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E s z t e r g o m .
M AJ Ki; I S T V Á N T Ó L .

H o n f i a k föl E s z t e r g o m b a !
Föl régi dicsőségünk e szikla-emlékéhez, mellyet a gondviselés épülélésünkre százados viharok közt csodaszerün tartott fenn.
Föl első szent királyunk bölcsőjéhez, ki magyarjait ott a kereszténység
malasztjaiban részesítvén, ezzel a testvéri szeretet, valódi miveltség, fölemel
kedés, fenmaradáa, boldogság útjait mindnyája unokáinak is kijelelte.
Föl a magyar Sionhegyére, mellyen nemzetünk előkelőbbjei ősidők óta
sok szent érzelemmel, sok vérontással áldoztak nemcsak szeretett hazájoknak,
hanem egész mivelt Európának védelmére, s mellyen az őseikhez hűn ragasz
kodó unokák áhítata, századunkhoz s egy nemzet méltóságához illő remek,
mondhatni világhírű, szentegyházban nyilatkozik.
Föl, föl kegyelettel a szent hegyre Esztergomba! melly századról szá
zadra királyjaink és nemzetünk sorsában osztozván, legalkalmasb sarkpontot

1. A 1 'ur.. .

A Garam

beszakadása.

Czélszerü bemondanom, miként Esztergom nagyszerű basilikájának
folyó augusztus hó 31-én történendő ünnepélyes fölszentelése alkalmából,
Esztergomnak röviden-teljes megismertetésére egy czikksorozatot közlendek, mellynek
I-je Esztergom történetét,
II„
hely iratát,
III.
„
főpapjait,
IV.
„
jelesb fiait,
V.
műemlékeit, ritkaságait,
VI.
,,
szentegyházának ismertetését,
VII.
basilikájának részletes leirását,
VIII. A nagyszerű felszentelés! ünnepély tüzetes leirását tártaimazandja.
Esztergom leírásával régibb és ujabb korban többen foglalkoztak. Ma
gam is egyidőben Esztergom története és topographiáját akarván megírni, e
végből nemcsak Bél Mátyásnak eredetben az esztergomi érseki könyvtárban
őrzött kéziratjának teljes másolatját, úgy Helischer József egykori tudós
n

E s z t e r g o m
1 6 tj 4 - b e n.
3. Párkány (szerzőnk szerint Gockarn, helyesebben Kakád). — 4. Víziváros. — 5 Vár. — 6. Sz. Tamásliegy.
csatatér, mellyben a törökök megverettek. — 8. Kácsváros.

szolgáltat a túlélt évezred fölidézésére, nemzeti életünk átgondolására, irány
eszmék felköltésére, egy szebb jövő reményének fólélesztésére, a fejedelem
trónja körül a testvériség .szakadatlan lánczának megedzésére, a hazaszeretet
ápolására, a korszerű baladás megkedveltetésére, s igy a boldogabb jövőnek
megalapítására.
Ne csodáld, kedves olvasóm, hogy Esztergom leírásának cikksorozatá
hoz illy melegen vezetlek be. hisz a hon illy jelentékeny fészkéhez lehet-e
más mint sas-szárnyakon emelkedni? ki is tudna nemzete illy szentelt helyé
hez, nagyaink a dicsők szeut porához, mártírjaink vérmezejéhez, honi dicső
ségünk való üdvleldéjéhez megindulás nélkül közeledni? . . . . S én, kinek
Esztergom nem ugyan szülő — de anyavárosa és nevelője vala, mellyben
korom szebb napjait élve, benne az életet szeretni, az életre hatni megtanul
tam, én h< IIÍv tudnék atyáim e nyughelyéhez és envilágom e tűzhelyéhez hide
gen e m e l k e d n i ? . . . . Áldott legyen az Úr! ki számunkra a történelmi emlé
keket és ezek gazdag tanulságait fóntartva, egyszersmind belátó elmét és
kegyelettől áradozó érző szívet adott, miszerint okulva és átmelegülve a job
bak nyomdokain haladhassunk előre . . . .
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városi tanácsosnak a megyei levéltárban letett kéziratának mássát; D r . Itumy
György tanár és tudós Palkovics György kanonok erre vonatkozó némi kéz
iratait ; Biró Ferenc* volt süttöi plébános : Anacleta AEppabs Cittatis Strigoniensis 1820. kéziratát; úgy Mathes Sep. János „ V e t e m Areis Strigoniensis Descríptio. 1827.,'* és Baranyay Ferencz : „Diequisitio notitiarum
antiquarum L . R. C. Strigoniensis. 1823.'* czimü müveit és a basilikának Mémeth György püspök urnák tollából folyt remek leirását használatul megnyer
vén; azonfolül Hon fin. Katona, Túróczy, Pray, Engel, Schmidt, Fesster, Hor
váth,Szalag történeti könyveit tanulmányozván;nem különben a pannonhegyi
könyvtárban őrzött: Ctaudii, Ptolomei Alexandrini Basilia 1552-ki, és°M.
Bruzen de la Martiniere Velenczében 1737-bea és Parisban 1768-ban közlött;
úgy Busching D. A . Frigyes 1764-ki, llúbner János 1758-ki földleírásait;
valamint ugyanott létező Xicolai Frigyes 1785-ki és en könyv táromban lévő
Bircken Zsigmond 1664-ki és Wagner J. Ckr. 1687-ki uü rajzait; s ugyan
csak a sz.-mártoni könyvtárban létező Bombardiusnuk 1718-ban írt éa gróf
Csáky Imre által Bécsben 1750-ben kiadott MagniBegni Hungáriáé Topogra
phiáját; és Vosgiennek Parisban 1777-ben kijött Dictionaire Geographique-

jót; Tuniiii Samuuak : Irnago Autiquae Hungáriáé Pozsonyban 1759-ben III. István király 1173-ban Párkányban meghalván, Esztergomban temette
közzé tett, és Math. Fetri Katancsich : De Istro Budae 1798. nyilvánított tett el. Ezután III. Béla király, mintegy a sokat szenvedett Esztergomnak
müvét, hasonlólag Birkás Endrének 1835-ki Regélőben, és Syulassy Antalnak második alkotója, a vár belterét megnagyobbietatta, és uj bástyatornyokkaC
a folyó évi „Családi lapok"ban, valamint ifj. Palugyai Imrének „Magyaror szaporította, és az érsekek ösi jogait megerősítette. Imre 1198-ban az eddig*
szág legújabb (1853-ki) leirása" II-dik kötetében közlött történeti és hely királyi tulajdonú esztergomi várat, és a még teljesen ki sem épitett királyi p a 
iratait -, nem különben számos levéltári okmányokat átkutatva, és több tudós lotát azon föltétellel, hogy azt szükség idején ismét átengedni tartozzék, Jábhazánkfiának és barátaimnak közremunkálásábúl és saját nyomozásaimból érseknek ajándékozá. Igy Esztergom vára az egyház birtokába kerülvén, uj
szerencsés lettem jelentékeny adathalmaznak birtokába jönni; ám az anyag fényre jutott, s benne béke idején a tudományok kegyekettek és ájtatos zsotelje- földolgozásáról körülményeim elütvén, a bnsilika országos ünnepének lozsmák zengedeztek ; s ha a hont ellenség bolygatta, védelmére az egyház
alkalmával a t. olvasó közönségnek ezen rövid ugyan.de közérdekű és hü ki főpapjai fegyvert ragadtak, s igy lőn, hogy őket a királyok cs honfiak tisz
vonattal kedveskedni annál inkább óhajtottam, mert Bulirer a brit költő sze telete és szeretete sokfele adományokkal tetézné, s egy győzelem, egy koro
rint : „Irigyeljük a férfiút, ki élvez és nyugszik; de az ég mosolya előbb leszáll názás sem mult cl, hogy javaik ne szaporitattak volna, s ezzel Esztergom fel
arra, ki munkálkodik és törekszik," —söt R7RÚ0I/»Aként : „Törpe most és törpe virágzása is könnyebben eszközöltethetett.
A z 1241-dik év vérbetükkel van nemzetünk évkönyveibe bevésve. A
lészen. A ki foldott ül, hever;" ellenben : „A ki hazájának szolgál, felemelke
sajói csata után, mellyben Mátyás esztergomi érsek három püspökkel éa a
dik, és az iriggség gonoszságon tipor."
haza vitézebb fiaival a tatár fegyverek áldozatává lőn, Kádon talárvezér ha
I. Esztergom története.
zánk Tiszán inneni és túli vidékét tűzsel-vassal elpusztítván, Buda-Pestet is
martalékjávátévén, 1242-ben télen, a gazdaságáról hires Esztergomnak szétEsztergom, a hazánkat ketté szelő 260 ölnyire szélesedő Dunának jobb
dulásához fogott. A tatárok tömérdek sokaságban Párkány részén vertek tá
partján, Budától 6, Komáromtól 5 mértföldnyire, a folyam balpartján fekvő
bort, kiket vad szándékukban elején a zajló Duna gátolt. A tél erős volt, a
Párkány ^a régi Kakát-vár, mások szerint Barakan) mezővárossal épen szem
Duna sűrűsödni kezdett, de Esztergom hős férfiai ismételve szétzúzok a Du
közt, Férő szigetétől 36" 25' hosszaság s 47" 4 7 % ' északi szélesség alatt fek
nának megmegálló jegét, mig végre a szokatlan erős fagy kifogott rajtok, s
szik. Esztergom nevét (görögül Istropolis, latinul Istrograuum, Strigonium,
a folyam erős jéghiddá szilárdult. A tapasztalatlan tatárok a jégben nem
némellyekként Aquisgranum, németül Gran, tótul Osztrihom vagy Osztribízva, cselhez nyúltak : visszavonulást szinlelének, é» táborok helyén marha
gom) kétségkívül a határa átellenében egyesüli Ister (Duna) és Gron (Gracsordákat hagytak hátra, s titkon lestek, váljon az esztergomiak azokat ve
uu-. Garam) folyóktól kölcsonzé, miként ezt a szóelemzés és városunk tör
szély nélkül áthajtandják- e? A z esztergomiak elején mérséklék vágyaikat;
ténelmével foglalkozó tudósok : Ilon fin, Bél Mátyás, Táróczi, Pjlugyai, Heliazonban több napíglan a marhát minden őrizet nélkül szabadon látván ba
scher és több mások nézete is igazolja.
rangolni, azokat egyenkint átvezetgették. Ezt látván a tatárok, bátran a jégre
Esztergom eredetét illetőleg, voltak (p. Vályi) kik azt Krisztus urunk
szálltak, és nagy hamar az egész várost körülvették, és erősen ostromolták,
születése előtt 2397 évvel hiszik epüknek, és pedig az oknál fogva, mivel
30 faltörögépct szegeztek a város bástyáinak, a magokkal hozott foglyokkal
Noe egyik unokája Pannon vala, kitől Pannóniát szeretik származtatni. Á m
faág. .kat. és földdel telt zsákokat éjjel-nappal hordatták, a sánezokat betöl
ezek elíen Béllel felelhetjük, hogy azok állitása álom, kik Esztergom eredetét
tötték, és a védelmezőket nyil-és kőzáporral ostromolták. A városiak a számos
Pannónia eredetével egykorba helyzik, mert ezt semmikép sem birják okadaelőkelő menekültekkel együtt bár elrémülten, de egyelőre vitézül védték
tolni. ( M . Bél. Com. Strig. M S S . Pars speciális. §. 2.) — Városunkat mások
magokat, végre n külváros faházait meggyújtották; arany ezüst,posztó,ruha,
római eredetűnek mondják. A Plinius felsorolta Pannónia 40 nevezetesb vá
s egyébb kincseiket részint a földbe elásták, részint a várba rejtették el, mar
rosai közt ugyan nem találtatik; mégis Cluver, Schönleben, Cellarius és M.
háikat pedig elöldösték s magok a belváros erősebb palotáiba húzódtak. A
Bruzen azt állítják, hogy itt hajdan Bregoctium, Moró István és Timon Samu
kincsszomjas tatárok észrevévén kijátszásukat, felbőszültek, a várost körül
szerint Aquincum vagy Acincum, Schönvisner-kéat S a h a Mansio, mások
állták, és a palotákig nyomulván, minden élő teremtést, öreget, gyermeket
ként egyéb római telepek, Baranyay Ferencz szerint pedig Cl. Ptolomaeusegyiránt kegyetlenül leöltek. Látván e veszélyt, 300 előkelőbb nemes hölgy —
nak Curta vagy Curtiana egykori municipiuma és Spondanusnak püspöki
Petheő G. szerint — ékes öltözetekben, s Bél állításaként azétzilált hajzat
városa állt légyen. E kérdés fölött vitázni a fentisztelt tudósok el nem mu
tal és gyász ruhákban a Bathus tatár khán elé vezettették magokat, hogy
lasztották, és valószínűvé lőn, miként Bregoetium Ü-Szőnynél, és Curtiana
szaggatott szívből özönlött vérkönyüikkcl a városnak és honnak kegyelmet
a ketföldnyirc eső Nyerges-Újfalunál, sőt Timon Samu szerint (Tmago Ankérjenek; azonban a vad pogány inkább kincs után vágyván, boszújában az
tiqnae Hungáriáé. Posonii 1759. pag. 24.) inkább a Duna balpartján a mos
ártatlanokat egytől-egyig lemezitelenitvc felkonczoltatta, s a várost teljesen
tani Kurta-Kesz helyén; Acincum vagy Aquincum pedig Buda táján volt.
szétdúlván, és kiölvén, bőszülten és rakodtan elvonult.
Hogy rómaiak e tájon is tartózkodtak, azt az Esztergomban ásott római pén
A vár Simon spanyol vezérnek parancsnoksága alatt (ki Imre király ide
zek, sírkövek, felírások kétségkivülivé helyzik.
Ezeken röviden átlebbenvén, biztosan állithatjuk, hogy Geiza, a magyar jében Mihály testvérével, a világszépségű Bertram unokájával, Constatina
vezérek ötödike Esztergomban lakván, fia sz. István 979-ben Adalbert prágai arragoni király leányával mint leendő magyar királynéval, jött be, és első
püspök által itt megkereszteltetven.ES 1000-dikben Magyarország királyjává lakát,spanyol váraik legderekabbikának emlékéül, Bojotnak —jelenlegBojoth
koronáztatván, s hazánk ezen apostola által a magyar egyház főpapjának helység—nevezé el)bevehetlenül állott,és szerencsés volt,ki abban megvonhatta
magát, mert azokon kivül Esztergom lakóiból alig menekülhetett több 15 em
széke ide helyheztetvén, Esztergom dicsővé és nagygyá lőn.
Már a pannonok uralma alatt Esztergom a 6 püspökségek egyikéhez bernél, a többi mind a pogány düh áldozatává lön, felkonczoltatván, vagy ele
Curtensihez tartozván, itt keresztények valának, és Esztergom szikláján vár venen megsüttetvén.
1243-ban Béla kipusztult országába visszatérvén, ennek helyreállítá
emelkedett, mellyben István mártir temploma állott, melly székesegyházzá
emeltetvén, az uj érsek, a sz. István király által Rómában alapitott colíegium- sához atyailag hozzáfogott. Jelesen az esztergomi érseki székre Vancsa Istvánt
nevezte, a várost fallal körülkerítette és lakosokkal ellátta, sz. Ferencz ren
ból nyeré munkás papjait.
Hogy István király székvárosát emelje, az ország nagyait maga köré dének számára nagyszerű koloetort épittetc, mellybe 1230-ben a szerzetese
gyüjté, az«n fölül számos franczia, német és olasz kereskedőnek szabadságot ket fehér zászló alatt bevezette; a várat pedig az érack erősitémeg. 1256-ban
adott itt letelepedhetni. Igy lön Esztergom a keleti kereskedésnek főpiaczává, itt nemzeti zsinat tartatott. Igy lőn Béla mint az egész országnak második
India kincsei Bizanczon át erre kerültek Európába; a hajóknak az úgyneve alkotájává, ugy Esztergomnak is feltámasztója, jóllehet a város helyreállítá
zett Kisduna kényelmes téli kikötőt nyújtván. A város igy népesittetvén és sára irányzott minden bőkezűsége annak fényét többé nem tüntethette fel,
gazdagittatván, nagy kiterjedést nyert, benne több (3 plébánia) templom mihez nem kevéssé járult azon körülméuy, hogy utána következett királyaink
emeltetett, azon kívül még 2 templom és keresztes vitézek házával is dicse előbb Visegrádot, majd Budát — s nem többé Esztergomat válnszták magok
kedett ; az olaszok, franezok, németek saját külvárosokkal birtanak, s nagy nak lakásul. Béla meghalván, vita támadt c nagykirály sírjának elhatározása
szerűségre nézve valamennyi pannóniai városokat fölülmúlt. Bonfin ugyan felett, minthogy királyaink rendes eirboltja Székesfehérvárott vala, dc Esz
városunk kiterjedését csak egy negyed mértföldre szabja; ám a hagyomány tergom győzött, hova Béla nevü (íja mellé az általa épitett Fcrenczrendi
és a határbani ásatás alkalmával lelt házi szerek, épület-templom és zárda templomba temettetett e), hova később neje Mária is tétetett. Fülöp érsek
rommaradványok után ítélve, ez sokkal kiterjedtebb vala, és Zamárdhegy tö innen nemsokára várbeli basilikájába viteté a nagy fejedelem tetemeit, de
vétől, az úgynevezett Dcda csárdától, azon csatornáig, melly a kis Dunát a azokat Gergely pápa meghagyásából a szerzetesek visszanyerték. Fájdalom,
nagygral összekötve a Nyárasi-szigetet tőlünk elválasztja, hol jelenleg is a hogy a török pusztítások alatt c kolostor és templommal együtt a drága erek
dunaímalmok királymalmoknak, az innenső szántóföldek pedig királyföldek lye Í8 eltűnt, s düledékein 1699-ben a királyi városi kisebb, és mult század
nek (hajdanta királykertek) neveztetnek; más részt pedig a dorogi, tokodi és ban a mostani Péter-Pál temploma épült.
őrhegyekig terjedett. Esztergom akkor Európa főbb városai közé tartozott,
és Sagy Lajos szerint (Notitiae Politico-Geographico-Statisticae I. Regni
Hungáriáé. Budae 1828. pag. 326—331) a I I , 12, 13-dik században ország
gyűlések is tartattak.
A szent király halála után zavarteljes korszak állott be, melly főváro
sunkra kártékonyán hatott; de azért királyaink Buda, Székesfehérvár, Vise
grád mellett Esztergomban is székeltek. Geiza és Salamon 1071-ben az esz
tergomi szigeten nyolcz püspök jelenlétében békességet kötött.
A tér nem engedi, hogy az ország évkönyveit végig lapozva, azokból
Esztergom viszontagságait hosszan kibengézzük; mégis a nevezetesebb tör
ténteket el nem hallgathatjuk, mellyek közé tartozik az, hogy Lörincz érsek
1113-ban és Bánffi Lukács érsek 116f»-ben itt nemzeti zsinatokat tartottak

Nem tagadhatni, hogy Béla halála után is voltak Esztergomnak ki
rályainkban és érsekeiben jótevői, de a várat kivéve, melly Lajos és Mátyás
királyok alatt nagy virágzásnak örvendett, a város előbbi nagyságra és gaz
dagságra többé nem vergődhetett. V. István atyja IV. Béla iránti kegyelet
ből a székes templomot javadalmazta. 1292-ben itt nemzeti zsinat tartatott.
Az érseki város (mai nap vizi város, melly a várnak délnyugoti tövében
terül el) építésére IV. Béla adván engedélyt Róbert érseknek, utódja Mátyás
érsek kezdé azt fólépitni; 1294-ben III. Endre ugyan ezen érseki várost és
sz. Tamás prépostságához tartozó lakosokat a királyi város joghatósága alól
kivette.
Esztergom a vegyesházu királyok alatti viszontagaágteljes korszakban
igen sokat szenvedett. Igy itt 1302-ben Róbert Károly megkoronáztatván,

1304-ben öregebb Vetne tel c*eh király a hon nagyainak egy része által Szé sereggel közeledvén, a főherczeg visszavonulni kénytelenittetett. E csatában
kesfehérvárott királlyá koronáztatott fia szinte Venctet részére a királyi eze esett e) gróf Balatsa Bálint jeles vitéz és költőnk.
ket biztosítandó, a Rabért Károly részére szitt Mihály esztergomi érsek ellen
1594-ki jun. l-jén Rudolf császár parancsára Mátyás cs. kir. főherczeg
seregével Párkányhoz nyomult. A z érsek hadai a várat elején ugyan dere elnöksége alatt az esztergomi térségen országgyűlés tartatott (Kovacsics
kasan védték, de a végveszély közelgvén, az érsek álruhában menekült, Syllog.Comit.)de törvényezikkeit a Corpus j uri dia befoglalni elmulasztották.
A következő évben jobban kedvezett a szerencse. Ugyanis 1595-ki jú
Venczel pedig a várat elfoglalván, annak székesegyházát feldúlta, kincseitől
és becses okleveleitől megfosztotta, vagy azoknak arany pecsétéit leszaggatta. lius l-jén Mansfeld Károly császári fővezér 60,000 főnyi haddal Esztergomot
Venczel elköltözte után a trénviszály élénken folyt, s a mint az eszter véletlen lepte meg, s mig Pólffij Miklós a túlanti Párkány (Kakád) várát tá
gomi érsekek hol ez, hol ama párthoz szegődtek, Esztergom is a pártok erő madja, az alatt a esztergomi őrségnek Budáról Htistan basa 30,000-nyi segít
szakainak volt kitéve. Igy lőn, hogy Trencsényi Málé, a Bobért Károly séget hoz; ám fővezérünk Doroghnál ezek közül 14,000-t felkonczolván, a
pártján álló Tamát esztergomi érseket mégtörendő, hatalmas seregével Esz basát elkergeti, és a várőrséget kezdi szorongatni; s minthogy Mansfeld aug.
tergomot 1312-ben ostrom alá vette, s bár be nem vehette, azt mégis tete 15-kén az ostrom közepette kimúlt, a fővezérséget Mátyás főherczeg vevé át,
mesen megrongálta. Azonban Károly az érseket gazdag adományokkal se és nemsokára a Vízivárost bevevé, majd a segítségül érkezett török hadat elgítvén, kivált Telegdi Ctanád érsek által a vár kijavíttatott, s az érseki város kergeté, végül sept. 2-án Mehetned béget a vár föladására kónyszerité. A dia
körülbástyáztatott, és L Lajos korában városunk ismét virágzásra emelkedett. dalmas sereg várparancsnokává l'álfly maradván, kinek 1600-ban történt ha
lála után Alt kan Adolf lön utóda, ki 1604-ben Batla György segédsereg parancs
1390-ben itt megyei zsinat tartatott, a mikor Kanizsai János érsek ál
nokkal képes volt a 70,000-nyi török sereg heves támadásának is ellenállni.
tal István martir templomában prépostság alapittatott f. kanonokkal.
1605-ben Mehemed, az egykori esztergomi várparancsnok nagyvezérré
Zsigmond király alatt Stibor vajda Esztergomot szinte erősen szoron
gatta, és a király a várat kezéhez ragadta, miglen 1402-ben a közbocsánat lőn, s Esztergomnak visszaszerzésével ügyekezett dicsőségét tetézni, váro
sunk elé hatalmas sereget hozott. Althan a parancsnokságról lemondván,
ki nem lőn hirdetve.
Albert alatt a st. korona és az ország kincsei Esztergom várában őriz helyét gr. Öttingen Vilmos foglalá, cl ki a régi vitéz magyar zsoldosokat elő
ítéletből elbocsájtván, az őrség egyedül német katonákból állott. A törökök
tettek.
1440-ben Ertsébet, Albert király özvegye, Esztergomba vette lakását, három oldalról támadták meg Esztergomot, és sz. Tamást és a Vízivárost
és a tronviszály alatt e várost sokszori zaklatásnak tette ki, míg 1441-ben előbb elfoglalván, miután öttingen elesett, a közszóval választott vezért
Dénes érseknek szive a sok ártatlan vérontás fölött megesvén, az ostromlott Dampiert az elrémült katonasága vár föladására kényszerítés Ali budai kor
mányzó ajánlata folytán mintegy 200-an zászlókkal és dobokkal önkényt
vár bástyáira a béke zászlóját tűzte ki, és Ulászlónak hódolt.
gyalázatosan a török ellenség szolgálatára hátramaradván, s mintegy ezer
1449-ben tartományi zsinatot fogadott kebelében.
vitéz szabad kivonulást nyerve, Komáromba húzódott.
Mátyás király Vitéz Jánost emelte az érseki székre, ki Olaszországban
Szegény hazánkat ez időben Bocskay Jtlcán erdélyi fejedelem hajdúi a
szerzett tapasztalásánál fogva Esztergomot sok mükincscsel és gazdag könyv
tárral ékesítette föl. Majd az érsek, pártosaival, Mátyás csehekkeli háborúja törökökkel és tatárokkal versenyt pusztították, miglen Rlésházg István köz
okozta zaklatásait megunván, Kázmért a lengyel király-fiút a trónra meghi- benjárására előbb fegyverszünet, és 1606-ban nov. 11-kén a zsitvatoroki
ván, Esztergom ujon Mátyás ostromának tétetett ki. Azonban a béke váro béke köttetett, mellynek 16-ik czikke kikötötte, hogy Esztergom vára az
1595-ben elfoglalt helységekkel a török kezében maradt. Esztergom ezután
sunknak is felüdölési időt engedett.
//. Ulászló alatt Bakács Tamás ülvén az érseki széken, e jeles főpap szinte 80 éviglen a török járma alatt nyögött, melly korban a vár megerősít
alatt, ki a hazának valódi őrangyala volt, Esztergom is fényben és jólétben tetvén az mecsetekkel és minaretekkel feltornyoztatott.
Ezen ostromok szerencsétlen korszakában Esztergom vármegye rendes
növekedett.
A mohácsi 1526-i ütközetben az ország Ezinével Szálkán László észter közgyűléseit többnyire Érsekújváron tartotta, miként a megyei levéltárban
gomi érsek is a hazáért vérét ontván, Esztergom vára hűtlen kezekre maradt, lévő 1638., 1639., 1640. stb. évi jegyzökönyvek bizonyítják.
E korból három rajzot nyomoztam ki, az egyiket a pannonhegyi könyv
t. í. ürbáncz Endre várparancsnokra, ki a királyné és gazdagabb polgárok
javait Pozsonyba száliitó hajókat kizsákmányolván, megszökött. Szerencse, tárban lévő illy czimü könyvből „Joh. Christ. Wagnert Norimb. Grundrichhogy helyét bizonyos Nagy Máté alacson származású ugyan, de derék honfi tige Beschreibung Ungarns nnd der Türkey. AugspHrg 1685'' rajzoltam ki,
foglalta el, ki is képes volt egyideig a szerte portyázó török csapatok ellen a másikat a Pariéban 1684-ben nyomatott illy czim alatti 3 kötetes haditan
ban „Les Travaux de Mars. Dediez au Boy. Par Allain Manetson Mailét" sa
a várost megvédeni.
játomban;
a harmadik szinte saját könyvtáromban lévő Bircken Sigmund.
Zápolya János és I. Ferdinánd között az ország megoszolván , az utóbbik esztergomi érsekké Várday Pált nevezte ki. 1527-ben Ferdinánd Esz „Der Donau-Strand czimű 1664-ben irt és 1674-ben Nürnbergben közzé tett
tergomba érkezvén, ott a polgárság által szivesen fogadtatott, azonban a könyvében, melly e szerint a régiek közül legteljesebb rajzunk lévén, mint
várőrség •János királyhoz szítván, csak többnapi ostrom után szabad elvonul- hogy a két előbbivel is egybevág, tehát azt itt felmutatjuk.
E rajz szerint a a fónmaradt nyomokból láthatni, hogy- e korban Eszter
hatás feltételeié alatt adta át a várat, mellyet Ferdinánd Székesfehérváron
november 3-kán történt megkoronáztatása után, 9-ed napra ismét megláto gom határfalai és sáncza a jelenleges sörháztól a Buda-utcza felé, hol a budai
gatott és őrséggel ellátott, de a melly nem volt képes a várat megvédeni. kapu volt, s az árok- és hosszú sornak, és a Lőrincz kapunál a Dunáig húzó
Ezen szerencsétlen korszakban Esztergom sokszor két tűz közé szoríttatott. dott. E korbeli e rajzból látható, hogy Párkány és Esztergom között hajóhíd
állott, s hogy a viziváros és kir. város bástyafalakkal volt közülvéve, magában
1530-ban Rogendorf Ferdinánd vezére Budát 50 napig eredménytele
kisterűletre lévén szorítva. Párkány (a fenidézett franczia és német irók Ka
nül ostromolván, december 19-kén seregével Esztergomba tért, és itt Záporakánnak irják) körül volt árkolva és Esztergom várának derék őrszemül
lyával három havi fegyvernyugvást kötött.
szolgált.
1532-ben Zápolya vezére GritÜ Lajos által siker nélkül ostromoltatott.
1534-ben Ferdinánd és Szolimán között békeköttetett; ennek egyik
A gazdag éfl én.
pontja volt, Esztergom kulcsai engedelmesség zálogául Konstantinápolyba
küldessenek.
Kincseid közt vígan élsz te
Csendesen eltemetrek majd
Szolimán 1543-ban hazánkba harmadszor beütött, éa Pécset elfoglalván,
Nem törődve semmivel,
Esthomályban engemet
összes hadaival Esztergomnak tört. A z érsek a várnak védelmét Ferdinánd
Lásd nekem nyomor között is
S kis tejfámra roéazbctükkel
parancsából Musika máskép Liskan Márton spanyol vezér és 1600 főnyi őr
Szivem lelkem jót mivel.
liá mázolják nevemet.
ség i ni. Ily magyarokból, spanyolokból, olaszokból és németekből állott) vé
ti
delmére hagyni kénytelenült. A török nagy tűzzel támadta meg e várat, de
Hosszú évek múlva is a
Téged a családi sirbolt
a védsereg azt vitézül oltalmazta, hétszer ismételt rohamot derekasan vissza
Te
pyramisod fenáű,
Hamvaidban védni fog
vert, a töröknek sok hajóját elsülyesztette, és sok harezosát más világra kül
A midőn az én poromra
Majd ha földi életednek
dötte; ám a sokaság által kifárasztatván, Massa János olasz zászlótartó áru
A sírásó sem talál.
Kéjvilága ellobog.
lása által a vár az ellenségnek föladatott. Salamanka, egyik vezér,mint követ
Hagyján! . . a legvégső napon
S érez pyramis áll feletted
mégis a törököktől az őrségnek javaikkal! szabad kivonulását kieszközlötte,
Hogy ba majd számot aduk
Bajt arany betűkkel ez :
de e foltét nem tartatott meg, mert a katonák a bűzhödt hullák eltemeté
A kis fej fa alól - hiszem' — . ,
„ A legérdemesebb ember
sére, a sánezok kitisztítására szoríttattak, és mindentől megfosztatván, fél
Könnyebben . . feltámadok.
A kit e halom fedez." —
meztelenül hajókon éhen Pozsonyba utasíttattak, hol Liskan és Salamanka
Jfart.
vezérek árulás gyanújából őrizet alá helyheztettok. Igy került Esztergom
1553-ki aug. 10-kén a félhold uralma alá, honnan a basák Lévára és egyéb
káromkodik a számadó.
mellék erőditett pontokra kitöréseket gyakoroltak. Ugyanez évben a főkáptalan Nagy-Szombathba menekült, hol szinte 300 éviglen dicsőité az urat, e
Káromkodik a számadó,
Aztán, hogy ba kedve tartja,
kéré hazánkra a felüdülés malasztját.
Kosz ember lett a bojtárból :
Reggeltől késő esteiig,
1526-iki septemberben Gál Ádám győri százados, a törököket Eszter
Tegnap kettő, ma meg három
— Mint aféle sehonnai — / »"
gomban éjszakán megtámadta és megritkította; ellenben 1590-ben Merni Beg
Darab hibáz a falkából! : —
A kocsmában hetvenkedik.''
Thurtó Györgyöt érsekújvári seregénél közel szétverte, és több főtisztjét
elfogta. Ezután a törökök Esztergomban egyhuzomban 50 évigles békén
Rá süt a nap a hasára, —
„Gazda uram! szépen kérem, —
uralkodtak, mig 1594-ki tavaszszal Mátyás főherczeg 50,000-nyi seregével
Rég felszáradt már a harmat :
Hej ne szidjon! — fáj az nékem.
Esztergomot megtámadta: aranya segítségével a várost, majd a hegyekről
Még se hajt ki a rosz ember;
Adja nekem a leányát.
ágyúival a törököknek sz. Tamás hegyén lévő ostromtelepét lerombolván, e
Nem szánja a szegény barmot!
Máekép lesz akkor a világ!"
Magi/art
elfoglalván, a várat is keményen fenyegette: azonban Sinan Pestre roppant

A fekete császár.
E l b e s z é l é s , irta J Ó K A I M Ó R

S o u l o u q u e (Szálúk) Faustin ollyan valóságos fekete szerecsen,
a millyent csak valaha mutogattak. Szája a legvastagabb, óra a legtömpébb, pofacsontjai a Iegkiállóbbak.
Születettjl 787-ben, mint rabszolga Viallert úr szolgálatában :
még gyerek v o l t , mikor a franczia forradalom öt is szabaddá
tette.
Tizenhét éves korában katonává lett s négy évig szolgált mint
közlegény a fekete köztársaság hadseregében. Tizenkét év alatt fel
vitte a kapitányságig s abban az állapotban azután 1840-ig meg is
maradt. Hat év múlva, mint tábornokot tisztelhetjük őt s 1847-ben
mint a haytii köztársaság elnökét : 1848-ban mint császárt.
Felesége a császárné hajdan szappant és vereshagymát, meg
mézeskalácsot árult a piaczon s ezt az Üzletét m é g akkor is tartotta,
midőn már Faustin kapitánnyá lett; az ifju koronaherczeg és a bájos
herczegasszonyok pedig nem egyszer verekedtek össze a mosóteknőnél a creol és mulat, polgárkisasszonyokkal.

Minden érdemes hazafi viseli a szent Faustin érdemrendet, mit
a császár alapított.
A z országban útlevél nélkül utazni tilos, s fekete urat az ö t
illető nagyságos czim nélkül megszólítani nem tanácsos.
Reggel a fekete császár rendesen hadseregét mustrálja. V a n 
nak gránátosai és vértesei, t ö b b tiszt, mint közlegény, a kik tarkák
ugyan, de rongyosak.
I g y utánozta Soulouque és az egész haitii fekete ország magas
mintaképét Napóleont és a franczia nemzetet, szokásaiban, nyelvé
ben, viseletében és — hibáiban.
De erényeiben nem.
Elvégre a paródia befejezéséül Soulouque a háborúviselés
dolgában sem akarva hátrább maradni Napóleonnál, összegyűjtött
mintegy tízezer embernyi hadsereget s azzal megtámadd a sziget
másik felén lakó színes köztársaságot.
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Most természetesen mind ez szörnyen megváltozott.
Soulouque franczia díszkabátot v i s e l , arany vállrözsákkal,
angol inggallérokat és fején német hálósüveget, mint a társzekere
sek, azonfeljül pedig a háromszegletü kalapot, körösztbeítéve^mint
a Nagy Napóleon.
ö mindenben a nagy Napóleon mintaképe óhajt lenni. A nem
zetgyűlést szétkergette s megtette magát császárnak. A koroná
zási ünnepélyre nem készült el a Parisban megrendelt arany ko
rona, tehát a helyett arany papirosból készülttel koronáztatta meg
magát.
Holmi ellenszegülő félfeketéket, kik a tökéletes fekete dynastiát nem akarták elismerni, százával konczoltatott fel; maga sorra
járta a helységeket s a hol gyanús emberekre talált, azokat megfojtogattatá.
A nagy Napóleon is adott szabad alkotmányt népének, ö is
adott. A nagy Napóleon sem tartá azt m e g ; ő sem.
A nagy Napóleon is megismerteié a papirospénzzel birodal
mát; ö is. Palotája épen ugy r a g y o g mindenféle aranyos, bárso
nyos szőnyegekkel, miként azé.

Salamon herczeg.

A szomorújáték vége az lett, hogy a köztársaságiak szétverték
a császári hadsereget s Faustin földön futóvá lett.
Tehát még ebben is utóiérte első Napóleont.
Már most mondjátok m e g , m e l l y i k volt a kettő közül n a g y o b b ;
az a mezítláb járó királyné-e, ki fekete népe jóvoltáért egymaga
állt ki a csatatérre s meg tudott érte halni, áldva és megsiratva
utódaitól? vagy a csipkébe öltözött önúr, ki saját uraságaért kifor
gatta népét ősi jelleméből, tette azt idegen népek majmává s a leg
első harezban, mit e g y szabad nép elnyomására indított, elveszte
hadseregét, hiú koronáját és nemzete boldogságát?

A szádeli völgy Tornamegyében.

L o m b o s erdők, s regényes tájaktól körülövedzve terül el a
szádeli v ö l g y , — meglepő látvány, melly váratlanul lep meg min
Udvari dalidóiba csak a legszigorúbb szertartások mellett le
denkit, bár mennyit hallott is róla beszélni.
het bejutni, elébb a főczerimonia mester Salamon, Leoganei herczeg
A felhőkbe meredező szirtek büszkén nyúlnak é g felé, mintha
által bejelentetve és megvizsgáltatva, a szabályszerinti fehér haris
nyában és kurta nadrágban, fekete frakkban, a hogy az Parisban önérzetökben hidegen vetnének m e g mindent, — mintha merev
helyzetökben a dicső mult emlékeibe mélyednének, — mintha ök
szokás.
A legfeketébb urakat berczegeknek és grófoknak hiják: herczeg az ezredévek szülöttei nem is tartoznának korunkba.
Képünk egy, m é g a legnyájasabb pontot tünteti elő; — felfelé
Baraczk, herczeg Párducz, báró Kocsonya és g r ó f Rozsólis s más
haladva
a lassan folydogáló patak bőszült zajgassál rohan alá a
a féle nagy nevekkel.

szirttömegen, — barna kövekbe ütközve, majd magasra hányva csil reggeli és esti 9 órakor elhagyni . . Gyalogok, lovasok, targonczások, szeke
lámló g y ö n g y e i t , majd mélyre nyalt medrébe rejtve tajtékzó vizét. részek egész nap szakadatlan mozgásban állnak, hogy a leveleket, al- és fiók •
Rejtélyes agg bükkfák, — összeszorult szikla-óriások, — az postahivatalokból, a fohivatalba összehordhassák. A szerkesztők s kiadók
bokros elfoglaltatására is figyelem van fordítva, s hogy minél több idő és fá
e g y h a n g ú tompa zúgás o l l y kábitólag hat idegeinkre, h o g y szeret
radság legyen megkímélve, minden reggel postatargonczások jelennek meg
nénk távozni e helyről, de elhagyni azt nem birjuk.
a kiadó hivatal előtt, s a már ekkor szétküldésre elkészített csomagokat át
H o g y a n eredhetett e v ö l g y ? — milly erő szakaszthatta ketté-e veszik, s a központi hivatalba szállítják. A mintegy 150,000 re menő hírlaphegyet? mert h o g y valamikor a két hegyfok e g y , és ugyanaz volt, példányok — mellyek a londoni postával naponkent szétküldetnek — osztá
lyozása, csomagolása e bélyegzése nem kis munkát s fáradságot vesz igénybe../
figyelmesebb
vizsgálatra észrevehető, — ezt bizonyitni látszanak a
és mégis e roppantnak látszó műtét, kit óra leforgása alatt t. i. esteli 6—8-ig
két sziklafal alakzatai is, mellyeknek egy oldaloni d o m b o r o d á s u k mindig be van fejezve . . . .
irányában a túloldalon hasonló térfogatú mélyedések vannak, igaz!
Az esteli 6 óra közeledtével, nö vekazik a feladók száma . . . A tolongás
nem annyira szabályszerűek, h o g y összehozatva egymásba illenéperczről perezre mindég erősbül, — kik előbb jöttek, igyekeznek mielőbb
nek, — mert az emésztő idő apró kövecseket; a r o m b o l ó elemek, a levélszekrényekhez jutni, — hatalmas lökéssel küldeményeiket behajítják,
pedig roppant ködarabokat szakítottak le rólok, — milly erősza s visszalépnek hogy másoknak helyet, maguknak szabadabb lélekzést adhas
sanak . . . Egy negyeddel
kosan, 8 milly borzasztó
(í óra előtt, tarisznyákkal
sebességgel
gördülnek
•''-^•it-yfgiiiptii
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terhelt emberek tolakod
le azok, elképzelhető —
nak elő, az ablak tolókáján
ha láttuk, mint vágódott
kopogtatnak, az felnyílik,
e g y 6 0 — 7 0 fontos kő
a tarisznyák el vétetnek, kiaz útjában álló százados
üritetnek, s viszont kido
t ö l g y b e , u g y h o g y most
batnak. Itt hírlapokkal ter
helt gyerkőczék állnak,
a seb hegedtével egé
amott egy tisztességes ki
szen a törzsökbe van
nézésű asszony mutogatja
nőve.
magosán tartott s bérjegyMondják h o g y 4-ik
gyel ékitett levelét, emitt
Béla király a tatároktól
durva, izmos karu, de be
csületes arczu kézművesek
űzetve itt keresett, s ta
közelednek, többnyire bér
lált menedéket mig út
mentett levelekkel, . . . a
j á t t o v á b b folytathatta.
csoporton nagy nehezen át
E g y k o r m é l y lehe
hatolnak, b ők is mint szá
tett s keskeny e repe
zak, ezerck . . . egyszerűen
dés, most inkább széle
a szekrénybe hajítják leve
leiket . . . vagy használják
sebb, — meglehet h o g y
a véletlent, mellyet az ab
a h á n y évet látott, annyi
lakszárny megnyílása nyújt
múlva talán nyoma sem
. . . A benső színhely élén
lesz t ö b b é ; a k o p á r szir
kül folytonosan, átalános
teket tán sürii moh, —
felébredés látszik
min
sötét erdő boritandja;
denütt, a nélkül azonban,
hogy sietség vagy zavar
semmi sem ál
volna észrevehető . . A le
landó az ég alatt.
velek eleinte csak egyen
Ruday Manó.
ként, — mint egyes víz
cseppek — később mint vi
hartól felkorbácsolt rohanó
A londoni posta
áradat,hatalmas hullámok
hivatal.
ban folynak be. . . Levélözön ezármazott . . A men
A St. Martin — le
nyiséget határozó számok
Grande-i postahivatal, elöszege, a külröli tolakodás,
vitázhntatlanul legelső a
« a Tevéi vizsgáló személy
világon. A főpostamester,
zet száma pillanatról pilla
mint valami tábornok, tá
natra nő . . . . a nyilt ab
borkarával 20,000-re menő
lakokban álló Írnokok le
személyzet élén áll. A z öszvélcsomagok í hírlapokkal
szcs birodalom postaügyei
telt tarisznyákkal árasztatnek egy negyede itt végez
nak el, e gyakran segélyért
tetik. 1854-ben érkezett s
kénytelen kiáltani a megro
küldött levelek száma 20
hant írnok. A segély min
miliőt meghaladt.
dég készen áll, 8 az írnokA z épület külseje igen
társ ismét egy ablakot nyit
egyszerű, jóniai oszlopokon
fel . . . Még néhány perez
nyugvó, szilárd kőépület,
hiányzik a fi órából . . . A
400' hoszú s 130' széles, a
A szidcli völgy
gyermekek nem törik ma
közönség kényelmére, meg
gokat többé, hogy a levélszekrényekhez juthassanak, találékony eszük könnyeb
lehetős nagyságú előcsarnokkal diszitve. Sokkal meglepőbb azonban, sőt bá uton is czélhoz tud jutni: hírlapjaikat az ablakokon hajigálják be . . A tolón mulatra ragadó a belső elrendezés és azon gépezet, melly által a roppant gásmost még inkább nagyobbodik . . . még másfél perez hiányzik, . . . férfiak,
munka folytonos mozgásban tartatik. A z „Mand Officeban", hol a belföld le nők, gyermekek, magosba tartott leveleik 8 penny-ökkel olly hely után kém
velei kezeltetnek,délfelé feltűnő tétlenség, mondhatni, szembeötlő aluszékony- lelődnek, hol tőlök mindkettő elfogadtassék. A néző könnyen hihetné, hogy ea
ság uralg, a levelek és hirlapok olly lassan folynak-be, hogy alig lehet néhány emberek, kész akarva követnek el minden lehetőt, hogy egymásnak a tömegÍrnokot helyén látni. A levelek kezelésével 3035 egyén foglalkozik. Ezek kö bőli kihatolását megakadályozhassák . . . Már csak 20 másodpercz hiányzik
zül 498 a fővárosban elszórva levő fiok-hivatalok gyűjteményeit veaíi át. Le éa a tolongás még mindég növekedőben?! . . . Itt egy komoly, hideg arczú
vélhordó 1385 van, kik egytől egyig mind a postahivatal épületében laknak, férfi órájára tekint, levelét és hírlapját egy darab zsineggel gondosan össze
köti, s az ablakban álló írnokhoz hajítja, nem épen szelid s gyengéd sebes
hogy a levelek osztályozásakor mindég közel lehessenek
A londoni postahivatal épületében 1152 hivatalnok nyer foglalkozást, séggel . . . A tolongásból — amott — egy szegény, már csak nem szétmállott
kik közül 100 az épületnek külön részében, csupán csak a pénzes levelek öreg asszonynak, jnjvezeklése hallható, ki levelét, a tolongás szülte kínok
kezelésével van megbízva. A főposta hivatalban 253 postatiszt működik.- daczára sem volt képes f e l a d n i . . . és most a kalapács ütése : e g y . . . kettő...
mig az Írnokok, bélyegzők, fő-és alosztályzók száma 739 re megy, kik mind- három . . . — minden imok az ablaknál készen áll, hogy egy borzasztó tet
anyian a levelek felvétele, kiadása s az egyes csomogok elküldésével foglal tet követhessen el — négy . . . öt . . . h a t . . . hangzik. Egy rántással min
koznak . . . A z utóbiakra nézve áll fön egy szabály, melly szerint minden levél den ablaknyílás eltűnt. Itt és ott egy egy levélke szorult az ablaktolóka
l

— bár mi irányban menjen is — tartozik Londont ugyanazon egy órában t. í.

vágányába, ezeknek, mint külröl sóvárgó társaiknak vissza kell maradni, küldetnek ide B o d a . . . gözerőraü segélye által . . E gépezet segítségével
mert: „későn jöttek" . . . A z írnokok ama pontossága által visszamaradt le egyszersmind minden hirlap az épület második emeletébe vitetik, hol azután
vélkék azonban nincsenek még végkép elutasitva, száműzve, — mert van a levelektől elkülönítetik, rendeztetik a becaomagoltatik. Mindez bámulatos
egy szekrény „elkésett levelek" felirással, mellyből minden levél — ha az 6 % ügyességgel a pontossággal történik.
Természetes azonban, hogy a gyors kezelés mellett sok csomag feltörik,
óra előtt érkezett — még ugyanaz nap a főküldemény után vándorol, csak
hogy a késedelem, a hanyagság, az Írnokok hivatalos pontossága néhány sok boriték felszakad . . . s hogy illy bajok rendbehozásával ismét több hiva
penny — ráfizetésébe kerül. A késedelmi-büntetés bérjegye elmaradtával a talnok foglalkozik, — a lehet gondolni, milly mulatságos félreértésekre s za
levél is másnapra marad . . . Van továbbá még több szekrény is, azon levelek varokra ád cz alkalmat . . . Egy, jámbor s hegyes cheltenhami asszonyság
számára, mellyek 6 / , óra után érkeznek.
sóvárogva várja az „Épiiletesség hírlapja" czimü folyóiratot . . . a várt lap
Demenjünk be, itt az épület hátulsó ajtaján, s nézzük mi történik itt... immár kezében . . . a jól ösmert borítékot felszakítja s borzadva pillantja meg:
Egy magas emelvényen, melly az egész hely fölött uralgni látszik — ül a „Bell élete Londonban" . . . telve mind azon hirdetett viadalok a vagdalkofőfelügyeletet gyakorló postahivatalnok. A belföldi osztály földszinti helyeit zásokkal, mellyek Spring Tamás és faunt Bent közt legutóbb történtek, —
osztályzók, bélyegzők foglalják el, kiknek száma körülbelül 500-ra megy. A z gyönyörködhetik a lófuttatási szerencsétlenségek olvasásában, s láthatja, há
előcsarnok hosszában, hova a közönség betódult, hol egymást — hogy levelét nyadszor metszetett máraczélba „Lady Jane"arczképe Childer Flying által...
feladhassa — meglehetősen összenyomta s taszigálta — van a London-bel Ez alatt meglehet, hogy egy vidorkedélyű brightoni fiatal legény, felnyitja
városi postahivatal, melly, hogy a belföldi osztálylyal folytanos összeköttetés hírlapja bori tékát s a várt „Bell élete" valami titokszerű, megfoghatlan mó
ben álljon, — egy igen czélszerü s ügyes szerkezetű „alaguti-vaspályát-" al don „Egyház és állam" czimü folyóirattá változott át. Hasonló meglepetések
kalmazott, mellyen levél s hírlap-telt csomagok, bámulatos gyorsasággal mindennapiak...
< v^e ksvetiwji*.)
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helyi viszony, mellyben a szőlő megtöpped inkább, mint rothad, szük
séges.
Volna hazánknak aszubora elég is, jeles ia, ha két nevezetes megölője
nem volna, első : hogy az aszubor mesterségesen könnyen utánozható, má
sodszor : hogy az utánzás még csak nem is tilos. Ha az aszuborgyártást,
mint iparválalatot egészen kárhoztatni vagy tiltani nem lehet is, hogy az
annak készítésére fordított dohos, penészes vagy fülledt külföldi malozeaszőlő
kárba ne menjen, de midőn a gyárosok készítményeikre czifrábbnál czifrább
papirokon az „üchter" szót elég szerénytelenek ragasztani, cz csakugyan
bűnös csalás, rágalmazása az igazi terménynek a mint illyen csakugyan e
hamis fölírat eltiltandó volna, mig ez nem történik, addig a magyar aszuboroknak nem lehet valami fényes jövendőjük. E hamis fölíratok devalválására
azonban magok az aszubor-termelők is sokat tehetnek, ha FáyAndrás urnák
a „Vasárnapi uJ6ág"ban közlött „Hitelfóntartás és hitelvesztés" czímű czikkénck a szőlészeket illethető részét szigorúan megtartják, mi egyébiránt
minden bortermelőnek eléggé nem ajánlható tanács.
Az aszuborok termelésére nem szükséges a szőlőfajok általi kisérlet,
mert, hol a töppedségre szükséges helyi viszonyok megvannak, ott sok szőlő
faj ád töppedt szemeket, mint p. o. a bajor, dinka, kadarka stb.! kedvező
évben ezek nálam a Máléhegyen is hoztak töppödt szőlőt, midőn ellenben a
formínt inkább megrothadt, mint töppedt.
Ezekután következnek a híg, de jeles asztali borok, meUyek eléréséhez
azonban a j e l e s azőlőfajok kiválasztása 9 termesztése szükséges, miről köze
lebbi levelemben bővebben.
Vasmegyei.

Hogy a világkereskedésbe beillő bort állítsunk elő, nem szükséges, hogy
eddigi szőlőfajtánkat mind egy szálig kiirtsuk, ezek helyett uj fajokat ültet
vén még ott is, hol már is elég jeles, a világkereskedésben becsülettel meg
álló borok teremnek, hanem az igen is szükséges, hogy szőleinkben a legjob
baknak ismert fajokat — minden szőlőben van illyen — szaporítsuk, ezeket
külön szüreteljük, a silány fajokat ellenben pusztítsuk, ezek helyét jobbakkal
pótoljuk, s az után a pinczekezeléshez legyen kedvünk, türelmünk, és szük
séges ismeretünk.
Hazánk szőlészeihez illő azonban, hogy azok, kiknek erre kedvük, te
hetségűk, s alkalmas fekvésű szőleik vannak, külföldi hires, s a kereskedésben
drága áron forgó borok termelésére kisérletet tegyenek, mi eleinte ugyan ál
dozattal jár, de végre mégis jutalmazó lehet.
Most azon kérdés támadhat: m i l l y e n bor termelésére kellene az ügy
barátinak kisérletöket irányozni? mire azonban határozott véleményt nem,
hanem csak némelly általános nézetet lehet adni.
Ollyan bortermelését tűzni ki czúlul, mellynek elérésére, vagy csak
megközelítésére különös — nagyon is ismeretes — sajátságu helyi viszony,
légkör, fóldvegyülék stb. elkerülhetlen szükséges, ott, hol mind ez hiányzik
elveszett fáradság, s költség lenne, illyen borok pedig a liqueuxazerüek,
példa gyanánt lássunk belőlök néhányát :
A cyprusi, a kis Ázsia szomszédságában a földközi tengerben fekvő
Cyprus szigeten terem. Igen finom, de csak üvegekben tartható drága bor,
mellynek legjobb fajtáját „Conunanderia" néven nevezik a sziget azon részé
K ; i k ; i H Márton a
színházban.
től, melly hajdan a Joannita rend birtoka volt, — a szőlő fajt, — melly ezen
XIII. levél. Negyven aranyra pályázó vígjátékok !
bort adja, nem ismerem, hanem azt hiszem, hogy e bort illy enné', a minő, nem
A gróf Káday által kitűzött jutalomra versenyző legjobb művek közül
annyira a szölófaj teszi, mint e szigetbeli égaly, fóldvegyülék, s egyéb helyi
viszonyok, tényezők, azért illyeot termelni máshol nem lehet, hamisat azon a két első már megvívta a harezot; leeresztett sisakrostelylyal, mint illik;
ban készitnek eleget. Kereskedésben ÍB igen ritkán található bor ez, kivált szerzők nevei nélkül.
Az első egyfelvonásos azinmü neve : „A becsületszó." Becsületsza
ott, hol tengeri kereskedés nincs, én Fiúméban ismerkedtem meg vele, vala
vamra cz a becsületszó becsületes darab. Egy nagybácsi megsokallja unokamint a következő borokkal is.
Lacryma Christi csak a Vesuvhegy alján terem a valódi Nápolyország- öcscse korhely életét s becsületszavát adja. hogy ha 24 óra alatt meg nem
ban, máshol termett olasz bort is árulnak ezen név alatt, dc az sokkal alább házasodik, kitagadja minden örökségéből. Van ijedség! Hol kap az ember 24
való, mint a vesuvhegyi, melly igen finom, s a bámulásig fölséges, kereske óra alatt menyasszonyt? A darabban csak két rangbéli nőszemély fordul elő,
désben is ritkán kapható, mert az egész termés csekély, s a tengeri kereske a harmadik szobaleány, tehát okvetlenül egyiket azok közül kell választani,
déssel bíró nemzetek kapkodják el. A azőlőfajból, mellyből e bor szüretik mert a következő darab személyzetéből nem szabad megkérni senkit. A kor
nekem is van, Olaazhonból szereztem, s ez egészen más, mint mellyet a budai hely de jószívű ifjúnak van egy világban jártas jó barátja, a ki különösen
szőlőiskolából e néven kaptam. Annyira még nem tudtam clszaporitni, hogy Lavatcr arczismei tudományával van nagyra, ez azt ajánlja neki, hogy ve
e Bzőlőlevct külön szüretelhettem volna, hanem gyümölcse — melly egyéb gyen el valakit, a kit nem szeret, mert ez így czélszerübb, következőleg a
iránt igen jeles — gyanitatja, miszerint a Máléhegyen tennendö e fajú bor, gouvernanteot. Azonban az ifju jószive és fogadott testvére, a gyermeteg
Bozika őszintesége, okosabb határozatra hozzak őt s a közönség általános
nem fog a honabelihez sokat hasonlitni.
Vino Sanlo, szinte olaszországi bor, Brescia táján terem, ritkán kapható. beleegyezésével ez utóbbit veszi nőül. A történet alapja nem valószínű ugyan,
de azt szerző ollyan ügyesen el tudja hitetni a nézővel, hogy megbocsátunk
AUatico, toskanai termény, ritka, azért drága bor.
Malaga, szinte liqueurszcrü spanyol bor, de ez nem egészen természetes, neki érte. A történet olly egyszerű, de abból annyirauIatságOBhelyzet támad,
hanem részint mesterséges, minthogy erősen befőzött, s bizonyos fokig meg hogy a hallgató úgy érdekelve van, mintha magának kellene 24 óra alatt
pörkölt mustból készül, azért pörkölt, s úgy szólván kozmás szaga van. Leg megházasodnia. Csupán egy helyet szeretnénk benne módosítva látni : a tár
salkodónénak történt szemrehányás történetét. Ez sérti a gyöngédséget s
inkább angolok veszik, kiknél most legdivatosabb liqueurbor a
Xéres, szinte spanyol bor, Cadix közelében terem, sajátságos — kulacs- lehetne talán másforma hájjal is megkenni a hátát. A darabban közremű
alaku — üvegekben árul tátik; mivel angol veszi s iszaza, lehet gondolni, hogy ködőknek pedig szerző, akárki fia légyen, sorba kezet csókolhat, mert azok
ollyan jól játszottak mind, a hogy csak kívánni lehet. A kis Fáncsy Ilkát
drága.
Az e fajú borok igen drágák ugyan, de mint helyi viszonyok által kép csak azért nem dicsérem meg külön, mert gyermekeknek nem jó az édesség.
zett termény, máshol nem termelhető azon minőségben, a minőben ismeretes Lesz még arra Kakas bácsinak később is ideje. Közönségünk szép számmal
ée becses; azonban hazánk azon szőlőhegyén, hol jó aszúbor terem, azon volt jelen s dicséretére mondhatom, hogy csak ott nevetett, a hol keüett, e
szőlőfajokkal, mellyek e liqueurszerü bort adják — habár kicsinyben — nem szerzőt tudvalévő okoknál fogva nem iparkodott kihívni; ámbár hasonló meg
ártana kisérletet tenni, mert az eredmény sokszor semmivé tette már a véle- tiszteltetésben, ha jó kedve akad, még Shakespearet is részesíti.
leményt, okoskodást.
Ezen mü után következett a második darab, mellynek czime : „ M é g
A liqnourszcrű borok után következnek az aszuborok; ezek nagyobb nem késő." Egy emberséges orvos, meg a felesége — féltik egymást. Szerző
mennyiségben tcrmelhetők minden a szőlő termesztésre alkalmas légkörű látta, hogy ez igy szomorújáték lesz. Körülrakta tehát őket mulatságosabb
országokban s igy hazánkban is, s minden aszuborok elismert királynéja a személyekkel. Egy kiszolgált tánezosné veszekedik az első felvonásban a kis
mi tokajink. Ezen borok termeléséhez is nem annyira szőlöfaj, mint olly városi ruczákkel, csirkékkel, hangyákkal és birkabégetéssel; egy leányát

férhez adni vágyó mama, meg egy éretlen tahitii Frusinka, azután meg egy
nagyszájú gavallér iparkodnak a közönség fejéből kiverni a szegény doktorék
malérját, a kik bizonyára mind igen mulatságos emberek is, és ha a szerző
hagyta volna a doktort doktornak, engedte volna öt patiensei után látni, mi
ezekkel a többiekkel pompásan elmulattunk volna. Az egész doktor és a fe
lesége kimaradhatott volna a darabból. Igy csak annyi történik velük, hogy
a menyecske unja magát, s minthogy férje mindig betegek után jár, engedi
magát egy városi gavallér által mulattatni, kinek sajátságos jellemvonása a
kocsival feldűlni vagy czigánygyerekeket elgázolni. Végre egy napon ott
találja a férj a gavallért nejénél, a ki különben ártatlan, meghívja theázni, s
mikor megitta a tbeát, azt mondja neki, hogy mérget ivott. A gavallér meg
ijed, a nő megutálja a gyáva embert, s azontúl hü lesz férjéhez. Még nem
késő. Mint mondám, a doktorék kivételével az egész darab igen mulatságos
és egyes részletekben leleményes és eredeti. A doktorokat ki kellett volna
hagyni. Hanem „múr késő." Tanúság ebből az, hogy orvosok! ne hanyagol
játok el feleségeiteket, mert a szerelemféltés ollyan nyavalya, melly eilen
aztán igazán „nulla medicamina in horiis." (Akik nem értenek deákul, azok
nak nem szükség tudni, mit mondtam? meg ne próbálja nekik valaki magya
rázni!) Szerzőre nézve tanúság az, hogy jövendő darabjaiban egy tárgy kö
rül fűzzön minden érdeket; te rád nézve pedig szerelmes szép közönségem,
tanúság az, hogy ez este pompásan mulattál, tehát iparkodjál jövő szerdán
még szebb lenni, hogy azt mondhassa Kakas Márton : igen, igen szép közön
ségünk volt.
Kakas Starton.

Irodnlom

művészet.

— Jókaitól, kinek regénye „Óceánia" e napokban hagyta el a sajtót,
ismét két kötetnyi elbeszélés jelent meg „Délvirágok" czim alatt.
— Az Eszter szerzője szinte 4 kötetes „Jő a tatár" czimü regónyt irt.
— Figyelemre méltó termék Vas Gereben „Nagy idők, nagy emberek"
czimü regénye, mellyben oszlopot emel a mult kor néhány nagy emberének.
— Heckenastná! megjelent Freytag „Kalmár éa báró" czimü regényé
nek l i k füzete.
— Figyelmeztetjük olvasóinkat a „Magyar népkönyve" 4-ik füzetére.
— A „Délibáb" czimü népes naptár is megjelent gazdag tartalommal.

III

njsáff?

/ A nevelési ügy minisztérium igen bölcs rendeletét említjük első he
lyen , melly szerént minden leányuevelde igazgatónőnek tudtára van adva,
hogy növendékeit ne annyira a pipere, és divatezikkek készítésére, mint a
házi életben előforduló foglalkozások, mint varrás, foltozás, kötés, s más ilylycnck megtanulására oktassa. Ennél bölcsebb rendeletet még csak képzelni
sem lehet, mert eddig leánynöveldéinkben nem leendő anyák, s gazdaasszo
nyok, hanem világhölgyek képeztettek, kik minden nem életre való czikkből
egy parányit tanulva, mint nem életre való hölgyek léptek az életbe.
£ A népnevelés haladásának kimutatására ide igtatom, hogy a budapesti kerületben eddig 91 pusztai iskola létezik, 05 most szerveztetik, s ezen
í)l iskolában tí005 gyermek nyer oktatást. A külön megyék közül legtöbb
pusztai iskola van Csongrád megyében, szám szerént 39 iskola, 2950 növendékkel. Pest Pilis és Soltban 21 iskola, 2821! tanulóval. Jász-Kunságban
nyolez, 280; Fehérmegyében tizenhat, 701; Hevesben egy, 3 2 ; Szolnokban
kettő, 72; Esztergomban négy, 144 tanulóval. Borsodban ezután lesz felállítva
két t. iskola A csongrádi számos tanyaiskola gróf Károlyi István nagy lelküségének köszönhető, ki semmi áldozatot sem kiméi a népnevelés ügye elő
mozdítása végett. Adjon Isten c honnak sok Károlyi Istvánt!
S Hogy a meggondolatlan fogadásnak milly káros következései lehet
nek, annak bebizonyítására egy esetet mondok el, melly Francziaország Laroi|uevielle nevü községében történt. Egy haszonbérlő cselédei együtt ülvén egy
ről s másról beszélgettek, a többek közt egyik azt állitá hogy lehctlen 12
kemény tojást megenni a nélkül, hogy igyék az ember. Egy másik azt állitá,
hogy ő tizenyolezat megeszik, s fogadott egy pint borba. A tojások elkészül
vén, az oktalan fogadó tele tömte száját, s az elsőt lenyel é, de a mint folytatni
akarta, hirtelen felkelt, fájdalmasan torkához kapott, s az ajtó előtti vízhez
akart futni, de futtában megbotolván elesett, s midőn társai hozzá szaladtak,
s felemelték, semmi életjel sem mutatkozott rajta. A gyorsan oda hitt orvos
kijelenté, hogy a szerencsétlen mentetlenül megfúlt.
j A pesti vakokintézetében folyó hó 3-án ment végbe a vizsgálat. A
conservatorium pedig a múzeum teremében július 29-én nyitá meg az
augusztus 5-éig tartandó vizsgákat,melly utóbbira csak az a megjegyzésünk,
hogy kissé magyarosabb szellemet is ölthetne, mert ezt jogosan követelhet
jük Magyarország fővárosában.
/ Paris közelében egy lókereskedőt temettek, ki 32 éves létére 464
ftot nyomott. Talán csak a ló nyomott benne annyit, a kereskedőt pedig
feledték benne megmázsálni, vagy fontolni.
.' Borzasztó esemény adta elő magát a cardiffi kőszénbányában. A z
aknák beomlottak, s romjaik alatt eddig 188 ember és 14 ló találtatott. A
kik élve húzattak ki, mind nagyon meg vannak sérülvej Karsban az oroszok egyetlen házban tiz török hullát találtak, kik
inkább éhségből meghaltak, minthogy egy falatka életmentő kenyeret elfo
gadtak volna ellenségeiktől, s illyen eset több is adta elő magát A törökök
e ezerint gyomorból gyűlölik az oroszokat.
/ Bécsben magyar színházat terveznek, ha terv nem marad.
/ Egerből ismét örvendetes hirt hallottunk. Nmgu. Bartakovics Béla
ur egri éreek az egri papnyugintézet pénzalapját 10,000 pftal növelni ke

gyeskedett. A főpap dicső példáját követve többen több czélokra 10,800 pfurintot adakoztak. A z állit magának maradandó emléket, ki nemes tetteiből
alkotja azt össze.
Palmerston két nap függött. Palmernek a világhírűvé lett mérgező
nek clitéltetéaét a szardíniái követ Turinba következőleg táviratozta. „Palmer condamné á mort sera pendu á Kugeley m= Palmer halálra Ítéltetvén Rugeleyben fog felakasztatni." A táviroda igazgató a Palmer szót PulmerstonBól gondolván összehúzottnak lenni, azonnal irt Cavour miniszterhez, bogy
Palmerston felakasztunk. A miniszter jót nevetett ezen szörnyű tudatlansá
gon, de a hir annyira elterjedt Turinban, hogy két egéez nap alig tudta a
kormány az ellenkezőt elhitetni.
/ Egy Pécsről irott levélből következő érdekes sorokat veszszük ki :
„Szőlőhegyeink szép reménynyel biztatnak, s ez lehet oka, bogy azon borvá
sárló urak kik vidékünket megszokták látogatni, most egészen visszahúzód
nak. Váljon ezen jó urak nem csalodnak-c számításukban, az az égben van
megírva, mellyre négy hét óta gyakran vonulnak fekete, ijesztő fellegek, és
csak isteni gondviselésnek köszönhető, hogy eddig jégcsapás nem ért bennün
ket. Felötlő, hogy vidékünkön olly kevés biztosítás történik, minek okát ab
ban keresem, hogy népüuk ismeretlen a biztosítás jótékonyságával. Czélezerű
lenne azért ha valaki népszerű munkában megismertetné e köznépet a bizto
sító intézetek hasznával, s a felkészek és elöljárók elterjesztenék ezen mun
kát." Mi nem mondunk ellent levelező urnák,s helyeseljük indítványát, csu
pán azt jegyezzük meg, hogy van elég a mit már terjesztem lehetne, ée milly
kevés előljáró tartja szent kötelességének annak terjesztését. Itt az irodalom,
terjeszBzék azt, nincs lap, nincs könyv mellyből tanulni nem lehetne, és ha né
pünk olvas; a biztosító könyvecske nem fog elmaradni.
.' Hányszor sóhajtottak a lapok, egyes emberbarátok „mikor lesz lelenczházunk?" dc az mindig a kegyes óhajtások nyiredék kosarában marad :
pedig ha lelcnczházaink lennének, nem hallanánk annyi gycrmekgyilkolásról.
Igy Ráczkevibcn egy hajadon élő gyermeket szülvén, azt az árnyékszékbe
veté, hogy gyalázatát eltemesse. Ime az álszemérem milly bűnre viszi az em
bert! Az első botlást kell kerülni, mert a ki becsületét elveszti, ollyan mint a
tékozló, s pénzéből kipusztult kártyás, ki utóbb ingét is plattra teszi, csak
hogy regressirozhassa magát.
jr A jégkár ellen kölcsönösen biztositó erdélyi egyesülétnél mult év
ben 3 millió, 6,814 forintnyi érték biztosíttatott : az idén az év első felében
meghaladta a 2 millió, 476,744 forintot. „Átok fogta meg a magyart, hogy
a soha együtt nem tart" itt is elmondhatjuk. Ugyan az Istenért minek bá
rom, erdélyi, tisza melléki, és pesti nyomorult biztositó intézet ? miért hagy
juk őket tengődni? és még 2 millióval dicsekszünk, holott ha a három egyesittetvén egy országos intézet állitatnék, még 20—30 milliót is kevesellenénk.
Egyesüljünk, mert egyesülésben rejlik az erő, s felvirágzás.
" J} Ismét uj tünemény a nevelés terén. Farmos községi ev. lakossága
imaházzal összekötött uj iskolát épittetett, mellynek létrehozatalában lcgtetemesebb részt vett báró Kaos, ki áldozatkészsége által megmutatta, mit lehet
tenni, ha akarat nem hiányzik.
f A népnevelés barátit, szüléket és gyámokat egy újonnan keletkező
tanintézetre figyelmeztetjük. Mihálka Antal a nevelő és természetvizsgáló
engedélyt kapott egy férfi gyermek tanitő és nevelő intézet nyitására, melly
ben az elemi és gymnaziális tanulmányokon kivül az olly szükséges, s csak
nem nélkülözhetlen reáltudományok is fognak tanitatni. Mi örömmel üdvöz
lünk a nevelés terén minden uj tüneményt, azért szívünkből sok szerencsét
kívánunk az uj tanintézetnek.
tf Vácz mellett Tót-Györkön lépvész mutatkozik a sertvés csordában,
B egy nap alatt 10 darab veszett el. No csak az kell még az idei sanyarú ga
bona terméshez, hogy a káposztát egye meg a hernyó, s akkor nem lesz mire
innunk ha még annyi borunk terem is; pedig Neszmélyről azzal biztatnak,
hogy ha több nem is, de az 1834-ikinél jobb bort lehet várni.
/ Fehérmegyéből szinte panaszkodnak, hogy a sertések közt dögvész
uralkodik, s már Ácsán, Száron, Bogláson sok elhullott miatta.
/ A napokban láttam a Köztelken felállított Filandát, vagy .-elvem gömbölyítő gyárt. Nem czélom, nem is tudnám leirni, hogyan történik az, de
hiszen az olvasót, ha selyembogár tenyésztő nem érdekli hogyan gombolyitják, hanem mi áron veszik meg a gubót. A gyár igazgatója t. Havas ur után
mondhatom, hogy a gőzzel megölt gubó fontja 30 kr., a meleg kájhában meg
ölte pedig 1 forint, sőt ha egésseges s kemény, még néhány krajczárral
drágább ie.
.,.* * Marmak Istv. Sándor úr c napokban Pest város nemes taná
csától tudósitatott; miszerint a legújabban a cs. k. magas budai helytartó
sági tanácstól rábízott négyosztályú fő-iskolája, nyilvános iskolává emeltetik,
azon megjegyzéssel, bogy az a magas cs. k. tanügy minisztérium mart. 23-kán
1855-ben 18788 sz. a kelt rendelete szerint felszereltessék, bogy négy tantermekből, kiképzett tanerőkből álljon, és a pesti iskolaigazgatóság közvet
len felügyelete alatt legyen olly módon, hogy Marmak úr mint ezen főiskola
igazgatója, feljogoeitassék államérvényes bizonyítványok kiadására, valamint
magán tanulók törvényszerinti megvizsgálhatására. —
*** Napjainkban, midőn a magyar örömmel látja hazájának fokonkinti
fejlődését, nem lesz talán helytelen kiemelni utánzásraméltó példakép egy
falut, melly a benne uralgó rend, tisztaság, a minden egyes épületen feltűnő
csín által megragadá teljes figyelmemet, és kiérdemlé többek elismerését. —
A mult napokban utaztam e falun keresztül, mellyet kérdésemre Ij- Hartyánnak neveztek. — Fekszik e helység közel Pesthez, a pilisi járásban; — éjkeletre e*ép erdőség környezi, melynek oldalán nagy örömmel láthatja az utazó
a helység csinos, ezeméttelen utczáit; a tiszta fehérre meszelt hajlékokat,

meüyeken a jólét sugárzik, ugy hogy útitársaimmal elhatároztuk egy felszó
lítást intézni Hártyán falvához, hogy a midőn meglepetésünk, s örömünket
nyilvánitanók, egyszersmind kérjük, az áldásos verseny érdekéten h*, a
helységet valamelly uton bővebben ismertetni. — Meg említendőnek talá
lom még azt is, hogy habár Uj-Harryán még néhány évtizeddel ehibb csak
nem egészen németajkú lakosokkal birt, napjainkban a magyarosodásban
igen nagy elöhaladást tett, tartván egyenlökép szentegyházában magyar s
német tiszteletet. — Éltesse az Isten a derék I'j-Hártyán minden lakosát
érdemlett jólétben, s adjon nekik továbbra is ösztönt s erőt a szorgalomra, s
munkásságra.
R- • • Aóm/or.
* « Midőn a t. cz. szülőket Szentes József katholikus fi tan- és nevelő
intézetének, 32-ik számú „Politikai újdonságok" hirdetményei között meg
jelent programmjára íigyelmeztetnők; el nem mulaszthatjuk, Sz. J. intéze
tében tartott ez évi s az intézetnek első probatétéröl is említést tenni. A ven
dégek között a f. m. clerus részéről jelen voltak mltga. Peitler praelatus,
Czigler és Krainet apát, Szántóffy prépost, Grynaeus kanonok úrak s. a. t.
a többi vendégek között pedig özvegy Batthyányi grófnő. A növendékek olly
dicséretes előmenetelt tanúsítanak minden tanulmányokban, mikép, f. t. Ma
jer István úr Pest városa érdemes iskolai igazgatójának szavaival élve : „vá
rakozásainkat nemcsak kielégítek, hanem azokat felül is multák." A kik Sz.
úr intezete helyiségét még nem látták, nem lesz fölösleges megszemlélését
ajánlanunk, mert az valóban hídszerkezetére nézve is, akármely külföldi in
tézettel is versenyezhet.
* Az erdélyi kölcsönös jég- s tüzkármeutő társulat közelebb elenyé
szett egész évfolyama alatt 3,006,214 ft. 39 kr. pp. biztosítási értéktőkét
mutathata fel; a jelen év első felében azonban, tudniillik június végéig, 3661
tag részesedvén, biztosított tőkéje már 2,476,744 ft. tészen pp., s ez örven
detes szüntelen! gyarapodását tanúsítja. — A tagok általi díjbetétei tarta
lékkal együtt 47,497 ft. 52 kr. pp. rúg, a ezenkívül egymás közötti kezeskedésük tőkéje díjpótlék kötelezettségben 150,947 pft. 36 krra nőt, összesen
tehát a társulat pénzereje, a károk fedezésére — csak hat hó alatt — felér
198,447 ft. 28 kr. pp., vagyis a biztosított érték tőkének valamivel 8 pCtnél
több, melly kezeskedési arány 8 pCtben olly fokozat, minőt igen ritka helyen
lehet feltalálni.
#

#

#

V i d é k i hírek.

§zeiitlrö-Lúd., július 31-én. Folyó év jul. 28-kán a hajdan nevezetes
erősséggel s megyeszékkel birt SzendrŐ mezővárosában, a m. cs. kir. ipar- s
kereskedelmi minisztérium ujabb engedménye következtében, országos vásár
tartatott, minekutánna ennek élvezetét a nevezett város, közbe jött belső
akadályuk miatt évek hosszú során, volt földesuraival együtt sem élvezhette.
A vidék ezen újra felállított vásárok által szép reményekkel kecsegteti
magát, hogy lesz közelebb marha s gabona vására, mint a felette változé
kony miskolczi gabona piacz, a a távolabb cső Torna, Szépei, Metzenséf sok
szor alig járható útjaikkal; — de e sorok irója egy, még az országra nézve
is fontos ügy előmenetelét reményli a megkezdett s hazafiul kitartással min
dig jobban kifejlődhető azon körülménytől, miszerint Szendrőn tartandó or
szágos vásár alkalmával évenkint ha csak egyszer is lóverseny tartassék, —
mi most is meg volt s a sept. 29-dik napján leendő vásár alkalmakor ismét
len dő lesz.
Gombosíalvi Gombos Miksa ur ugyan is, részszerint, hogy a vásár hirre
emeltessék, részszerint hazafiúi szempontból,egy duppla orosz aranyat tűzött
ki első, két ezüst rubelt második, egy ezüst rubelt harmadik jutalmul, a
mintegy 7 — 800 ölet tevő pályanyertesnek. Futott hat közönséges ló, nyer
tes lett, első szirmabeli, második meszesi, harmadik borsodi ló, — a hevenyé
szett futtatás miatt a pályázók nevei fel se jegyeztettek s igy azokat nem is
közölhetem. S hogy jövendőre lófuttatás legyen, a vidéki a helybeli a vá
sárban megjelent uri emberek eddig 24 pft tettek össze, pályadíjúi kiosztandókat! lehet, a sz. Mihály napra eső vásárig több is összegyűl s lesz
pályadíj több, de tisztelt hazafiak! ha meg nem neheztelnének egy eszmét
köziének.
Ezen egy két lófuttatás a szendrői vásár emelésére volt hevenyészve,
ez is nagyon dicséretes, de hát ha ezen lefuttatással a vidék lónemesitését
is összekötnek, ha jövendőre alakítva egy társulatot, biztosítanánk évenként
csak 50—60 pftot a vidéken nevelt 3 — 6 éves lovak díjazásául, mellyek
legalább 3 évig be nem fogattak? — Talán emelhetnők, az illy csekély kez
det által is, az országban, de különösen a mi vidékünkön elhanyagolt lóte
nyésztést, kis siker, nagyra serkent! Ha viszhangra találok, közleni fogom e
tekintetben igénytelen nézeteimet, mellyek nem csak Szendrő városára s vá
sáraira lehetnek befolyással, például : Ha minden város, hol lóvásár tartatik,
lefuttatást rendezne! pályadíj tűzetnék a nemesitett jól nevelt csikókra, mé
nekre, kanczákra! Nézzük Angliát, hol a hiresedett nemesítés alapját illy cse
kély pályázás vetette meg. Exempla trahunt.
Mint vásári tréfát, meg kell még említenem azt, hogy Szendrő városa
ezen ujonnyitott vásár alkalmára egy bikát megsüttetett 8 a vásárosok egy
része azt fel is konczolta,s nemzeti szokásul néhány hordó bort is adott áldo
másul.
Sz. K.

T o l c s v a , jul. 29. Nem igen örvendetes dolgot írok meg becses lapjá
nak : Hegyalljai iskoláink egyikében — ott, hol Árpád a hős, haddöntő ma
gyarjaival másodszor ütött tanyát e haza földén — szomorú hír tölte meg
kevés héttel ezelőtt az utczákat. A hírre minden szüle elszörnyedt. D e el
szörnyedt különösen egy édes anya, kinek növendék fia lett egy előre meg
nem gondolt tett kora áldozata. — A z iskolás gyermekek közt, a rendre s
Szathuiár-Xéim-tlii, jul. 7-én. T . szerkesztő ur! F . hó folytán váro
pontosságra felvigyázó, úgynevezett observator szokott lenni mindenütt s sunkban egy dühös eb az utczán járó öt gyermeket és egy nőt mart meg, kik
ezek rendszerint a jobb erkölcsű s jelesebb tanulókból választatnak, kikben nek sebeit az orvos tüzes vassal rendelte kiégetni. „Vajha nálunk is kisded
a tanítónak bizalma van, kik ugyan az okból képesek az iskolában ugy, mint óvót alakitanának."
J. Gy.
azonkívül iskolatársuk pajkosabbjait illó korlátok közt tartani, felettök bi
Adomák.
zonyos mértékig fegyelmet gyakorolni.
— K o l d u s . Jó estét, uram! egy kis fekhelyet kérek.
Illyen volt az érintett gyermek ís. E czélból társai közül egyet — mi
G a z d a . Szállást kap; de ételnek szűkében vagyunk.
után az szavainak nem engedelmeskedett, söt annak merőn ellenszegülve bot
K o l d u s . Hisz amott fő a nagy fazék káposzta?
ránkoztató a többit — megfenyített. A megfenyített gyermek hazamenvén,
elpanaszlá anyjának : hogyan bánt vele Csútor Jóska — s hogy őt megverte!
G a z d a . Hah! azért engem sok áldás kísér. Hanem legyen! a ki szebbet
. . Mire az anyja dühbejön, s megyén fel az iskolába, hogy bosszút álljon álmodik, reggel az egye meg.
gyermekéért. — Fel is ment. S anélkül, hogy az illető tanítónak panaszt
Lefeküdt gazda és veudég.
teve, szerezne magának tudomást a dologról és ha szükséges, elégtételt, —
A gazda azt álmodta, hogy a Jákob létráján a mennyországba mászott.
bement egyenesen az iskolába, holott az observatort megtámadta, azt agyba S a mi legfeltűnőbb, a koldus is épen azt álmodta, de gondolván, hogy a
tőbe verte (a lármát a szitkozódást mellyet e közben tett, ne említsük ez gazda mennyországból többé vissza nem térend, a káposztát — mint a földön
ii t tul' ). — Csak midőn már minden megtörtént s a dühös asszony haza ment. már fölöslegest — utolsó falatig felkalányozta.
tudá meg a dolgot körülményesen az iskola tanitó.
Megnézték a fazekat, a az éhes koldus nem hazudott.
Az embertelenül megvert fiu már délután nem akart iskolába menni...
— Szörnyű kemény profontot osztottak a baka zászlóaljnak s egyebet
fejét fájdította. De az atya, mit sem gyanítva — legfeljebb is ugy gondolkozott: semmit.
„fia most hibázott, s kikapott — azért nem akar iskolába menni," — s lel
Pajtás! én ezt már mivel egyem meg?
kűidé őt. — A gyermek beteg lett . . . következő reggel már nem kelt fel az
Ha nincs bicskád, kérj kaczrot gazdádtól.
ágyból. — A tanitó elmegy meglátogatni beteg tanítványát, s látván, hogy
— Legátus állott be egy tehetős falusi úrhoz a pünkösdi napokra.
roszul van, kérdezősködik, mondaná meg, mie fáj? A gyermek feleié: „a feje Egyik ebéd végével sajtot hoznak be, és a háziúr tiszteletből a legátusnak
— igen." Ismét kérdé : ki bántott? ő monda : „Szűkné igen megverte öklé nyújtja megkezdés végett : „ H o l parancsolja a ts. ur, hogy megkezdjem?"
vel a fejemet." Később a gyermek nem volt eszén. Szülői orvost hivattak, ki kérdé a legátus; „a hol akarja, domine," felelt a háziúr, „ngy, hát kegyes
szinte a betegség okát a főben találta — látván a gyermek arczán és fején, engedelmével majd csak a collegiumban kezdem meg."
ennek tetemes ütéseit a fájdalmát, és a nagy hőséget minden jeleivel.
A gyermek néhány óra múlva megszűnt szenvedni . . .
Szerkesztő! mondanivalók.
A z orvos akkor érkezett meg, midőn már a temetési gyász sereg szánó
649. Valkai Imrének. A z ajánlottakat elvárjuk.
fájdalmi val a megnyílt sir fölött állott; s mivel esteledett, másnapra ha
650. Klein GyArgy sebész úrnak. A pap lopogatásai stb.Czikk tisztelt irója, meg
lászta műtéteiéit s a vizsgálatot — leeresztvén a hullát-zárt koporsót a sír győződésünk szerint csak a kifejezésben tévedt s az igen nugyrabecsúlt sebészi osztályt
mélyére. — Reggel a nő előhivatott; az illetők kimentek a temetőre. A ko bizonyosan nem akarta lealacsonyítani, hanem csupán a kontárok és nyeglék ellen kívánta
porsó felvétetett. A z orvos előre megmondá, mi fog történni a fejbonczolás- figyelmeztetni a falusi közönséget. E nyilatkozatunk nyugtassa meg kegyedet a felöl, bogy
nál, az agyvelővel. Minden ugy történt, s többé semmi kétség, hogy a gyer mi a sebészek működését a szenvedő nép között teljes elismeréssel és inéltánylattal tudjuk
tekinteni.
mek a kegyetlen föbeverés következtében balt meg.
651. D. Sz.-nek. Csak küldjön még többet! Jók lesznek.
A z elébb meggondolatlan s dühös nő — most remegve állt a kiásott
652. V. L . J i a g j -KArAs. E közlemény a „Tanodái lapok"ba való : Hozzánk csak
sír felett — félve a törvény szolgái előtt. Ráismert áldozatára, bűnös tettét röviden a tényt.
668. „Ilomokpuszta közepén" Óhajtjuk, hogy hazánkban ne legyenek bomoknem vállá meg. Ámde megvallák annyi gyermekek, kik társuk vesztét fájlal
ják, 8 rettegve említik nevét gyilkosának. A bűnös még eddig nem lakolt púszták, se rajtuk szegény legények, sem róluk irt versek.
654. Mezőségi küldeményeit szívesen vettük, hát még ha az ígért életirásokat is
meg tettcért. Ámde a szülék, fájdalmuk bús keservében igen sokat szenved
felkttldené?
nek. — A z egész szomorú eset intő jel a szüléknek : hogy meggondolatlanul
Felelős szerkesztő : Pákh Albert.
Boha se tegyenek!
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