszteltek bennünket több nagyméltóságok, _ barátságos

részvétre siettek hozzánk kedves rokonaink a’ szomszéd megyék,

söt távolabbról is , örömünkben osztozandók.

Mi magunk mintegy ujjá születve élvezök a’ szerencsének és

örömnek azon ritka nemét, mellyben nép még e’ Magyarhonban

nem részesült.

Illy nagy ünnepély által méltánylott diszes rend és szertartás

iránti intézkedések nagy gondot és fáradságot igényeltek mind

azoktól, kik a’ nemzet részéröl erre hivatásuknál fogva megbi

zatvák.

Millyen intézkedések történtek az ünnepély diszes menete

lére? _ most már, miután mindenek megtörténtek, igen köny

nyü megbirálni; de egyebeket elhallgatva, a’ fenséges nádornak,

a’ mi legkegyelmesebb grófunknak ’s föbiránknak többször ez al

kalommal kijelentett megelégedése, az egész ünnepély alatt a’ tarka

vegyületü temérdek nép közt soha meg nem zavart rend és csend,

’s szüntelen tapasztalt illedelem elég bizonyság arra: hogy a’ gond

és szorgalom az ünnepély diszének megszerzésére nem hiányzott.

Mindnyájunk hitét és érzését fejezem ki akkor , ha aн mоп

доm , hogy az ünnepély illy diszes menetelét föleg nagyságodnak,

mint szeretve tisztelt kormányzónknak bölcsesége , kerületeink

iránti öszinte vonzalma és csüggedhetetlen buzgósága eszközlé._

Hálátlanok volnánk azért., ha ezen, minden jó szivekben gyökeret
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vert elismerést itt e’ gyülés helyén is nem nyilvánitanók, egyszers

mind nagyságodnak már javunkra ‘пьéшь több tettekben is nyilvá

nult buzgó törekvéseiért ezuttal közhálával nem adóznánk.

Fogadja el tehát nagyságod ünnepélyünk rendezésében ki

tüntetett fáradhatatlan buzgósägaért e’ helyen nyilvánitott forró há

lánkat. _ Fogadja el azon buzgó kivánságunk öszinte kijelentését,

hogy miután mi azért nagyságodnak egyedül szeretetünk-, tiszte

letünk- ’s ragaszkodásunkkal áldozhatunk _ a’ mit ezen felül sok

gondjaiért és fáradozásaiért érdemel _ az álтеk ’s emberi bol

dog lét ura adja meg és nagyságodat általunk is nagyon tisztelt ne

jével és nagyreményü Iìaival boldogul és szerenesésen számtalan

évekig éltesse. _ Éljenl

Mellyre eö nagysága megvallá ugyan , hogy ezen nem

zeti ünnepélynek diszesitésére mind eö fensége a’ nádor iránt

viseltetö határtalan tiszteletböl, mind a’ jászkún nemzet iránti

öszinte hajlamából nem sajnálta fáradozását, _ ’s törekvéseit

oda irányzá, hogy ez ünnepély a’ nemzet önállási méltóságá

hoz képest a’ legnagyobb (Пsниe1 tartassék: _ azonban ö ezt

egyedül magának nem tnlajdonithatja, örömmel megosztja az

érdemet mindazon tisztviselökkel és elöljárókkal , kik az ö

törekvéseit elòsegiték és közremunkálódásaik által a’ szép

rendet eszközölték.

Ezután nádori alkapitány Kálmán Sándor ur jelentést Юн,

hogy eö fensége május 21-én estveli 8 óra tájban szerencsé

sen Bndára érkezett, _ a’ kisérö küldöttség másnap 22-én

szerencsés volt eö fensógénél bucsúzó udvarlását megtenni, a’

mikor ismételve magas tetszését és megelégedését nyilvánitá

eö fensége.

Nádori fökapitány ur eö nagysága is elömutatta eö fen

ségének elutazása elött itt Jászberényben hozzá íntézett ke

gyes leiratát, mellyben mindenek iránti magas tetszésének

nyilvánitását és tudatását hagyja meg nádori fökapitány urnak,

mint elnöknek ,_ melly kegyes leirat az öröm édes érzetének

gyakori kitörései közt felolvastatván , a’ jegyzökönyvbe egész

kiterjedésében beiratni rendeltetett, melly is itt következik:
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Nemes és vitézlò ur!

Az immár megtartatott váltsági százados únnepre a' nemes

мышц kerületek kebelébe jövén , mind fogadtatásomkor , mind

egész ittlétem ideje alatt, az òszinte és szinmutatást nem ismerò

valódi jószivüségnek ’s ragaszkodásnak szivemet , mellyen a’ kerü

letek java elömozditását mindég viseltem, a’ legkedvesebb érzéssel

eltöltö jeleit olly nagy mértékben tapasztaltam, miszerint el nem

hagyhatom Jászberényt a’ nélkül,hоgy erre nézve , valamint a’ ke

rületi hivatalok ’s közigazgatási intézetek iránt is, miket szem

ügyre vettem, különös tetszésemet ’s megelégedésemet ezennel ki

ne jelentsem.

Fogadja e’ kijelentésemet czimzett uraságod, mint a’ kerüle

tek kormányzója , abbeli megkeresésemmel, hogy ezt a’ nemes

kerületekkel , söt illetö egyénekkel is tudassa.

Egyébiránt minden jót kivánván, maradok czimzett uraságod

nak Jászberényben , pünkösthó 21-kén 1845. Nro 978. jó akarója

József m. k. nádorispán.

Szinte nádori fökapitány ur eö nagysága elöterjesztése

következtében azon királyi nagy kegyelemért, mellyröl a’ ke

rületek nádor eö fensége által ez ünnepély alkalmával értesit

tettek , ’s miszerint eö császári királyi apostoli felsége a’ ke

rületeknek mind katonáskodásban , mind a’ közteher viselésé

ben ’s az idök viharai közt rendkivüli áldozat hozatalában hi

ven tanusitott kötelességöket méltányolva , irántok általánosan

legmagasabb kegyelmének kijelentése mellett a’ kerületi tiszti

karral a’ közjót ’s egyesek javát elömozditó szolgálata ’s az

еще a’ fejedelem és haza iránt szerzett érdemeire nézve ke

gyelmes megelégedését tudatni, söt némelly községi elöljáró

kat, kik tisztökben magokat megkülönböztették,_ kitüntetés je

lével is megajándékozni , ekként ünnepélyöket királyi kegye

lem jelenségeivel is emelni legkegyelmesebben méltóztatott,

_ jobbágyi legmélyebb hódolat kijelentése mellett legaláza

tosabb felirás utján hálás köszönet nyilvánitása határoziatott,

mi meg ezen gyülésböl felküldetett.
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Felolvastattak ezután a' kerületek közönsége meghivása

következtében érkezett válaszok: jelesen fenséges föherczeg

lstváne', _ föméltóságu egri érsek Pyrker László, és váczi

püspök grof Nádasdy Ferencz eö nagyméltóságoké, _ nem

különben a’ nádori ezred kormányáé, mellyek mind egész ki

terjedésben jegyzökönyvbe iratni rendeltettek:

Tekintetes nemes és nemzetes urak!

Minél nagyobb és valódiabb részvéttel viseltetem minden honi

örvendetes esemény iránt: annál inkább fájlalom, szives meghivá

‚мы egy nemzeti ůnnephez el nem fogadhatni , melly történeteink

olly emlékezetes idöszakát örökitendò leend; de részint halaszthat

lan országos ügyek, mellyeknek elintézésök rövid itt mulatásom

alatt sürgetös, részint az itteni iparkészitmények kirakása, melly

nél megjelenni és darab ideig maradni legfelsöbb rendelések ММ

köteleztetem, akadályoztatnak szivem vonzalmát követni , melly

ôrömest becses társaságukba vezetne, _ ’s igy tehát csak поп.

buzgó kivánatomat nyilatkoztathatom, hogy kegyetek ezen soraimból

barátságos részvétem kifejezését értenék ama dicsò eщék iránt, ki

ńnnepökhez alkalmat nyujt, és önmagok legkésöbb maradékaikkal

folyvást nevekedö jólétben és háboritlan örömben szünet nélkül él

veznek fejedelmi kegyelem és erényes òsek érdemei ММ megnyert

polgári alkotmányuk boldog következményeit.

Irántam mutatott ligyelmöket szivesen megköszönvén, öröm

mel ohajtok alkalmat , melly egykor talán kegyetek kòzé vezetend.

Kelt Bécshen 1845-ki pünkösthó 14kén. _ István ln. k.

Tekintetes kerületek!

A’ lelkes jászkún nemzetnek folyó hónap 20-kán tartandó

nagyjelentöségü kettös ünnepén, a’ tekintetes kerületeknek szives

meghivása következtében, jelenlenni legöszintébb’ohajtásom, _

mellynek teljesülését egyedül csak megrongált egészségi állapotom

ban történhetò még sulyosb változás gátolhatná meg. Addig is fo

gadják a’ tekintetes kerületek forró köszönetemet azon becses lì-
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gyelemért , miszerint e’ kettös örömünnepökben engemet is részel

tetni kivántak.

Ki egyébiránt nagybecsü kedvezésökbe ajánlott, teljes tisz

telettel vagyok _ a’ tekintetes kerületeknek _ Bécs, május 6-án

1845. alázatos szolgájok Pyrker János László m. k. P. érsek. 601.

Tekintetes jász-kún kerületi közönség!

Azon nagybecsü meghivásnak , mellyet a’ tekintetes kerületek

legközelebb nemzeti dicsö ünnepökre nézve hozzám intéztek , olly

örömest és olly sziv szerint engedni ohajtottam volna', _ ámde a’

parancsoló körülmények ebbeli vágyam teljesitésétöl elfognak. Me

leg köszönettel tartozom azonban a’ tekintetes kerületek közönsé

gének személyem iránti gyöngéd iigyelmeért, és becses jóvoltukba

ajánlott, teljes tisztelettel maradok Váczon, májushó 12én 1845.

A’ tekintetes kerületek kész szolgája gróf Nádasdy Paulai Ferencz

m. k. váczi püspök.

Tekintetes nemesjász és kún kerületi rendek!

Ezredünk minden tagja a’ legforróbb rokoni és honszeretettel

vonzódik a’ nagy Magyarhon ’s benne valódi hazája, a’ tekintetes

kerületek iránt; _ ugyszinte köztünk minden kebel rejtélyeiben

megrögzött a’ rendithetlen buzgó szeretet ’s az imádásig magasz

tos tisztelet ezredünk igazi atyja fenséges nádorunk irántl _ Öröm

kéjbe merülve repült volna tehát egész ezredünk a’ tekintetes ke

rületek szives meghivására, e’ f. hó 20-án azon nagyjelentöségü

ünnepély érzelmeit ’s örömeit becses körükben honliaink közt él

vezni, ha a’ nagy távolság, idö rövidsége, az idei leendò táborozás

hoz való szorgos elökészületek ’s elkerülhetetlen hivatalos foglala

tosságok tisztikarunkat olly sokoldalulag le nem bilincselték volna.

_ Ez okból az ezred kormánya megbizásából Kisfaludy ezredes és

Szabó föhadnagy urak fogják ez alkalommal ottan ezredünk tiszti

karát képviselni; itten pedig áhitatos tábori imával szentelendjük az

érintett korszaki jelentöségü nagy napot. _ Ki is nagybecsü rokon

hazatiindulataikba ajánlott maradok _ A’ tekintetes kerületi ren
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deknek. kön csehhon Knnau városában, pnnköst nava в-áп 1845

ben, szám 101,- Gr. Teleky m. k. ezredes.

Egyébiránt minthogy a’ kerületek ezen örömünnepöket, és ez

alatt fenséges grófjok- ’s birájoknak irántok kimutatott ritka

kegyelmétminden módon örökemlékben fentartani ohajtják, a’

határtalanhódolat nyilvánitására is elrendelték, hogy a’ város

ban levö köhid végén , azon helyen, hol eö fensége fényes be

jövetelekor a’ pompás diadaliv felállitva volt, egy a’ legjohb

izlésü terv szerint faragott köböl épitendö, és eö fenségének

ügyes köfaragó által készitendö mellképével és felirásokkal _

mellyeknek készitésére minden jászkún értelmesb polgárok

felszólittatni rendeltettek _ ekesitendö diadalkapu állittassék

fel, _ egyszersmind eö fenségének mellképe jelen százados

évbeni korához képest hüségesen lefestve , a’ kerületek köz

háza teremébe felfüggesztessék, ’s mindezeknek lëtre hozatala

végett nádori fökapitány ur eö nagysága kéretett meg.- Egy

szersmind az ünnepély folyamatjának közönségesitése és min

den jászkún polgároknak is tudomásokra jutása tekintetéböl

ezen jegyzökönyvi foglalat, a’közbejött beszédekkel és okira

tokkal együtt, könyvformában , megtoldva a’ kivilágositási

felirásokkal és egyéb megjelent versezetekkel, a’ küldöttségi

tagok, az ünnepélyen megjelent országnagyok, megyék, káp

talanok, egyházkerületek küldöttei ’s egyéb föbb rangu ven

dégek , a’ tisztelgö egyenruhás lovagok , dandárseregben

szolgálatot tett polgárok, eö fensége jövetelekor a’ kerületi

ház lépcsözetén tisztelgö aggkoru fériiak és nevendék-leány

Мk neveiknek följegyzéseíkkel, emlékül több példányokban

kinyomatni rendeltetett.





A’ szabad jászkún nemzet теща százados ünnepén,

Jászberény városa fö- és kisebb rendü iskoláiban, azon al

kalommal, midön fenséges József nádor eö császári királyi fö

herczegsége azon iskolákat magas látogatására méltatá, mon

datott üdvözlö szavallatok:

A) A’ helybeli gyakorályban tanuló iijuság üdvözlete.

A’ költészeti osztályban.

Üdvözlö: Balho' Istvrin.

Fenséges császári "5 királyi örökös fòherczeg!

Üdvözlégy tanodánk védatyja, 5 úgyünk kalaúza!

E’ kis musa sereg teljes örömre vidul.

Teljes örömre vidul, látván megalázni személyed’

Kis polgáridhoz ; ’s nagy kegyeid mutatod.

Nagy kegyedért , miglen keblünkben dobogni fog a’ sziv,

Emlékedre füzünk egy nefelejtskoszorút.

A’ szónoklati osztályban.

Üdvözlö.' Vágó János.

A’ tiszta érzetnek lakába ragadtatva, legédesebb örömben

veszünk részt e’ fényes ünnepünkön, minthogy fenséged magasztos

személyét e` szónoklati oszñlyban, hová a’ haza reményeinek mind

jeleni , mind jövendö boldogságát forrón ohajtó nagy lelke vezérlé,

szerenesések vagyunk legmélyebb tiszteleti hódolattal üdvözleni 5 _



76

ůdvözlégy azért körünkben, kik régen ohajtánk mélyen tisztelve

szeretett személyednek látásában örvendhetni, üdvözlégy ezerszer,

hazánk lángszerelmü atyja; vidúl szivünk, s szent örömek közt

háláljuk boldog megjelenésedl mindnyájan éдes tisztelettel aldozunk

ezért e’ szivünk mélyéböl eredett hálás érzetünkkel ’s buzgó sze

retetünknek gyenge virágfüzérével: hogy honunkra számos aldást

árasztó fenségednek , mint századunk józan haladását pártoló nem

töjének, minden lépteire a’ szerencse rózsát hintsen, ’s hü magyar

jaira fényt és boldogságot özönlö mennyet áldások árasztásával ve

zessék még sokáig e’ földön a’ szittyát védó egek._ Éljen!

A’ nyelvészeti negyedik osztályban.

Üdoüzlö: Szendrey Gyula.

Fenséges czászári ’s királyi örökös föherezeg‚

kegyelmes urunk!

Örömmel láttuk, milly hévvel és hódoló tisztelettelké

sziték áldozatukat atyáink meghálálására azon magasztos atyai ke

gyelemnek , mellyben a’ jászkún пép már-már félszázad (Нa része

sülni szerencsés lehetett , nekünk gyenge tehetségü csemetéknek

nincs egyéb hatalmunkban, mint kimondhatatlanul örvendeni és

szüntelen imádkozni a’ mindenhatóhoz , hogy fenségedet, mint

egyetlen egy atyánkat, a’ boldogság ölében számtalan évekig él

tesse._ Éljen!

A’ nyelvészeti harmadik osztályban.

Üdvüzlò' : Boros Károly.

я

Fenséges császári s királyi òròkös föherczeg,

legkegyelmesebb urunkl

Akár az örömet kivánjam nyilvánitni , melly fenséged leg

drágább atyai személyének láthatásából jelenleg reánk árad és szi

veinkre hat , akár a’ hálát, mellyel édes hazánk felszázados ö1an

gyalának tartozunk, csak legkevesbbé kitüntetni törekedjemis: elég

telennek érzem magamat fenséged méltó magasztaliisál`ä=l;` _ á1nde



a’ mint növekszünk atyai oltalma alatt fenségednek éveinkben , ugy

fogjuk magyarázhatatlan érdemeit òrizni sziveinkben , mellyböl leg

édesebben fog folyni az ima a’ fejedelmek fejedelméhez , hogy fen

ségedet szive kedveltjeivel az öröm és dicsöség ölében minél tovább

a’ hon javára és örömére éltesse. Éljenl

A’ nyelvészeti második osztályhan.

Üdvözlö: Sismís Mihály. -

Fenséges császári ’s királyi örökös föherczeg,

legkegyelmesebb urunk, nádorunk és gr ófunk!

Valamint ezreket örvendeztettek már amaz áldásteli felséges

tettek , mellyek császári királyi föherczegséged halhatatlan нeт

arany betükkel adandják által a’ késòbbi kornak: ugy nekünk má

sod évi nyelvészet-tanulóknak egy, eddig soha nem tapasztalt öröm

érzés, futja által gyönge idegeinket, midön a’ szende tudományok

eme szent helyén magasztos személyét hódoló 11l11 tisztelettel van

szerencsénk üdvözleni. Hálás emlékezet fogja kisérni éltünk minden

napjait ezen üdvosztó kegyekért, most pedig lelkünk legédesebb

vágyát jelentve kivánjuk: hogy cszászári királyi fenséged számos

évekig boldogul éщe". Éljenz

A’ nyelvészeti elsö osztályban.

Üdvözlö: Szalai László.

Fenséges császári királyi örökös föherczeg, ke

gyelmes urunkl

E’ királyi tanoda alsó osztálya kisded tanuló seregének fej

leni csak most kezdö tiszta érzelmeit kettös öröm lepte meg e’ di

csö napon: az egyik, hogy szinte ò 15 szere11c5е5 lehet kegyel

mekkel teljes magas személyedben a legmélyebb tisztelettel egy

nagylelkü férliut, és hazánk legerösebb oszlopát üdvözleni 5 a’ má

sik pedig , hogy épen e’ százados jászkún ünnep alkalmával fen

séges herczegségednek , mint félszázados legkegyelmesebb gró

funknak és biránknak, a’ kihez Iiui forró szeretet lánczai által kap

esoltatnnk ‚ a’ már 50 ev óta e’ kisded hazára dúsan árasztott ma
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gas kegyelmeidért hálánk és legmélyebb tiszteletünk tartozó adó

jának gyönge keblünk mélyéböl kidagadó hálás érzéssel párosult

legalázatosabb köszönetünkkeli leiizetésére legüdvösb alkalmat

nyerhettünk. Oh, számtalanszor boldogok mi! a’ kik illy tántoritha

tatlan nagy erényü férliunak boldogitó kormánya alatt kezdünk mind

az erényben, mind a’ tudományokban haladni. _Jertek tehát, kedves

tanulótársaim! a mindenható trónjának arany zsámolyához, a’ hol

földig borulva, unalmat nem okozó szünteleni imánkkal kérjük a’ma

gyarok nagy istenét, hogy ritka kegyelmü fenséges herczegünket,

grófunkat és biránkat, ama mindeneket felülhaladó lelki örömben,

mellyet egyedül csak a’ közjó tántorithatlan eszközlése nyujthat,

fenséges asszonyunknak, Mária Dorottyának,boldogitó társaságában,

lelk6s herczegi unokáitól körülvétete, és ezen kisded tanulótes

tületet a’ jászkńn nemzettelfenséges kegyelmeihen megtartva , még

számtalan évekig éltesse. Éljen!

A’ második fònemzeti osztаlyban.

Üdvözlö: Áray Károly.

Fenségedben a’ jászok és kúnok hatalmas védangyalát üd

vözli rebegò nyelvem; örömünk határtalan , szivünk legszentebb

érzelme hangoztatja velünk jász kis polgárokkal: éljen , éljen , él

jen fenséges urunk, éдes atyánk!

Az elsö fönemzeti osztályban.

Üdoözvlö: Ваше András.

Gyenge éltünk korának legboldogabb órája ütött most szá
munkra, midön fenséged látogatása kegyelmének áldásátlárasztja

reánk nevendék tanulókra., _ itt szivünkben örökitjük ez áldott

nap emlékezetét, mindennapi imánkkal kérendòk istentòl ,hogy fen

ségedet, mint nemzetünk védangyalát, hazánk boldogitására

számtalan évekig éltesse, éljen , éljen, éljen! _

A’ leányok nemzeti osztályában.

Fenlebb a’ 23-ik lapon nlvasható üdoüzlô beszéd mondalou el Sclwarcz

Johanna álfal.
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A’ szentkúti részen levô iskolában.

Üdvözlä : Sass János.

Isten hozta fenségedetl mi édes szüleinktòl, de tanitónktnl

is hallottuk, hogy fenséged a’ tanuló kisdedeket nagyon kedveli,

és ime most már szerencsések vagyunk tapasztalni atyai nagy ke

gyelmét fenségednek. _ Örüljünk Мг, iskolatársaim, örüljünkl és

hangoztassuk: Isten éltesd jó fenséges édes atyánkat~ Éljen , éljen,

éljen !

Az alvégi részen levö iskolában.

Üdvözlö : Ватт; István.

’Istenl hála neked, hogy szerencsésen vezérléd körünkbe

fenséges édes atyját a’ tanuló nevendékeknek. Mi, jászpolgárok fiai

és leánykái, feldicsekszünk majd szüleinknek, hogy НИЦК a’ jászok

és kúnok védangyalát, örömszülte felkiáltással üdvözlöttük is, egy

szivvel lélekkel hangoztatva: éljen , éljen, éljen fenséged I _

A’ felvégi részen levò iskolában.

Üdvñzlò' : Hegedüs ваша.

Üdvözlégy, fenséges édes atyánk! ime meghallgatá az egek

ura buzgó kisdedi fohászunkat, mellyel esdekelve kértük mi is:

lenne kegyes az ég fenségedet szerencsésen Jászberénybe vezér

leni; most már azt sem tndjuk, hogy örömünkben mivel hálálhas

suk meg fenséged magas kegyelmét, melly látogatásának áldását

reánk árasztja; azonban rebegö nyelvünk segit rajtunk, midön e’

szavakat rebegteti hálás ajkinkkal : éljen, éljen, éljen fenségedl _

II.

KIVILÁGITÁSI FELIBÁSOK.

1.

.lászberény városának külsö szélén felállitott

hármas ivü diadalkapun:

Fenséges vendégl e tiszteletedre emelt tv

Két testvérnemzet hü kebelébe vezet.



A’ városbanlevö nagy köhidon készült diadal

kapun:

Üdvözlégy köztünk, fenséges grófja hazánknak!

Védö szárnyad alá e’ hon ajánlja magát.

3.

A’ kerületi ház térén emelt7 öl magas oszlopnak

elsö oldalán:

Keblem kincset zár,

“sz népnek szive örökjét

Fenséges grófja’

’S nádora drága nevét.

E wrok kan ¿lialzdlhaió von JÓZSEF.

Másik oldalán:

Föbirájának kér áldást

Nagy-Kun az égtöl,

Nyujtva ajándékul

Érzete tiszta hevét.

Harmadik oldalán:

Kis-Kún nép örvend

’S hódol törvényes urának;

Mert félszázad alatt

Élvezi ritka kegyét.

Negyedik oldalán:

Három honból jön,

Föherczeg! jutni tehozzád

Tiszteletünk , szivböl,

Ámde csak egyböl ered.
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4.

A’ városház ablakaiban.

а) Mária Teréz kírálynö ¿letnagyságu képe alatt, melly а’ ЁбъёраЫаКЬа

volt helyheztetve.

1745.

b) Az ausatriai czimer alatt :

Mig szárnyad betakar,

Nem dúl fel a’ vihar.

с) Magyarország czimere alatt :

Érted az éltt'1nket

Áldozzuk kincsünket.

_ d) Jászkerületi czimer alatt:

Drága hazánkért lóra kelünk:

Örökitni nevünket,

Kürtös nemtönknek

Hös vezetése alatt.

e) Jász» közönségeknek czimereík alatt:

J á s z b e r é n y.

Század elött is már

Fegyvert két kézzel emeltek apáink,

Hogy ha Lehel-kürt szólt

Hit, haza ’s fejdelemért.

Árokszállás.

Mária Teréz nemtönk

Kegyeit harsogja ki sipom ,

Kardom zászlómmal

Szent legyen a’ nevire.

А p á th i.

Pánczélokra ha van

Szüksége hazánknak, oroszlány

Szivvel elöállok

Védeni a’ honatyát.
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Kisér.

József drága napunk’

Napját ékitni im eljött.

Kürtöm, nagy kegyeit

Zengd, baza csillaga ò.

Ladány.

Békében, mint szende galamb

Sasszárnyak alatt, meg

Nyugszik szüm , _ harczban

Kardra feszül ki karom.

Alsószentgyörgy.

Istenemért, honomért

És a’ fejedelmi dicsért én

Sárkán-harczra is el

Szánva , teremve vagyok.

Fénszaru.

lialmaimon viruló

Áldás közt, drága kiráiyom!

Véred véremmel

Védni tantta hitem,

Jákóhalma.

Hogy jobbom véd ’s òriz,

Hirdeti azt balom itten.

Dósa.

Grófunk békeért,

’S fejedelmünk örizetéért

Pálmánk és szablyánk

Áldozatul kitevénk.
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Mihálytelek.

Honnunk angyala

Szivünket felkölteni itt van,

Idvet ’s áldást kérj

Nesztori éltire, szüm.

Felsöszentgyörgy.

Három rózsabokor

Fensö bimbója im itt van,

Nyilni honért kész volt

’S tiszteli csillagait.

5.

Nádori kert ajtaján.

Kit hajdan iiata! korban

Befogadtam örömmel,

’S disz emléke jelét

Örzöm azóta hiven.

Félszázad fogytán

Jászkún nép várt örömére,

Ujra nyitom kebelem

Ösz fejedelmök elött.

 

Azon latán felirásu márványoszlop mellett,") melly

*) Mellynek déli oldalán követk ezö emlékfelírat olvasható:

Josepho. Aus1rio.

Francisci Il. Ang. Fratri.

Веды Hung. Pa1atino.

Quod Provinciam. Hanc.

Idib. Novemb. MDCCXCVII.

Inviserit. Ас. Eximia Ubiqne

Benígnit. Suae, vestigia.

Re1iquerit.

Jazyges. Et. Cumani.

Optimo. Judici. Et Comiti.

Gratî posuere

MDCCXCVÍII,

6*
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ná dor eó cs. k. fòherczegségének 1797-ikévben volt

itteni magas megjelenése emlékére_ugyan a’ ná

dorikertben még azonalkalommal emeltetett;

J05ÍrD Fortis sum moles

Monumentum principis olim

Lustrantis populi

Bura, laresque sui.

Balm- lncolumis sic sto

Jam centum semis in annos

Me princeps superat

Tempore,fortior est.

7.

A’ parochialis épületen, egy lángoló sziv alatt;

Lángol a’ jászkún sziv , tüze mégis meg nem emészti,

Mert a’ tüze szeretet , Józsefért éled a’ láng.

8.

A’ nemzeti iskolák egyik ablakán:

Fenséges József grófunk, biránk ötven év óta,

É'rte szivünk lángol , lángol a’ hála tüze.

Ugyanott másik ablgakon:

шт és kún vigadozz, szztz évek óta szabad vagy,

Mig föld, ég ’s a’ haza állanak , légy te szabad._

9.

Muhoray János b erényi föjegyzö házánál:

а) Máría Teréz királynö arczképe alatt.

Dicsöült nemtö!

Te vagy öröklö

Nefelejts

Sziveink hálakertjében

Századok minden perczében.



85

Ь) V. Fmd|`nánd kegyelmes koronds luïrályunknah arczképe alatt :

Áldozatunk szeretet , hivség ’s égnéli könyürgés

És buzgó készség , halni is életedért.

c) József nádoríspán ur eö cs. kir. föherczegségének arczképc alatt ;

Midön az atya szive sir

Fiu örömével nem bir,

Neved áldja áldással,

Nem bir mással.

10.

A’ kerületi fòjegyzònek a’ sétatér általellenében

levö házánál,hol a’ lámpák végzòdtek_ sürümécs

csillagok között:

Jó fejedelmének

nyujtja

Tiszta lángBA Tolmácsát

hivségének

hiijobbágya.

III.

Az ünnepélyhez szükségesek iránti elöleges tervkészitésre

megbizott, utóbb a’ teljesitendök teljesitésére felhatalmazott

választmány tagjai:

Elnök: Szlnha Imre , kir. tanácsos, nádori fòkapitány.

Kálmán Sándor, nádori alkapitány.

Illéssy János, nagykún kapitány.

Vágó Ignácz , jászkapitány.

Aczél István, kiskún kapitány.

Bathó Ignáez, föjegyzö.

Bartsik Márton, elsö aljegyzo.

Bozóky András , nádori táblabiró.

Muhoray András, nádori táblabiró.

Horváth Antal, nádori táblabiró.
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Taczman István , hadi föpénztárnok.

Gózon László, föügyész.

Kenéz Mihály, számvevö.

Már Benedek , eskütt.

Várady István, eskütt.

Antal József, biztos.

Ugy Jászberény, Karczag , Félegyháza városok idöszerinti küldöttei.

Nádor eö fenségének és fenséges nejének meghivására

rendelt ünnepélyes küldöttség :

Elnök: Szluha Imre, királyi tanácsos, nádorifökapitány.

Kálmán Sándor, nádori alkapitány.

llléssy János , nagykún kapitány.

Vágó Ignácz, jászkapitány.

Aczél István, kiskún kapitány.

Bathó Ignácz, föjegyzö.

Bartsik Márton, elsö aljegyzö.

Pethes Mihály, nádori táblabiró.

Balajthy Vendel, nádori táblabiró.

Küry József, házi föpénztárnok.

Szabó Sándor , alpénztárnok.

Horváth Pál, eskütt.

Mihálkovios János, eskütt.

Baky István, eskütt.

Bozoky István , eskütt.

Hajdu Mihály , biztos.

Gózon Imre, biztos.

Jász-Apáthi városa rés zéröl.

Balajthy Péter , tanácsnok.

Makó Gergely, tanácsnok.

JászKisér váro sa részéröl.

Hetényi Sándor, föbiró.

Vadász János , föjegyzö.

Nagykńn-Túrkevi vá r o sa rés zéröl.

Kis István, föbiró.
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Kenéz Sándor, föjegyzò.

Na gy-Kún Szent-Márto n 1111rо sa ré5zér öl.

Fazekas József, föbiró.

Nagy Antal fòjegyzò.

Kis-Kún Halas városa részéròl.

Szekér István, tanácsnok.

Sipos Sándor, föjegyzò.

Kiskún Maysa városa ré51érö1.

Dávid József, föbiró.

Szabó László, föjegyzò.

Еö- fenségét a’ jászkerület határánál fogadó és udvözlö

küldöttség.

E l н 6 k és s z ó n ok : Kálmán Sándor, nádori alkapitány.

Taczman István, hadi föpénztárnok.

Horváth Antal, nádori táhlabiró.

Ozoroszky Gáhor, alügyész.

Már Benedek, eskütt.

Antal József, biztos.

Sipos Imre, jákóhalmai föjegyzö.

Terjék Mátyás, árokszállási föbiró.

Еö fenségét megérkezésekor, a’ kerületek közházánál,

mint kijelelt szállásán, üdvözlö küldöttségf

E lnök és s z óno k: Bathó Ignácz, kerületi föjegyzö.

Bozóky András, nádori táhlahiró.

Muhoray András, nádori táblabiró.

Kenéz Mihály , számvevò.

Gózon László, tiszti föügyész.
Várady István. l

Böjthy Miklós esküttek.

Ozoroszky István, ladainyi föjegyzö.

Moczár 1511111n , félegyházi föhiró ’s tobben a’ tisztikar és a’

közönségek részéròl.
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Részint a’ ke rületek kö z gyülése által történt, ré

szin t e 1 nöki meghivás következtében az ünnepé

lyen megje lent vend égek névsora.

a) Föbbranguak:

Buzini gróf Keglevich Gábor , sz. István apostoli király rende

beli középkeresztes vitéz, cs. kir. aranykulcsos, valóságos belsö tit

kos, egyszersmind magyar királyi helytartósági tauácsos, magyar

királyi fötárnokmester, a’ hétszemélyes tábla biraja, Nógrád vár

megye föispánja.

Ürményi Ürményi Ferencz, Leopold császári rend középke

resztes vitéze, cs. kir. aranykulcsos és valóságos belsö titkos ta

nácsos, a’ magyar szent korona ore.

Szigethi Szerencsy István , cs. kir. valóságos belsö titkos ta

nácsos , királyi személynök, Arad vármegye föispánja.

Gosztonyi és kerencsi Gosztonyi Miklós, kir. udvari tanácsos

és váltófeltörvényszéki elnök.

Nagypalugyai Platthy Mihály, a’ nagyméltóságu magyar kir.

udvari cancellaria elöterjesztö udvari tanácsosa.

Ürményi Ürményi József, cs. kir. aranykulcsos é5 alnádor.

Totprónai báró Prónay Albert, Pest, Р1115 és Soit t. e. várme

gyék foispáni helytartója.

Bene József kir. tanácsos , Csongrád vármegye foispáni hely

tartója.

Gróf Castiglione Henrich tábornagy.

Ь) А’ t. n5. megyék részéröl.

-T.Báes me gyéb öl.

Latinovits Károly , másod alispán.

Báro Orczy György, táblabiró.

Báró Orczy Lászlo , táblabiró.

Karácsonyi Leopold, táblabiró.

Bemellay Gusztáv , táblabiró.

Bartók Mátyás, táblabiró.

Zákó Péter , szolgabiró.
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T. Békes megyébòl.

Német Antal, alispán.

Gróf Venkheim Antal, táblabiró.

Gróf Almásy Dienes, táblabiró.

Csepcsányi Tamás, táblabiró.

Kovács János, alesperes, táblahiró.

Csomák Emanuel, esperes, táblabiró.

Harli Károly, esperes, táhlabiro'.

Karassiay István, föszolgabiró.

Szeghö Alajos, eskütt.

T. Csongrád megyébòl.

Temesváry István, másod alispán.

Müller Mihály, prépost.

Tabódy Pál, táblabiró.

Korda János, táblabiró.

Banó Mihály, táblabiró, esongrádi Ielkész.

Pósta Ferencz, táblabiró.

Lendvay Lajos , táblabiró.

Bene Imre, aljegyzö.

T. Fejér megyébòl.

Ürményi Ürményi Ferencz, koronaör, ki feljebb.

Ürményi Ürményi József, alnádor és táblabiró.

Farkas Imre , kanonok, táblabiró.

Szlnha Sándor , táblabiró.

Szlnha Antal, táblabiró.

Szluha Benedek, táblabiró.

Pribék Vilmos, táblabiró.

Horváth István, táblahiró.

T. Heves megyéböl.

Blaskovits Gyula, elsö alispán.

Lévay Sándor, kanonok.

Liponiczky József, kanonok.

Németh János, kapitány, táblabiró.

Egyed Imre, táblabiró.



90

Babics Istvan, táblabiró. _

Kanyó Gábor, táblabiró. 

Vratarits Lajos, táblabiro.

Puky Miklós, táblabiró.

illiklosy Ferencz, táblabiró.

Báro Orczy Béla fojegyzò.

Schné László, aljegyzö.

Berecz Ferencz, foügyész.

Gosztonyi János, föszolgabiró.

BaloghJános, alszolgabiró.

Keller Miklós, eskütt.

T. Pest megyébol.

Szentkirályi Moricz, elsö alispán.

Báró Losonczy Bánfy Pál, táblabiró.

Tahy József, 05. k. kamarás, tbiró.

Tassy Bécz Lászlo, táblabiró.

Halász Bálint, táblabiró.

Коrher János, táblabiró.

Moszáros Benjamin , táblabiró.

Patay Pál, táblabiró.

Eördögh Károly, táblabiró.

Zlinszky György, táblabiró.

Nyári Miklós, foszolgabiró.

Szilassy István, föszolgabiró.

Fáy Béla, alszolgabiró.

Batta József, szoigabiró.

Halász Gerzon, szoigabiro.

Bereczky Antal, föügyész_

Halász Gusztáv, tiszti ügyvéd.

Bellágh Antal, középponti eskütt.

Kajtár Gusztáv, eskütt.

Halasz Álmos, eskütt.

Mészáros Zsigmond, eskütt.

0) Az eg ri fökáptalan re"szér öl.

Lévay Sándor, sz. Péter egervári prépostja, az egri föe-gyház

’s az egriatya érsek-segédkanonoka.
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Lipovniczky János, egri föegyházi kanonok.

A’ váczi káptalan részéròl.

Sághi Sághy Mihály , választott novi püspök , a’ boldogságos

szüz Mária almádi apátja, a’ váczi székesegyház nagy prépostja és

kanonokja, püspöki helyettes és ügyhallgató zsinati vizsgáló.

Szarvas Ferencz, tenyöi prépost, a’ váczi székes egyház ka

nonoka, csongrádi fòesperes, hittanár, a’ pesti kir. tud. egyetem

nél a’ hittudományi kar tagja , a’ Юноша!t papok házának igazga

tója, zsinati vizsgáló.

MagótsiIstván,idvezitònkröl nevezett- Sz. Ferenczrendi szer

zetesek föelöjárója.

Partl János föelöljárói titoknok.

d) Duna melléki egyházi kerület rаммы.

Gróf Teleky Sámuel, fögondnok._

Báthori Gábor, föesperest.

Losonczi báró Bánli Pál, ülnòk.

Halász Bálint, ülnök.

Nyári Miklós ülnök.

Mészáros Beniamin, ülnök.

Bajkai Endre, föjegyzö.

Szabó Károly, czeglédi lelkész.

Pordán János , fùlöpszállási lelkész.

Miskolczi István , szentmártonkátai Нашёл.

Kálmán János, jászberényi Ielkész.

e) Fenséges nádor nevé t viselò nemes lovas cz

red részéröl.

Kisfaludy Jánоs, ezredes, a’ fenséges nádor tábori segédje.

Szabó László , föhadnagy , jászberényi hadfogadó kormány

parancsnoka.

A’ kerületekben szállásoló báró Kress nevét vi

selö könnyü lovas nemes ezeredrészéröl.

lìudolstadti herczeg Schwarzburg Adolf, ezredes.

Báró Lauingen August, alezredes.

Treuensinni Kugstatscher József, százados kapitány`
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Friderici Hermann, százados kapitány.

Döring 'l`ódor, fohadnagy.

Az elösor o l takat joval felülhaladta a zon

vendégek száma,kikönkényes indulatból kivántak

részt venni a’ nemzeti ünnepélyben.

Iv.

Névsora azon jászkún polgároknak, kik felállitott dan

dárseregbe alkalmaztatva , fenséges nádorispán ur eo cs. kir.

föherczegsége elött tisztelgettek.

Fove zér: Szluha Imre kir. tauácsos, nádori fokapitány.

S egé dj e: Halmay Lajos alsó szentgyörgyi tanácsnok.

T e s t ò r ö k: Mako Gergely, apáthi tanácsnok.

Balajthy Poter, apáthi tanácsnok.

Moczár István, árokszállási föjegyzo.

Fitzek Leopold árokszállási aljegyzö.

Tóth István, kerületi biztos Kúnsz. Mártonból_

Varró Sámuel, ügyvéd Karczagról.

Pap Moriez, kir. táblaijegyzo ugyanonnan.

Hajdu Miklós ,' szintén királyi táblai jegyzö Túrkeviböl.

Nagy Károly, kerületi biztos.

Zseny József, halasi jegyzö.

Szabo Károly, félegyházi jegyzö.

Fridrich Alajos, tiszteletbeli alügyész.

Baky Ferencz, tiszt. alügyész.

A’ Jаszkcrüiet részérol.

Ve z e' r : Vágó Ignácz , ker. lcapitziny.

Jászberényböl.

Sipos Urbán. Hajós Balázs.

Pesenyánszky András. Sárközy Mihály.

Mizsei János, zászlótartó. Velkey Sándor.

Varga Pál. Benedek József.

5. Kormos András. 10. Szoke János.



15.

20.

25.

30.

Nagy Istvan.

Szabó István.

Bazsó István.

Bujdosó Mihály.

Kohári János.

Kovács István.

Pesti Lászlo.

Oláh Antal.

Misovits János.

Káposztás Mihály.

Sinka János.

Nagy Imre, 6r.

Telek Antal.

Bartal János.

Almásy János.

Nagy János.

Klinkó József öregebb.

Beszteri Pál.

Kiss Péter József.

Sipos János.

Kollár Imre.

Kállay József.

35.

40.

45.

50.

Muhoray Márton.

Juhász András.

Nagy Imre 1i].

Juhász János.

Bóta Pál.

Mizsei János.

Páczán János.

Baráth István.

Besenyei József. K

Sárközy Mátyás.

Baráth Ferencz.

Baranyi István.

Gulyás Ferencz.

Herengei Pál.

Balla Pál.

Klinkó János.

Klinkó József 11].

Pénzes Ferencz.

Szöke István.

Kovács Márton.

Czikora József.

Terényi János. 54.

Árokszáliásból.

Bobák Mátyás.

Petö István.

Móczár Ferencz.

Móczár József.

. Móczár Alajos.

Csikós Balázs.

Kovács Mátyás.

Herczeg István.

Gottlieb Ferencz.

15.

Kovács János.

Szabó András.

Szabó Ferencz.

Horváth Mihály.

Papp Pál.

Kácsor Márton.

Tóth János.

Márkus János.

10. Kiss József.

Guba Emanuel.

20. Csikós Antal.

Csikós József.

Bódizs Ferencz. 22.
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Q1 . Pásztor János.

Apáthirol.

Balajthi Pál.

Birkás István.

Menyhárt Máté.

Szabari János.

Szoke Ferencz.

Horváth Gábor.

Bagi Gergely.

10. Menyhárt Jakab.

Demeter József.

Kts Gulyás András.

Ladányról.

5. Antal Sándor.

Donkó Menyhért.

Drávucz Farkas.

Furcsa Ferencz.

Lengyel József. Kácsor István.

Zana József. F. Nagy Ignácz,

Alsó szent Györgyrol.

Gajdos István. 5. Józsa János.

Czakó Ferencz. Törocsik János.

Erdélyi István. Szarvák Ferencz.

Bajzáth Gergely. Halmay János.

Fénszaruból.

Csákán István. Jáger István.

Gulyás József. 5. Levocs János.

Harangozo Pál ifj.

Jákohalmárol.

Lukácsi Pál.

Léko István.

Toth József.

5. Szöllösi András.

Horváth József. Tóth Fridrik.

D o S áro l.

Túri János.

5. Juhász István.

Kis István ifj.

Bozóki József.

Kis Mihály.

Bollok Mátyás Щ.

Bimoczy József ifj.

11.
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10.

_ Kerekes S. István.

Mihálytelekröl.

Fülöp András.

Kónya Ferencz.

Catári Kis Gáspár.

Felsöszentgyörgyröl.

Molnár István.

Thuróczi József öregebb.

Thuróczi József ifjabb.

Bata Mihály.

Szulacsek György.

Összesen a’ jász-kerületből 131.

A’ Nagy-Kún kerület részéről.

Ve zér : Illéssy János, ker. kapitány.

S e g e' dj e : Tóth Lqjos, hites ügyvéd.

Karczagról.

Gőz László, tanácsnok. 15. Csöreg Mihály.

J. Nagy Antal.

Major Károly.

Polgári Szabó István.

Tösér Ferencz.

Sz. Tóth János.

Elek Gergely György.

Csöreg Imre.

Horváth János.

Csikós József.

L. Nagy János.

Bödi Márton.

Csókai Imre.

Sánta György.

Kerekes István.

Láposi János.

Hajdu Mihály.

Boros Mihály.

Sánta János.

20.

Nagy Péter.

Kis Imre István.

Nyester Mihály.

Csöreg Gáspár.

25.

Szarka József.

Gy. Szüts Sámuel. Sz. Sánta János.

Kisujszállásról.

Csegei István. 5, Mészáros G. Miklós.

Pete János.

Tóth István.

Takács Pál.

Polgár István.

Fekete Károly.

Simai Lajos.

Kis András ifj. 4.

Juhász András. 6.

28.
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10.

Nagy Péter. Nyitrai Mihály.

Csegei Károly. 15. Veres Sándor.

Jano Péter. Nyitrai Pal.

Veres Gergely. Pója Gábor.

Jano András. Puskás János. 18.

T li r k e v i b ö l.

Boros Pál, csendbiztos, 10. Toth Mihály.

zászlotartó. Endrédi József.

Toth János. Olajos Bálint.

Debreczeni Dániel. Ваcz János.

Szénási József. Kis József.

. Túri János. 15. Toth Imre.

Nagy János. Tóth Ferencz.

Debreczeni Ferencz. Czihat Lajos.

Debreczeni Zsigmond. Czeglédi János. 18.

Debreczeni Lajos.

Madarasrol.

Szücs Imre. F. Nagy Sándor.

Borsi János. F. Nagy Gergely.

Toth Ferencz. F. Nagy Bálint.

Szabo György, 10. Farkas Mihály.

. Szilágyi Miklós. Kota Márton.

Sáska Gáspár. Csávás Sámuel. 12.

Kúnhegyesrol.

Polgár Jakab. Szögyi István.

Gerendai Sándor. Jósa István.

Toth János. Szabó Gábor.

Mészáros Pál. 10. Szabo Ferencz.

. D. Áes т. varga János.

Mohácsi Bálint. Csávás Ferencz. - 12.
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10.

‚ Jósa Antal.

. László K. József.

Szentmártonból.

Kovács László. Divánszky Imre.

Jósa János.

I0. Standhaft Imre.

Kiss András.

Fazekas Imre.

Kiss Antal.

Suják Mihály.

Öszvesen a’ Nagy-Kán kerületből: 102.

Kovács Lukács.

Fazekas József.

Jósa György.

Papp Mátyás.

Ktss János.

A’ Kis-Kún kerület részéről.

Vezér: Aczél István, kerületi kapitány.

H a I a s r ó l.

Vodéi Gábor.

Krámer József.

Buza Imre, csendbiztos.

Gál István.

Musa Sándor. Bánóczky István.

Babó Sándor.

Hirkó Mihály.

Vida József.

Thorma Imre ifj.

Gyenizse János. 15.

Sebestyén Ferencz.

Buda Péter.

Nagy István. Tót Endrész Sándor.

Molnár K. József. 20. Tóth B. József.

Szemerédi István. Király Gy. József. 21.

Darányi Sándor.

Félegyházáról.

Czakó János, tanácsnok. 10. Seres István.

Szabó József. Molnár László.

Varga Mátyás. Terjék István.

Tapodi János. Bánhidy Antal.

. Kis Mihály. Móczár Lajos.

Szabó Imre. 15. Molnár Ferencz.

Gál Imre. Tarjányi József.

Molnár János. Endre József.

Szabó László. Tarjányi Pál. 18.

14.

7
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Cil
. Juhász István.

Szentmiklosról.

Szoke Mihály.

Petrovics István.

Szigeti Pap Ferencz.

Mezo István ifj.

10. Lakos Mihály.

Király Sándor.

Aczél Sándor.

Papp János ifj.

Selyem Mihály.

QW

. Cz. Szabó István.

Mezo Lajos.

Tekes István ifj.

Szabadszállásrol.

Papp Gergely,.tanácsnok. Pál Sándor.

Kovács Zsigmond. 10. Dömötör Lajos.

llerpay Sándor ifj.

Gál János.

Szogyényi János. 13.

Kovács Sandor.

Pandúr József.

Balogh Imre.

Toth Imre.

Bacsó Sándor.

Péter György, tanácsnok.

15. Herpai Sándor.

Nagy Bálint.Péter János. 16.

Fülöpszállásrol.

Gubacsi Péter.

10. F. Gubacsi Sándor.

Aszt. Csaplár Lajos.

Túri Vince.

Kulay István.

Csaplár Gábor.

Nagy Imre. Ny. Nagy István.

Csaplár Imre. Meleg Sándor

Csaplár Gábor. Szoke Péter.

Molnár István.

S. Kovács János. 15.

Laczházárol.

Toth Sándor, tanácsnok. Seregély Antal.

Szinak Pál. 5. Bak Lajos.

Zimányi Gábor. Galambos Gábor. 6.

M a y s á ró l.

Terbe István.

Terbe Ignácz.

5. Nyerges János.

Terbe József.

Ország Mihály.

Farkas György. Udvardy János 8.

15. Szentpéteri Pál, tanácsnok.

Csontos József7 tauácsnok.
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Dorozsmáról.

Jernei Mihály.

Tajti Ignácz.

Tajti Gáhor.

Maróti János.

5. Maróti Gergely.

Összesen a’KisKún kerü|etböl107; mind a’ három kerületböl 340.

Névjegyzéke azon elaggott jászkún polgároknak, kik eö

cs. kir. föherczegségének Jászberénybe érkeztekor, mint az

elmult századot,-és azon nevendékleánykáknak, kik jelent ké

pezve-a’ kerületi ház felsö emeletébe vezetö lépcsökre két ol

dalról штaтán, amazok a’ közönségeknek czimereit,emezek

pedig virágkoszorúkat tartva kezeikben , tisztelkedtek, és tisz

te"; eö cs. Юr. föherczegségét rövid szónoklattal üdvözlötték,

és ugyan :

Jász

71

37

‚7

‚7

7’

7’

97

`Н

Э!

77

N.Kún.

77

7’

Csonka Рай! ,

zászlótartó.

Lajkó Antal.

Farkas Mihály.

Báez Sándor.'

10. Czékus József.

V.

a)az elsò rendüek.

Berényböl

Árokszállásról

Apáthiról

Kisérròl

Ladányról

Alsószentgyòrgyròl

Fénszaruból

Jákohalmáról

Dósáról

Mihálytelkéröl

Felsöszentgyörgyröl

Karczagról

Kisujszállásról

Túrkeviböl

Papp Sándor, szónok.

Kókai Pál.

Szilák Imre.

Fúlöp Mihály.

Kis János.

Rigó Jakab.

Bimóczi András.

Fodor Albert.

Kis István.

Gulyás Márton.

Ezsiás Márton.

Sós Péter.

Kürthy István.

Tóth István.

cseпдbiцоs;

7 а
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N.Kún-Madarasról

„ Kúnhegyesröl

„ Szentmartonbol

K.KúnHalasról

b) Másodrendüek, t. i.a’koszorút tartó leánykák:

„ Félegyházárol

„ Szentmiklósról

„ Szabadszáliásról

„ Fülöpszállásról

„ Laczházárol

„ Maysáról

„ Dorozsmáról.

Taczmann Tinka, szonok.

Schvarz Johan.

Kövér Amál.

Ágoslon Erzsébet.

. Paczek Emilia.

Morzál Mária.

Komáromy Mária.

Ali Julia.

Kiss Anna.

10.Nagygyöri Julia.

15.

Pilier Bem

Czimler Máfia'

Schvarz Aloizia.

Pomp Mária.

Kövér Tinka.

Jakkel Mária.

Kiss Johanna.

Jankovits Teréz.

Gerendasy Franciska.

20.*0zoroszky Victoria.

Mag Teréz.

Dtirgo György Bá lint.

Nagy F. János.

Gergulits József'.

Thorma Mihály.

Vereb Erasmus

Moczár István.

Doczi János.

Kovács János.

Zimányi György.

Patyi József.

Ör. Bácz Tamás.

25.

30.

Kotán Apol.

Schvarz Teréz.

Telek Verona.

Áray Lila.

Ozoroszky Mária.

Áray Jozsefa.

Ferenczi Mária.

Burján Johanna.

Szalóki Anna.

Beleznay Mária.

Sipos Кон".

Almásy Anna.

Bartal Mária.

. Angyal Erzsébet.

Czajdlingcr Mária.

Jankovits Ilona.

Beleznay Jolaanna.

Csizmadia Erzscbet.

40 Vezeli Leuka.

Kajlinger Karolina.

Szegedi Erzsobet. 42.
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VI.

A’ kerületek és közönségek hivatalnokainak névjegy

zéke 1845.

a) Kerületi tisztviselök.

Nádori fökapitány: Verbói Szluha Imre , Мr. tanúcsos.

Nádori alkapitány: Kálmán Sándor , számos megyék мышцa.

Föjegyzö : Bathó Ignácz, töbh vármegyék táblabirája.

sBartsik Márton, több vármegyék táblabirája.

l Taczmann Károly.

Darázs Pál.

Моcтr Ferencz.

Ágoston Ágoston.

Hegedüs Zsigmond.

Csöke József.

Harsányi Mihály.

Levéltárnok: Eördögh János.

Kiadó: Ozoroszky Menyhért ’s Нsт. eskütt.

Hermányi József.

Bartsik Károly.

Baráth Mihály , hites ügyvéd.

Ézsiás Sándor.

Kalmár Alajos.

Járulnokok: Beleznay József.

`тот János.

Számvevö: Kenéz Mihály, ’s Щи. nádori és tòbb vármegyék

táblabirája.

Hadiföadószedö : Taczmann István.

Házi föadószedö: Küry József, ’s ‘дìт. nádori tbiró.

Aladószedö:` Szabó Sándor.

Pákai felügyelö : Endre László, `s tiш. nádori tb1ró.

Föügyész: Gózon László.

‚_ ‚ Ozoroszky Gábor.

Alugyeszek : I

ozoky lstvan.

A ljegyzök :

>1Q'zÃâaf|e
!l9q19l9WS!.L

Irnokok :
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Muhoray János, jászberényi fojegyzo.

Dósa Адам, apáthi föjegyzö.

Csathó Gergely, karczagi fojegyzö.

Kalmár József, félegyházi föjegyzö.

Várady Sámuel, kisujszállási föjegyzo.

Veres Gergely.

Mocsy Ferencz.

Bozoky Sándor.

Sipos Imre, jákohalmai föjcgyzo.

Щ’. Batho Ignácz, mihálytelki jegyzö.

Szilágyi Lajos, laczházi aljegyzö.

Baky Ferencz.

Mihálovits János.

Fridrik Alajos.

Nádori törvényszéki tollnok : Bibo Károly, köz- és váltójogi

bites tigyvéd.

:ilazsakânlsileqialaizsil,

Jász-kerületi tisztviselok.

Kapitány: Vágo lgnácz , több vmegyék táblabirája.

Pethes Mihály, több vármegyék táblabirája.

Muhoray András.

Tiszt. nádori táblabiró:Küry József.

Horváth Pál.

Esktflßßkî Mihálkovics János.

Beöjthy Miklós.

Í Halmay József, biztos.

Antal József, biztos.

Moczár János, árokszállási fójegyzo.

Hetényi Sándor, kiséri fòbiró.  .

Ozoroszky Menyhért, kerületi kiado.

Horváth Gábor, j.berényi tanácsnok.

Sedon Pál, dósai fojegyzo.

Ozoroszky István, ladányi fojegyzö.

Toth István.

Telek József, kerületi mezei biztog.

Nádori tbirák:

1ЧЭНЕЧЗЭ!l9q19l9'1z9!\L
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Tiszteletheli Mizsey István.

esküttek: Sismis Mihály, kerületi várnagy,

Halmay József. tiszt. eskütt.

Biztosok: Antal мы, tiszt. eskütt.

Antal János.

Tóth Imre, fénszarui tanácsnok.

Törvényszéki Szele Gáhor, j.berényi tanácsnok.

táblabirák : Kovács Sándor, kiséri tanácsnok.

Géczi Mihály, ladányi föbiró.

Orvos: Linczbauer Ferencz.

Sebész: Boros Sándor.

Mérnök: Bedekovich Lörincz.

Utibiztos : Nagy Nepomuk János.

Mezei biztos: Telek József, tiszt. eskütt.

Erdösz : Vágó László.

Várnagy: Sismis Mihály, Пят. eskütt ’s arany érdempénzes.

Nagy-Kún kerületi tísztviselök.

Kapitány: Illéssy János , araпy sarkantyús vitéz , számos valr

megyék táblabirája.

Nádori táblabiró: Bozóky Andrés , több vmegyék tbirája.

Tiszt. nádori tbiró: Kenéz Mihály, több vmegyék tbirája.

Várady ИМЯ“, több vmegyék táblabirája.

 

Eskmtek: нaш Mihály.

Tiszteletbeli Tunyoghi József, madarasi nyug. fòjegyzó.

esküttek: lDóka lgnácz, NKún kerületi várnagy.

Biztosok: 1. Tóîh István.

2. ures.

Illéssy Sándor.`

_ì Varró János, karczagi tanácsnok.

Ё Ё: Kaszás István, kisujszállási nyug. tanáosnok.

г: Ё` \ Nagy Ferencz , kúnhegyesi föjegyzo.

ё Tóth Mihály, túrkevi tanácsnok.

.. L_
l Bozóky Lajos, szentmártoni aljegyzö.

Jósa Mihály, kúnhegyesi föbiró.?
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Torvényszéki Kovács István, szentmártoni tanácsnok.

tablabirák: Kenéz Sándor, túrkevi fojegyzò.

Orvos: Bibo Gedeon.

Sebész: Zsengellér József.

Mérnök: Péter Imre.

Utibiztos: Benedek Lászlo.

Mezei biztos: Boros Pál.

Erdösz: Mányi János.

Várnagy: Dóka Ignácz, tiszt. eskütt.

Kis-Kún kerületi tisztviselök :

Kapitány: Aczél István, több vármegyék táblabirája.

Nádori {Horváth Antal.

táblabirák: Balajthy Vendel.

Tiszt. nádori{Endre László.

táblabirak: Péter István, Bács megyei táblabiró.

Esküttek: {Már Benedek.

Baky István.

Tisztelelbeli Szabo Lászlo , maysai föjegyzö.

esküttek : Szabó Károly, félegyházi aljegyzö.

. Gózon Imre, tiszt. eskütt.

B1ztosok: ‚ '

Nagy Karoly.

_ Fazekas Lászlo, félegyházi tanácsnok.

Pethes Antal, pákai póstamester.

Baky József, halasi tanácsnok.

I, Id. Gózon Imre, halasi tanácsnok.

Dávid József, maysai föbiró.

Bánhidy László , félegyházi tanácsnok.

Aczél Lajos, szentmiklósi tanácsnok.

Már Zsigmond.

=>i¢J!qßlq_iтитана;

0I`Vеs: Thott József.

Sebész: Jámbor Mihály.

Mérnök: Varga Elek.

Utibiztos : Péter Lajos.
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Mezei Balogh Mihály_

biztosok: {Csonka Pál.

Erdösz: Nagy Ferencz, ‘s tiszteletbeli ügyész.

Várnagy: Szabó Lajos.

Ь) Közönségi tisztviselök:

Jászberényb en.

Föbiró: Komáromi János.

топ. Imre, gyámatya ’s egyházi pénztárkezelö.

Mizsey István.

Szele Gábor, takarék-pénztárkezelö , kerületi tbiró.

Bartal Mihály, közjövedelmi pénztárnok.

Szöke Mátyás, meтeì rendör.

Almási Antal, adószedö.

Kállay András.

Eördögh András, hites ügyvéd.

Horváth Gábor, kórházi pénztárnok , tiszteletbeli es

zxloxlousoçual

kütt, hites ügyvéd.

Áray Károly, árvák-alapitványi kezelö.

2 tanácsi szék üres.

_ Föjegyzo: Muhoray János , arany érdempénzes, tiszteletbeli

alügyész.

1-ò aljegyzö: Lakatos lstván.

2-ik aljegyzo és levéltárnok: Beleznay László.

Tiszt. al- Badimeczky Lòrincz , hites ügyvéd.

jegyzök: Sipos János, hites ügyvéd.

Irnokok: {ген Imre. I

Szentgyörgy1 József.

Szöke István.

Péli Florián.

Járulnokok: кaшy Jánоs_

- Almásy Antal.

Elöfogati hiztos: Badimeczky Alajos, választott polgár.

Katona-szállásolási biztos: Paruczay András.
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Csendbiztoss Sipos Urbán, választott polgár.

Pusztabiró: Pecsenyánszky András, választott polgár.

Erdösz : Paruczay Imre.

Orvos : Müller Károly.

Sebész: Khor János.

Árokszállásán:

Föblró: Terjék Mátyás, korházi pénztárnok.

Kovács Ferencz.

Nagy Antal.

Móczár Antal. egyhazi gondnok.

Tóth István.

Agócs Albert, malom-feltlgyelö.

:iioxiousoiausjI

Guba János, erdosz.

Bobák Mátyás, mezei rendòr.

Ivony János, belsö rendor.

Nagy Károly, közjövedelmi pénztárnok.

Petö István.

Egy tanácsi szék üres.

Fojegyzö: Moczár János, tiszt. esktltt, hites ügyvéd.

Kalmár István.

Ficzek Leopold, hites ügyvéd.

Sebész: Khorda Imre.

Aljegyzök :

Apáthin.

Föbiró: Nagy József , árvák gyamnoka.

я Beothy József.

Busvai István, egyházi gondnok.

Lados Gergely.

Horváth András.

Mihályi István.

Mako Gergely , korházi pénztárnok.

Balaithy Péter, adószedö.

_loxioKo_-,

Bugyi Gergely.

Görbe András, adószedo ’s árvák gyamnoka.
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‚ Bagi József, belsörendör.

Tanacsnokok: , . ‚ .. . ‚

Vago Вaши, kozjovedelm1 penztárnok.

Egy tanácsi нék üres.

Fòjegyzo : Dósa Ádám , tiszteletbeli alügyész.

Beöthy Lajos , hites ügyvéd,

Sebész: Baumgarten Nepomuk.

Kiséren.

Fòbiró: Hetényi Sándor , hites llgyvéd, tiszt. eskütt.

' Fülep Mihály.

Fodor István.

Kovács Sándor. kerületi táblabiro.

Szentpéteri József.

Dékány István, csendbiztos.

Barna István, gyámnok.

Gábor Lajos.

:y|oxious:»çxun\|,A

Nyíri Pál , közjövedelmi pénztárnok.

Küry Sándor.

Nyiri József, adószedö.

Еду tanácsi szék üres.

Föjegyzö : Vadász János, hites ügyvéd.

Aljegyzö: Márton Адáм, hues ugyvéd.

Sebész: Virtzfeld István.

I. a d á n y о n.

Föbiró : Géczi Mihály kerületi táblabiró.

Kiss János.

Pomázi János.

Lengyel Mihály, árvák gyámnoka "s kórházi pénz

tárnok.

Antal Рай, erdösz.

Bagi Lörincz, egyházi gondnok.

:qollousoçulfsil4

Mészáros József, mezei rendör.
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'Csirke Ferencz.

T. Nagy Ferencz.

Pomázi Mátyás, adószedö.

Zana János, közjövedelmi pénztarnok.

ziloiyousogauayA

Drávucz Mihály, belsö rendör.

Föjegyzö: Ozoroszky István, tiszteletbeli eskütt.

Aljegyzo : Antal Antal.

Sebész: Gyurtsek István.

Alsoszentgyorgyon.

Fobiró: Vizi Ferencz.

Mácsai András , korházi pénztárnok.

Halmay István.

ErdéIyi Gergely , egyházi gondnok s атìk gymn

noka.

Kecskés János , erdösz.

Törocsik Mihály, adoszedo.

Halmay Lajos, mezei rendor.

zxloxlousogiualI

Czakó János.

Varga János, belsö rendor.

Batho Lászlo, közjövedelmi pénztárnok.

Szarvák József.

Toth Imre.

Föjegyzo : Morzál István.

Aljegyzö: Lakatos József, hites ügyvéd.

Sebész: Bátor Imre.

Fénszarun.

Föbiró: Bimoczy András, egyszersmind adószedö.

' Pataky János, korházi pénztárnok.

Toth Imre, ker. tbiró ’s mezei rendör.

‚ Zsámboki Mihály, egyháZ'i gondnok.

Tanczikó János, erdösz ’S malom-felügyelo.

:iìoyouso_uizjI

Bali János.

Kertész József.
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Kis Antal.

Ézsiás Imre.

Bapi János.

Cserháti Márton, belsö rendör.

Menyhárt József, közjövedelmi pénztárnok.

Föjegyzö : Beöjthy Ferencz, hites tîgyvéd.

Aljegyzö: Csordás Ferencz.

Sebész: Muhoray Titus, tiszt. kerületi alorvos.

:xloxiousmfual

Jákohalmán.

Föbiró: Horváth Antal, adószedö, árvák-, egyház- és kórház

pénztárnok, mezei rendör.

Tóth András.

Farkas Benedek.

Labáth Mihály.

Pók József, erdösz.

Lékó János, malomfelügyelö. `

Borits Рай, közjövedelmi pénztárnok.

Szöllösy Dávid.

Tóth István.

Terjéki József.

Tóth János.

:xloxiousollaualI

Fodor Pál, belsö rendör. `

Föjegyzö: Sipos Imre. tiszteletheli alügyész.

Aljegyzö: Pirkler Adolf.

Sebész : Elefánti Erneszt.

D Ó s á n.

Föbiró: Juhász Mihály, adószedö és egyházi gondnok, mezei

rendör.

I

Kis István.

\Kovács Pal.

I Bollók Mátyás.

Gulyás Mátyás , kórházi pénztárnok.

‘ Sedon Gergely.

:yloaousoçuel
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Kis Ferenrz, belsö rendor.

Bollko József.

Bozóky József, közjövedelmi pénztárnok.

Morvai Адам.

Juhász József, erdösz.

znoiiousoiiualA

Egy tanacsi szék üres.'

Föjegyzo: Sedon Pál, tiszteletbeli eskütt.

Aljegyzo: Mihálkovits József.

Sebész: Elefánti Erneszt.

Mihálytelkén.

Föbiró: Kis András, arany érdempénzes ’s adoszedö, mezei

rendor.

Gulyás Márton.

Szücs István.

E Szancsik Mátyás egyházi gondnok.

ё` Kis István.

Ё. Fülöp Pál.

î
Tóth József, erdösz.

Szücs Mihály, közjövedelmi pénztárnok.

Szabo József.

3 tanácsi szék üres.

Jegyzö : lij. Bathó Ignácz, tiszteletbeli alügyész.

Belso rendor: Rigo Antal.

Sebész : Elefánti Erneszt.

Felsöszentgyörgyön.

Föbiró: Polgár Ábel , egyszersmind adószedo, mezei rendör.

Juhász János.

Ezsiás Márton, erdösz.

Laska István.

Laczkó Gáspár.

Turóczi János, árvák gyámnoka.

:xloilousoiaurclI

Andocs Márton, egyházi gondnok.

` Török András.
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Szabó József, belsö rendör.

Erdödi Mátyás.

2 tanácsi sыk üres.

Jegyzö: Bagó Albert, hites ügyvéd.

Sebész: nincs.

Tanácsnok ok:

Karczagon.

Föbiró: Szarka József.

I Varró János , ker. táblabiró és arany e’rdempe'.uzes.

‘ Nagy Gáspar.

Sz. Tóth János.

Sós Péter.

Takács Péter.

Kálmán Imre.

Kerekes István, közjövedelmi pénztárnok.

Laczka Ferencz, adószedö.

zxioxiousogzunl

Nagy Antal.

Örsi András, hites ügyvéd.

\ Göz László.

Föjegyzö: Csathó Gergely, tiszt. alügyész.

Анапы)“: Isíaoso bajos, bites ügyvéd.

zllagy1 Lajos, h1tes ugyved.

Rendes orvos: Lenk Adolf.

Sebész : Molnár Soma.

Kisujszállásáu.

Föbiró : Mészáros Miklós.

Veres István.

Takács M. Ferencz.

Illéssy János.

Kovács János, adószedö.

Pete János, közjövedelmi pénztárnok.

:xioxiousogsuel

Lábas Ferencz.

5 tanácsi szék üres.

Fòjegyzò: Várady Sámuel, tiszt. alügyész.
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Aljegyzòk' §Vároczy Pál hites ügyvod,

l Illléssy György, hites ügyvéd.

Sebész: Losonczi József.

T u r k e vin.

Föbiró: Kis Isván , hites ügyvéd.

‚ Toth Mihály, kerületi táblabiró.

Kulcsár Mihály.

Mihályi István.

Barna Péter.

Czihat Sándor.

Gyorli Péter.

:noiiousopilel

Kenéz János , hites ügyvéd.

Baranyai Lajos, hites ugyvéd.

Németh Ferencz., adószedò.

Pete István.

Föjegyzö: Kenéz Sándor, kerületi tbiro.

Aljegyzök: ‘Bátorkeszi József.

QBánya1 La_]os.

Sebész: Szabo Lajos.

Ma darason.

Föbiró: Poja Dániel.

«Farkas Mihály.

Kis Lajos.

Bihari Nagy József

Varga József, adószedö.

F. Nagy Péter.

:`i1oi\ouso\,zun_L

Borsi János, közjövedelmi pénztárnok.

5 tanácsi szék üres.

Föjegyzo: Csabai Ujj Mihály, hites ügyvéd.

Aljegyzo: Kolosy Lajos , hites ügyvéd.

Sebész: Magyar Sándor.

Vad Albert, közjövedelmi pénztárnok.
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Kúnhegye sen.

Fobiró : Jósa Mihztly, kerúleti tbiró.

Elek lstván.

Varga Mihitly.

‚Иsa István.

Csávás János ‚ közjövedelmi pénztárnok.

Kóta Péter. '

Gerenday József, adószedo.

Mészáros Ferencz.

` Fözö Mihály.

' 3 tanácsi szék üres.

Föjegyzö : Nagy Ferencz , kerületi tbiró.

Aljegyzo: Varga Imre, hites ügyvéd.'

Зiioilousoauiay4

Sebész: Nagy Lòrincz.

Szentmártonban.

Föbiró: Fazekas József.

Kovács István, kerületi táblabtró.

Toth János.

Szabó János.

щ Jósa Mihály, közjövedelmi pénztárnokf

Lászlo György.

Sári József.

:цочоизэрпед

Рapр István.

Tóth Károly, adószedö.

Щ. Kovács István.

2. tanácsi szék üres.

Fojegyzö: Nagy Antal , kerületi és hevesmegyei táblabiró,

arany ordempénzes, hites ügyvéd.

Aljegyzök: Bozóky Lajos, kerületi táblabiró.

Gergulits János.

Sebész : Nachod József.

Il a I a s o n.

Fobiró: Bikádi János.
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Baky днeй’, kerületi táblabiró.

Besnyei Zsigmond , erdösz.

Id. Szuper József,árvák gyámnoka s korházi pénztárnok.

Ё Id. Benedek István , hites ügyvéd ’s közjövedelmi

É. ponztárnok.

â Szekér István , mezei rendor, hites ügyvéd.

ё" Funk Pái.

Id. Gózon Imre, kerületi táblabiró’s egyházi gondnok.

Thorma Imre.

Miskolczy Lászlo.

Tari Gerzson, egyszersmind hites mérnökl

Latabár János , adószedò.

Föjegyzo: Sipos Sándor, hites ügyvéd, arany érdempénzes.

’Seni József, hites ügyvéd. '

Aljegyzòk: Щ. Szuper József , hites ügyvéd.

Ifj. Baky Józef, hites ügyvéd.

Sebész: Vári János. -

Csendbiztos : Búza Imre.

Félegyház á n.

Fobiró: Móczár István.

Nagy Sándor.

Fazekas László, kerületi tbiro.

Kis József.

Endre Mihály , hites ügyvéd.

Szabó György.

Bánhidy Lászlo.

:iionoiisoaunl

Vidéky György.

Molnár Ferencz, közjövedelmi' pénztárnok.

Czakó János.

2 tanácsi szék üres.

Fojegyzo: Kalmár József, tiszteletbeli alügyész.

S Tarjányi József, hites ügyvéd.

lszabó Károly, tiszteletbeli eskütt.

Tiszt. aljegyzö : Szabo Janos, hites ügyvéd.

Aljegyzök :
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Orvos: Zborobszky Ágoston.

Sebész: Való Ferencz.

Szentmiklóson.

Föhiró: Tóth István.

ч Gyenes Gáhor.

Nemcsits Mihály, erdösz.

Horváth János.

Aczél Lajos, kerületi tbiró.

Pap Mihály, hites ügyvéd.

Zay István , közjövedelmi pénztárnok.

Baky Antal, adószedö.

Tóthfalusi József, hites tigyvéd.

Pázsith Sándor.

Varga Pál.

:цоцоиэовив],

Egy tanácsi szék tires.

Föjegyzò: Baky lgnácz . hites ügyvéd.

,Szabo József.

Мeшоk: ‚Щ. Awel Lajos.

Sebész: Lestyák Ambruz.

Szabadszállásan.

Föbiró : Bosnyai Jauos.

Id. Varga Sándor.

Csaplár János.

Pandúr József.

Varga Gergely.

llerpai Máté.

Szabo вы“.

Kovács Péter.

Щ. Varga Sáudor.

Péter Mihály.

Pap Gergely, adószedö.

:xioxiotlsopulu

Péter György.

8 «nf
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Föjegyzö: Szeles Lászlo, hites ügyvéd.

Aljegyzo: Balogh Lajos, hites ügyvéd.

Sebész: Boros Ferencz.

Fülöpszállásán.

Föbiró: Túri István , mezei rendor.

Bak István, árvák gyámnoka és korházi pénztárnok.

Albert János.

Nagy Dávid.

Kozma István, erdösz.

Molnár István.

Márli Gábor.

Kecskeméthi Sándor, adószedo.

Körösi Sándor, csendbiztosI

Csaplár Dániel.

:ilKousKu_,

Bankos Zsigmond, közjövedelmi pénztárnok.

Egy tanácsi szék üres.

Fojegyzö: Toth Károly, hites ügyvéd.

Aljegyzö : Bankós István, hites ügyvéd.

Sebész: Berken Károly.

Laczházán.

Fobiró: Galambos András, arany érdempénzes.

Seregély Ferencz, árvák gyámnoka ’s korházi pénz

tárnok.

Bagi Jonás.

Tuba János.

É Deák Mihály.

Ё. Jozan Gábor.

Ё Toth Sándor, közjövedelmi pénztárnok.

È- Kis János.

S- ._ _ ‚

" Ors1 Janos

Szabó Ferencz.

Deák Antal.

Jozan Ferencz.
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Föjegyzö: Tóth Mihály, hites ügyvéd.

Aljegyzö: Szilágyi Lajos, tiszteletbeli alügyész.

Sebész: Suhajda Ferencz.

Maysá n.

Föbiró: Dávid József, kerületi táblabiró.

Varga János.

Terbe József, egyházi gondnok , 's kórházi pénztár

nok.

Gyöngyösi István, árvák gyámnoka.

Csontos Elek.

Terbe Mátyás.

Törteli Imre, mezei rendòr.

Fölföldi József.

Macska János.

:>|ox[ousog<au\a_|I

Bádoczy Imre, közjövedelmi pénztárnok.

Csontos ‚Мнe!’ ‚ adószedö.

Fölföldi Péter.

Föjegyzö: Szabó László, tiszteletbeli eskütt.

Aljegyzö: Fölföldi János. ~

Sehész: llódi János.

Dorozsmán.

Föbiró : Czékus János.

Tajti Sándor, mezei rendör.

Jernei Márton.

Lajkó István, kórházi pénztárnok.

Fekete József, áтаk gyámnoka.

Juhász József, adószedö.

Ádám József, közjövedelmi pénztárnok.

Bende József.

:}|osr|ou;)sg:u\a„[I

Vass “ноs.

Csonka Pál, belsö rendör.

Maróti Ferencz.

Lovai István.
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Föjegyzo: Benke Antal, hites ùgyvéd.

Aljegyzo . Molnár Lászlo hites ügyvéd.

Sebész: Szabó József.

A’ százados örömünnepre alkalmiverseketirtak: Nagy Samuel,

kis-kúnszabadszállási ref. lelkész;

Toldi Lászlo Sz. Ferenczrendiszerzetes és a’ jászberényi gya

rályban költészet-tanitó;

Pap Melchizedek Sz. Ferenczrendi szerzetes ésa’ jászberényi

gyakorályban nyelvészet-tanitó _

kiknek muukáik külön nyomtatványban jelentek meg.



JAVITANDÓK.

Lap: Sor: Hibák: Olvusd:

1. 3. mulasztos malasztos

4. 27 roppant rokkant

8. 20. htvataloskodának hivataloskodásának

-- 30, 3l. fogyatkozása htányra szá- fogyatkozásra ’s htányra szá

moltak. moltak

10. 11. évkônyvetbe ts feljegyeznék évkönyvetbe feljegyeznék

15. 28. vezérlete alatt _ (ki Ка” hagyni)

16. utolsówáltoztattattak változtattak

30. 19. Áldjanok Aldjáwl.

46. 28. Herpoy Herpay

53. 6. íinnpélyünket ünnepélyünket

54. 21. tünók fel tüntk fel

57. 26. asszonyukat asszonyunka1

60. 6. pendö pengö

71. 18. kt ünnepökhöz mt ünnepökhüz

72 8. legközelebb _ legközelebbt

'78. 13_ körülvétete körülvétetve

84-tk lapon 48 helyett: 84

86. 24. Bozoky Bozóky

87. 11. “(Идиш üdvözlö

89. 34 Ltponttzky Ltpovnttzky

95. 2. Catárt Kts Gáspár Csatárt Kts Gáspar

97. 13. Vodét Gállor Vodér Gabor

101. utolsó: Bozoky Bozóky

104. l8. Ttsztelelbelt Ttszteletbeli
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