
A „Vasárnapi I j s a g " hetenként egyszer egy nagy negyedrétú íven jelenik meg. 
Elöflaetesl díj július—decemberig azaz i 6 hónapra Buda-Pesten házhoz k ü l d v e vagy 

postai utón a „Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 II.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

E in . s i i e r g • 
M A J E R I S T V Á N T Ó L . 

(Folytstái.) 
Ama 80 év leforgása alatt a törökök Esztergomból többször a szom

szédba száguldoztak, és viszont megtámadtattak. Nevezetesen 1663-ban For
gács Ádám érsekújvári főparancsnok által megtámadtattak, de szerencsétle
nül, mert megszalasztatván, Érsekújvár is a török kezére esett, honnan 
Nyitni, Nógrád, Léva, és más szomszédvárak nyugtalanitattak. Más alka
lommal Zrínyi Miklós és Péter halhatlan vezéreink által a törökön ejtetett 
csapás. Ugy a komáromi őrség ugyan 1663-kí sept. 23-kán 600 gyalog és 
500 lovassal tett kirohanást, az esztergom
dunai hidat elégette, és a szomszéd faluk
ból rablott ember és marhazsákmánynyal 
visszatérő török csapatokat megverték, 
úgy hogy a Komáromba visszatérők 500 
kardra szúrt török fejet mutogattak. 

Elvégre megérkezett a szabadulás 
órája. A törökök 1683-ban Bécs alól elű
zetvén, János lengyel király, a bajor és 
lotharingi herczegek Pozsonynál a Dunán 
átkelve Esztergomig siettek a hidat leron-
tandók. Azonban a török vezér 10,000 
har-ztit elrejtve, a lengyelek ellen megle-
pőleg támadást intéz, s azokat szétrob
bantja úgy, hogy a király és fia nagynehe-
zen menekülhetett; hanem Lolltringi Ká
roly herczeg segítségére sietvén, a pogá
nyok derekasan elpaskoltattak. A mieink 
oct. 9-kén Esztergomnál tábort ütöttek, s 
a kirohant törököket olly vitézül verték 
vissza, hogy 26,000-nyi seregökből csak 
3000 maradt meg, a többi az aczél és 
hullám által sodortatott el, úgy hogy a 
hagyomány szerint, a Duna Visegrádig 
véres vala. Ez alkalommal a várfészkökbe 
visszarohanó török tömeg alatt a hid is el
süllyedt és részben lángok martalékává 
lőn. Ez úttal vivatott ki s dúlatott fel a 
párkányi erősség is. Nyomban Esztergom 
ostroma is megkezdődött, és két napi erős 
vivás után a törökök magokat megadni 
kénytelcnitettek, s e sokat kiszenvedett 
vár és város keresztény kezekbe került. 

Hogy Esztergom bevételét a külföld köz Tedeuraa követte, bizonyítja 
a nemzeti múzeum országos könyvtárában őrzött illy czimü nyomtatvány 
is : „Sieges-Predigen a) b) wegen Eroberung v. fíran und Neuhiiusel 1685. 
Joh. Tob. Becker Prager Domher. Prag 1688." 

Várunk ezután is még többször volt ostromnak kitéve: 1684-ben a bu
dai basa a szorongatott Visegrád segítségére 8000 törököt kiddé, kik Eszter
gomot tűzbe vették, de veszteséggel elűzettek. 1685-ben az erősen ostrom
lott Érsekújvár támogatására Ibrahim seraskier 40,000 hadával Esztergomot 
ostrom alá vette,és sikerült sz. Tamást és sz. Györgymezőt elfoglalniok; azon
ban többszöri rohanásuk vitézül visszaveretvén, a közelgő segítségtől elrémült 
törökök elhúzódtak,a mikor az esztergomi nagy tó táján (Kenyérmezőn) meg
támadtatván, 12,000 török hagyta ott fbgafehérét, 50 zászló, 25 tábori ágyú 
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10 ezer sátor, és tömérdek sok fegyver, ruha és mindenféle készlet esett a 
mieinknek zsákmányul. 

Szegény Esztergom a páratlanul sokszor megújult ostromok alatt an
nyira megrongáltatott, hogy régi dicsőségének csak szennyes romjai mutat
koznának. /. Leopold a törökök kiűzetése után főgondját a város népesítésére 
és vár kijavitására forditá. 1685-ben az ér se lei székre az országos tiszteletben 
álló Széchényi Györgyöt ültetvén, ki ugyan székhelyét itt fól nem állithatá, 
mégis Buda és Esztergom várak kijavitására 180,000 forintot ajándékozott. 

Az illy törekvéseket azonban újra tönkre tették a gyászos nyomokkal 
járó belviszályok. Ugyanis Rákóczy Ferencz és Bercsényi Miklós 1706-ban 
július elején Esztergomot roppant sereggel ostrom alá vették, a Vízivárost va

lóban ki is erőszakolák, honnan a várat 
aláaknázni és lőporral légbe rópitni ké
szültek. A segély reménye nélkül szoron
gatott csekély őrség a várat sept. 8-kán 
feladni kénytelenült, nekik Kuklender ve-
zérökkel és vagyonukkal szabad elvonulás 
engedtetvén. Ám a Rákóczy uralom nem 
sokáig tartott, mert 8 nap múlva Stahren-
berg Gvido és l'ull/i János hadaikkal Ko
máromtól ide siettek, útjokban a nyerges-
ujfalusi (sánezhegyi) kuruez-várat bevéve, 
azonnal Esztergom alatt termettek, és 
négy napi déli oldalróli tüzes ostrommal 
a várat visszaerőszakolták. Várparancsno
kul előbb Bruckenthal, két év múlva Kuk
lender (máskép Montecuculli Ferencz) s 
ennek 1719-ben itt történt halála után 
Schuhknecht Miksa vezérőrnagy alkalmaz
tattak. A két utóbbi mindent elkövetett 
Esztergom helyreigazítására, különösen 
Schuhknecht a várat egészen fólépitteté, 
szelid bánásmódja és jótékonysága miatt 
közszeretetben részesült; pánczélja és si
sakja maiglan a vár régiségei közt őrizte
tik, tetemei pedig 1732-ben, .kívánságához 
képest, az általa buzgón gyámolított Ba
kács kápolna alá temettettek, miként már
vány emléke is tanúsítja. Ez után várpa
rancsnokok Weis Péter és Erős Ádám va-
lának. *) 

Mária Terézia a várat újra az or
szág prímásának ajándékozá, B gróf Bar-
kóczy Ferencz akkori főpásztor azonnal 

' ) A torok hadjárat Európát megrendité, azért úgy szólván saját irodalma van. 
Egynémclly müveket jónak láttam felidézni : 

— Compana Ce*ar«\ Compendio bistorico delle Turchi in Ungheria. Vinegia 1597. 
— Centorio Vinegia 1566. 
— Dilbaum Samncl. Aenliche Theater von Sig. Batbori. München 1596. 
— Gonringii Hermanni de bello contra Turcas. Helmstadii 1661. 
— Descriptio Imp. Turcici. Würzburg 1687. 
— Broderith Steph. De clade ad Mohács. Argentorati 1688. 
— Bornmcister Simon, Rector Norimberg, Mahumed felieiter protligatus. Norim-

bergae 1683. 
— Brusoni G i rólam o. Venetia 1665. 
— Drechsleri YVolfgangi Chronicon Saracenicum et Turcicum aGeorg., Fabricio et 

Joan. Kosino emendatmn auetumc]ue. Lipsiae 1689. 



lépéseket tőn székének és káptalanjának ez ős helyére! áthelyezésére, már a 
várat átalakítni is kezdé (tervmintája a vár régiségtárában látható), azonban a 
kiépítésben kora halála megakadályzá. Később Mária Terézia boldog emlékű 
királyunk a várban itt csinos egyházat építtetett. Végre Rudnay Sándor her-
czegprimás Bzékét 1820-ban ide áttévén, a nagyszerű hasilika építéséhez 
hozzá fogott és a városban új élet kezdődött. E század elején roppant tűz, 
1838-ban pedig a Duna árvize nagy pusztítást tett, úgy hogy ez főleg a királyi 
városban vagy 600 házat döntött halomra. Kopácsy József boldog emlékű prí
más a város emelését tetemesen elősegité,nemcsak a főtemplom kúpjának fel
építésével, de a soká nélkülözött Dunalűdnak 1842-beni megnyitásával és 
több derék intézkedésével. 1849-ben pedig Esztergom a jelenleg is életnek 
örvendő herczeg Nagykéri Scitovszky Ker. János bibornok-primásban atyját 
nyeré, kinek e város díszére és javára tett nagylelkű áldozatait czikkeink ké
sőbb felmutatni igyekszendnek. 

E történelmi vázlatból kiderül, miként Esztergomnak viszontagságteljes 
múltja vala, s komolyan állíthatni, hogy honunknak egy helyisége sem volt 
annyi szenvedésnek és változásnak kitéve, mondhatni, bogy az országos csa
pások czélpontjaul szemeltetvén, a honért ugyancsak kiszenvedett, úgy hogy 
óriási nagyszerűségéből szinte kis várossá sülyedt légyen. Ám a kegyes 
gondviselés sz. királyunk eme bölcsőjét az enyészetből megmentvén, azt új 
dicsőségre érdemesité, s tán jövend idő, hogy e magyar Sionhegyéről a vallá
sosság éa tudományosság sugara az egész hazára boldogitó fényt s új életet 
árasztand. 

II. Esztergom lielyirata. 

Esztergom öt részre oszlik : 1. a szabad kir. város, 2. az érseki város, 
3. sz. Tamás, 4. sz. György-mező, 5. a vár. 

A Vértesekből Dunáig konyuló pilisi hegycsoport végletel Esztergom 
háta-és határába esnek, jobbra a boráról, kőbányáiról hűes Zamárdhegy, 
középre a Vaskapu, Szarvas-, Sashegy és Cserepes, és déli végletein a szinte 
erős terméskövet nyújtó Őrhegyek emelkednek körül, leghátul szálas erdővel, 
oldalt pedig nagy kiterjedésben és hatalmas bortermő szőlőkkel pompázván, 
8 mintegy véghullámzatok az előtérben ez. Tamáshegye és Dunára ágaskodó-
lag a vári sziklahegy, s ezen az ország koronájaként a nagyszerű baeilika 
egészítik ki a vidéket, melly a honti hegyekkel és Garam szakadásával, a Pár
kánytúli szép rónán futó vasúttal s a messzetávolban kékellő Komáromig 
ezüst szalagkint csillogó Dunával együtt, honunk legregényesebb tájképei 
egyikét tünteti elé. 

Első királyaink Esztergomot nem ok nélkül választák székhelyül, mert 
ez a természet sok áldásaiban részesült. Egy az, hogy vidéke pompásan kies, 
a hőség ellen kelet-déli hegyei, míg az északi szelek ellen a honti hegyek 
oltalmazzák, s e mellett dél-nyugotnak a szem arany kalászoktól rengő vég
telen síkságban gyönyörködhetik. Hegyei bort, gyümölcsöt, fát, vadat, agya
got, többrendü követ termének, kőszenet rejtenek, sőt ős korban itt nemesb 
érezbányák is lehettek, mit hagyományos mondák mellett, a pásztoroknak 
máig is menedéket nyújtó hegyi üregek tanusítni látszanak. S mig egy részt 
legjobb forrásvizekkel kínálkozik (hegyei közt vagy husz forrást ismerünk), 
nem hiányzanak kesersós és kéncsmeleg ásványvizei; határának sík része 
hatalmas gabonát, és rétjei, szigetei szénát, zöldséget adnak. Négyes ország
útnak kiindulási pontja : keletnek Visegrád-Váczfelé, délnek Dorogh-Buda-
felé, nyugotnak Tata-, Komárom-, Győr-, Bécsfelé, és északnak a Dunán 
keresztül három ágazattal : Hontnak, Barsnak és Nyitrának, Morva-, Cseh
országnak. Ezenfölül életét két hatalmas ér lükteti: ez a Duna hajózásával, 
másik az óranegyednyire eső túlparti Bécs-Pest, Szolnok-Szegedi-vasút. 

Azonban a részletezés rajzunkat érdekesbe teendi. 
Miglen Velencze a saraczenok ellen folytatott szent harezok alkalmával 

a keleti kereskedést magához nem vonta, addig Esztergom volt India kin
cseinek és Bizancz szállítmányainak nagyszerű rakpiacza, honnan Európába 
szétözönle a sok áru. Ekkor, mint a történeti részben kiemeltük, Esztergom
nak hatalmas kikötője és roppant kiterjedése vala, a királyok itt székeltek, 
sz. István nejével Gizelával, úgy Kobert Károly itt koronáztattak; III. Ist
ván és IV. Béla királyok itt temettettek el, országgyűlések többször, nemzeti 
zsinat négyszer, tartományi hatszor éa megyei zsinat hétszer tartatott itt. — 
E virágzó állapot szinte a tatár pusztításig 1241-ig tartott. Ezentúl Uj-Buda 
kezdett jobban emelkedni. S minthogy a belviszályok és két ízben szinte 130 
évig tartott török uralom Esztergomot sok ostrom- és zaklatásnak színhelyévé 
tették, természetesen hanyatlania kellett. 

Hogy Esztergom legrégibb királyi város, történetéből kétségkívülivé 
helyeztetik, s különösen Ulászló T-ik törv. 3-ik czikke és Verbőczi hármas 
törv. Hl-ik rész 8 cziméből is.kiderül. Minthogy városunknak oklevelei a 
tatár és török pusztítások alatt elvesztek, / . József király 1708-ki febr. 18-ról 
kelt kiváltság levelében szabad királyi városaink eorába fölvette, és régi sza
badalmait megerősítette. Majd Hl. Károly 1725. február 20-iki kiváltság
levelével megajándékozta, mellyben joghatósága és szabadalmai felsoroltat
nak. (Egész kiterjedésben olvasható Falugyay Imre Magyarország legújabb 
leírásában II. köt. 18. lapon). 

A királyi város (köz nyelven nagy város) saját tanácscsal, területtel és 
gazdászati kezeléssel bír. Pecsétjét, vagyis czímerét a fentérintett oklevél 
meghatározza. 

Egy pajs Magyarország négy fő folyamával, mellynek két sarkán a 
király és haza iránti tántorithatlan polgári hűséget jelképező két őr torony, 
közepett pedig egy kapuval ellátott vörös tégla vár emelkedik, mintegy a 
vérből ázott és kebelébe sok jeles férfiút befogadott multat jelképezve. 

Baranyayn&k az első czikkben idézett munkája homlokán egy régi 
pecsét tűnik fel, illy körirattal: „Sigillum Latinorum Cicitatis Strigoniensis,u 

melly Gyöngyösnél, másokként Szencznél találtatott; s erről a tisztes öreg 
úr azt állítja, hogy az Attila által meghódított latinusok pecsétje volt legyen. 
Azonban törvénykönyvünkből is kiderül, hogy Latinas elnevezéssel az ola
szokat illették; s a pecsét jellege inkább III. Béla korára mutat; Pray pedig 
ezt Róbert Károly adományának tartja. Ezen ereklye 1814. óta nemzeti mu
zeumunkban Őriztetik. 

A kir. város területe : 
Háztelkek. Belső : 1-ső osztályú 33,995 • öl, 

» 2-ik „ 32,934 • „ 
„ 3-ik „ 2,093 • „ 

„ Külső : 1-ső „ 9,480 • „ 
„ 2-ik „ 30,839 • „ 
„ 3-ik „ 33,840 • „ 

Szántóföldek. 1-ső osztályú 1741% pozs. mérő alá való, 
»i 2-ik ., 1475'/^ „ „ , , ,, 
„ 3-ik „ 1 i . i 2 ' / a , , ,, ,, ,, 

Ezek három nyomásra vannak felosztva, mellynek egyikét a Sz.-király, 
másikát a Kovácsi puszta, a harmadikat pedig a tulajdon városi terület teszi. 
Buza középszerű, de kukoricza híres terem. 

Rétek. 1-ső osztályú 457 kaszás, 
„ 2-ik „ 545 „ 
„ 3-ik „ 296 „ 

SzőlökWdlkapást tesznek; az évi termést általán?—10,000 akóra lehet 
tenni, mellynek nagyobb része a bányavárosokba és hajókon felhordatik. Régi 
fehér és vörös borai híresek valának, de újabb korban inkább a mennyiségre 
tekintenek, s e mellett a minőség szenved. Egyébiránt egynómellyek keze
lése alatt (például Reviczky Pált kell említnem) Esztergom hegyei olly dicső 
bort teremnek, hogy ürmöse a badacsonyi, aszúja pedig a hegyaljai mellett is 
becsületet vall. 

Szérős kertje van 84,858 • öl, 
Kenderföldje „ 79,308 • „ 
Külső kertje „ 92,665 • „ 
Erdő „ 4,050,779 • „ 

Ez 52 vágásra van felosztva, évenként a Bügét (rőzsét) kivéve 1300— 
1500 ölet szolgáltat a háztulajdonosoknak. 

Legelő van 5,362,715 • öl. 
Megjegyzendő, hogy határához a délnyugotra eső dunai Nyáras, Kört-

vélyes sziget is tartozik jó rétjeivel. Délre esőleg pedig a régente terméketlen 
homok éa nagy tó táját a németek Nixbrotnak nevezték el. míg a magyarok 
azt haszonra fordítván, Kenyérmező névvel diszíték föl. Az Ör-(8trázsa-) hegy 
erős kövéből Komárom vára építéséhez is szállítottak. Igy a kir. város határa 
kúrülbelol 1 • mértföldet foglal el, és köz jövedelmét mintegy 25,000 pftra, 
kiadásait 28,000 pftra tehetni. Közmunkája 882 igás és 6990 gyalog nap. 
Fogyasztási adója kibérlés utján 8000 pft. Négy tért vagyis piaezot, 8 32 
utczát és házat mintegy 900-t számlál. 

A lelkek száma volt 1805-ben 5390, 1834-ben 6496, 1844-ben 7845, 
1850-benl759 család 7445 lélekkel, mellyek közül : 3851 férfi, 3594 nő,6902 
magyar, 261 német, 89 tót, 18 czigány, 6 olasz, 169 héber. Vallásukra nézve: 
7247 róm. katholikus, 23 görög-nem-egy., 6 evangélikus. r 

Népe értelmes, vallásos, egyenesszívü, becsületértő, munkás, de nem 
spekulatív szellemű, ezért kereskedésre kevés szánja magát, B még zöldséggel 
is a budai-s kivált komáromi-és párkányiak látják el, s magok főleg szőlőmű
veléssel foglalkoznak. Ipara középszerűn van kifejtve, összesen 69 testületben 
(czéhben) nyolczadfél száz mesterembert és 100 kereskedőt számlál. — Te
rületén van a sz.-ferencziek posztógyára, egy kallómalom, számos dunai ma
lom, egy téglaház, több kőbánya, egy serház. 

Vásárjai: mártius 12-én, május 25-én, augusztus 10. és november l-jén 
tartatnak, az előző napon mindig baromvásár lévén, melly eléggé látogatott. 
A heti vásárok szombatra esnek és szerfölött népesek. 

Nyilvános épületei és intézetei közül megemlítendők : a plébánia sz. 
Péter-Pál temploma, csinos és tágas épület, melly IV. Béla építette sz.-
ferencziek zárdája helyén a mult században épült, és jófestetü római oltár
képpel dicsekszik. Azoknak, kik czélazerün templomot kivannak építeni, 
figyelmökbe ajánljuk. — A sz.-ferencziek tágas temploma és zárdája 
1717-ben épült, melly évben sz. Ferencz fiai, őseink példájára (IV. Béla 
1242-ben) a városi tanács által készíttetett díszes fehér zászló alatt vezettettek 
be. E templom freseofestvényei figyelemre méltók. Jelenleg 20 szerzetes 
lakost számlál. Itt van a szerzetet öltönynyel ellátó posztógyár is. — E mellett 
áll sz. Benedek derék rendjének háza, mellynek déli része régente a Paulinu-
soké vala, kik eltöröltetvén, házukat a vároB váltotta magához, a 1809-ben 
a boldog emlékű Mária Terézia által emelt nagy gymnásiumot szárnyok alá 
karolt Benczéknek karoarailag adatott át. Minthogy ő eminentiája Sritorszky 
János bibornok úr a tudományok iránti lángoló lelke sugalmából az esz
tergomi nagy gymnasium újra szervezését, nagylelkű áldozatával előljárván, 
kívánta, a városnak községe, mint agymnásiumi épületet, úgy a rendházat leg
újabban az északi szárnyépülettel bővítette. Sz.-Benedekiek háza kápolnával 
és könyvtárral, a gymnasium pedig jeles gyűjteményekkel dicsekszik. 

Á kórház és szegények háza előbb a pestis szüntével mult században 
fogadalmilag épült kis templommal együtt a buda-utezán a szerb templom 
udvarába nyúlt; azonban ez igen csekélynek bizonyulván az 1838-ki árvíz 
alkalmával sokkal nagyobb és ékesebben az árok eorra tétetett által az ottani 
BZ . Anna kápolna középen megnagyobbíttatván. Egyébiránt ez intézet mint
egy 13,106 pft. alappal bír. 

A Kerek-Anna (Sancta Anna Maria Rotunda) templom a sz. Vendel-



téren a királyi városnak egyik dísze, mellynek alapját Rudnay boldog emlékű 
bibornok 1828-diki julins 2-án űnnepileg tette le. Mint tanuló ifjú ez ünne
pélyen jelenlévén, most is emlékszem rá, miként a város népe, mint sz. An
nának különös tisztelője, e ténynél nagylelkedéssel részt vőn. — E kerek
templom emelkedését két ok segité elő : először mert a hosszú vonalban 
kinyúló kir. város déli környéke szentegyházat nélkülözvén , a főpásztor e 
hiányt daczára annak, miként pénzerejét a már épületben volt basilika majd
nem kimerité, orvosolni sietett; másodszor mert a török járat után a kegye
letes Rudnay bibornok volt első prímás, ki szék foglalási ünnepét és az érseki 
ősi lakot ismét Esztergomba tevé át; s így azon helyet, hol ő e czélból a 
várost először érintó lábaival, s hol a város által először üdvözöltetett, em
lékké szentelé. Építője Pakli Kereszt. János volt. ö t év alatt fbiépült, és a 
nagylelkű herczeg 1831-iki sept. 13-án történt rögtön halála előtt 8 nappal 
maga tűzte fel jeles kúpjára a megváltás szent jelét. A porticustól kezdve a 
hátul alkalmazott sekrestye végéig e templom hossza 142 láb, és földszinétől 
egész keresztig 120 láb magas; a kúp külátmérője 80 láb; a kúp fölötti lám
pásnak (a kúp szeme, melly a világosságot beszolgáltatja) átmérője IC láb, 
magossága 21' / , láb. — A főoltárkép sz. Annát képezi, Hesz J., bécsi tanár, 
különben egri születésű hazánkfiának remek fest vénye; a belső kúp alatti ko-
szorúbeli 8 dombormüben sz. Mária ünnepei ábrázoltatnak. Á porticus 
6 jóniai oszloppal ékeskedik, melly alatt Herczog G. szobrásztól, ki szinte ha
zánkfia, két óriási és jeles kő angyal-szobor őrködik. — E templom kúpja a 
vári basilika után honunkban legnagyobb és szebb épületeinknek egyike. 

A nagytérnek homlokát ékesitő városház rajzát azon lát pont bél ad
juk, honnan az előtérben a sz. Háromság szép kőoszlopa, a toronynyal ékes
kedő gymnaBium és tőszomszédságában a túl utczába is kiható derék me
gyeház is látható. A városház épülete hajdan a gazdag Bottyán Rákóczy-
féle vezéré (ki egyik szemére vak lévén közönségesen vak Bottyánnak 
neveztetett) volt, kinek is minden Esztergom határába eső elkobzott javai 
(millyen az Őrhegy felé eső térség, melly máig is Bottyán parlagja néven 
ismeretes) Ő Felsége által a pártosok ellen híven küzdött Esztergom városá
nak ajándékoztatván, az községházává alakíttatott. Az előtt városházul az 
ugyan nagytéren lévő, s később „fekete sas" czim alatt vendég fogadóul al
kalmazott ház szolgált, mellyet is a várói tanácsa pár év előtt a cs. kir. kor
mány használatára engedett által. Ezen ház udvarábani kútról hagyományi-
lag az tartatik, miként ebből merített vízből kereszteltetett volna sz. István 
király. — A városháznak Duna-utczába eső szárnya képezde és főelemi ta
nodául szolgál, s a község bőkezűségéből három év előtt építtetett föl. — 
Esztergom vármegyeháza régente az érsekvároei seminaríummal szembe 
eső Gramling-féle ház vala, s a mult században Esztergommegye rendéi azt 
eladván, helyette Török tábornoknak képünkön feltűnő épületét vették meg, 
s tágas udvar négyszegét és hátulsó ágát mintegy 30 év előtt emelték. 

( F o l y U U S t a k D v o t k . ) 

A k i s p á s z t o r . 
Magura tövében van egy kicsiny helység, 
Legnagyobb ur benne a puszta szegénység, 
Egy század előtt is ez uralgott ottan, 
Annyi ház annyi nép volt benne, mint most van. 

A hol nép van ott kell borjaknak is lenni, 
Ezeknek pedig kell valahol legelni 
De minthogy a borjú akkor is borjú volt 
Nem hagyták magukra őkeméket seholt. 

Pásztor kellett itt is, s a falu fejére 
Tiz forintban meg van állítva a bére, 
Ráadásul meg egy lábbelit is kötnek 
S élelmire egy egy pár czipócskát sütnek. 

Egy özvegy asszonynak volt egy fiacskája 
A kis Ferkó, és azt pásztornak ajánlja, 
Legalább nem adja másnak a pásztorbért 
Minden vagyonkája egyetlen borjáért. 

A mikoron tehát el tölt Szent György napja, 
Ferkőnk rögtönözött somfabotját kapja 
Nyakába akasztja vászon tarisznyáját, 
Mellybe anyja rakta elemózsiáját. 

Körmöu font ostorát elcserditi szépen, 
Ez jel volt, a a csorda elé áll eképen: 
Hajtja hajtdogálja Ferkő, a néz előre, 
Hol találna zöldnél zöldebb legelőre. 

S ba jó fűre talált, megállitá nyáját, 
És megfalatozván fele szalonnáját 
Letelepült egy egy fának árnyékába, 
S motozott valamit kis tarisznyájába. 

És kivont onnan egy korkoru levelű 
Könyvet, mellyben alig látszott már a betű, 
Mert tudnunk kell hogy Őt, még az édes apja, 
Kinek porait is az Isten nyugtasBa, 

Megtanitá szépen olvasni s az olta 
Ferkőnk szorgalommal mindig gyakorolta, 
NaphoBSzat betűzött most ia az árnyékba'; 
Majd itt ott könyvnélkül be-betanult néha; 

És meg-megtérítvén kis csintalan nyáját, 
Bújta mohó vágygyal bibliothekáját, 
Szinte tilosba ment már nyája egypárszor, 
Mert a filozófus nem jó borjupásztor. 

Vizén a korsónak végre nyaka szakad, 
Itt is a mi halad végkép el nem marad; 
Egyszer hogy elmélyedt a tudományába, 
A vetésbe ütött tanyát hamis nyája; 

Ott kapták a hajtók, - szörnyű zokon vették, 
Mert a vetést jól legázoltak, éa ették, 
Ferkőnk ép betanult strófáját szavalja, 
Midőn a hajtóknak zord attáját hallja; 

Nosza vesd el magad, Somlyó felé nyargal, 
Alig érnéd el egy lovas kozák haddal; 
Szomorú történet, és átkozott strófa 
Képzetében volt a börtön és bitófa; 

Előtte állott a kár megtérítése, 
S Ő az Istennek legárvább teremtése, 
Felét se éri fel összes vagyonkája, 
Hogy térne hát vissza szegény hajlékába. 

Megy megy, és mendegél, a kimegy a Szilágyból 
Gondola valahol kiér a világból, 
Elballagott búsan távol messziségig, 
S midőn már gondola hogy utói nem érik, 

Pihenni ledőle egy fa árnyékába, 
Éa ott sok nagy dolog jelent meg álmába' 
Mintha a kárt érte Kolozsvárt megadnák, 
És őtet legelső pásztornak fogadnak, 

Hol nyáját mind egyig okosnak találá, 
„Édes pásztorom" őt mind igy titulálá, 
Bár a pásztorságtól borsódzott a háta, 
S jőnek e utána? gyakran nézett hátra. 

Elvégre csakugyan akép határozott : 
Akár mit ád Isten, szerencsét próbál ott. 
Feláll, és ott toppan három deák nyomba, 
Pünköati innepről menve kollégyomba 

„Hova hova fráter?" — igy kérdezik Ferkőt — 
Es eldarabolja milly Bora czibálja őt. 
„Ha szeretsz tanulni — mondák — jöszte velünk 
Hol mig jól tanulunk, nem fogy el kenyerünk; 

Majdan lesz belőled legalább egy kántor 
S ha igyekszel pap is, vagy pedig prókátor." 
Nem maradt el a víg társaságtól Ferkő 
S már kántornak látta előre magát ő. 

Beirták a nevét tanulók sorába, 
S kevés vetekedett vele osztályába' 
Oskolai szokás volt a gúnyos mondás; 
Igy lett az ő neve kis szilágyi kondás. 

S a mi kis kondásunk haladt mind előre 
Osztályában hamar első lett belőle 
Világló ablakok, s utczalámpák alatt 
Tanulta leczkéit a mint vizért haladt, 

S jobban tudta, mint ki viasz mellett tanolt, 
(Mert nyolez van év előtt milligyertya nem volt) 
S Isten oda vitte a kis pásztor dolgát, 
Nagy pappá emelte az egyszerű szolgát. 

S a melly tanodának köveit seperte 
Legelső tanári cathedráját nyerte, 
Mint lángkcbiű szónok, e országhirü tanár 
Emlékében soká még dicsőülve áll. 

Lássátok barátim, falusi bojtárok, 
Nem mese a mit most nektek perorálok; 
A kicsi pásztor mint nagy pásztor igy vehet 
Tiz forint bér helyett halhatatlan nevet. Bóry Farkas. 



Esztergomi városhoz, gytnnaaiiim és a megyehOa 

Salamon kulcsa. 
vagyis : 

j ó és rosz embert ismertető zsebbeli. 

Irta E D V I ILLÉS PÁL. 

Folyó évi június fogytán Pesten vol tam, azaz : honunk sok 
jeles fiainak körében, s a nemzeti tudományosság és műveltség tüz-
pontjában. Mellyektől megvillanyozottan hazatérvén, első üres 
óráimat is tenéked szentelem, kedvenez lapom;.és kathedrámoni 
felolvasásra épen arról a ha- „ 
mis ispánról, akarom mon
dani sáfárról szóló evan- t úkmii n ~ itr :=*~ —— 
gélium következvén, önma
gamnak mondatni hagytam 
ama felhívó igéket: „ V e g y e d 
a te számtartó könyvedet, 
és leülvén, írj hamar . . . . 
czikket." 

Utazásnak egyik kelle
mes élvezete az, hogy abban 
találkozunk a legtöbbféle 
külalaku emberekkel, kik
nek, hogy belsejökben minő 
jellemalak lappang, azt csak 
a vesék vizsgálója tudja. 
Azonban ugyan a természet 
ura az emberi testen is ha
gyot t olly ablakokat és ajtó
kat nyitva, mellyeken át a 
szívnek titkaiba is belát
hatni. S ime! jelen czikkemben ezt a való életre olly érdekes mes
terséget, u.m. a lelkeknek kiismerését szándékozom előadni, mellyet 
én, hogy minden iratom magán hordozza a papkéz szenyjét, ama böl
csessége felöl híres izraelita királyrólSa/amow kulcsának neveztem el. 

Míg még talpamon legény voltam, összeolvastam e tárgyról 
itt a legnagyobb tekintélyeket, minők az angolChesterticld,a német 
Knigge, Lavater, Wenzel stb., kik szerint immár, és az ö tapaszta
lásaikhoz saját kis készletemből is társítván néhány gondolatszik
rát : nézetimet ím e következőkben közlöm a t. cz. olvasóközön
séggel : 

Emberismerethez igen j ó 
szolgálatot tehetne az ugyne- -
vezett négy mérsékletek (tem
peramentumok) kivizsgálása 
minden egyénben, mellyek 
tudniillik a vérmes, nyálkás, 
epés és búskomoly mérsékle
tek. De miután ezek közül 
ma már egy sem létez ember
ben tisztán és a másikkal ve
gyítés nélkül: azért ezt itten 
csak megemlítjük és odább 
megyünk. 

Több felfbdözésekre ve
zetne az illető emberi egyén
nek életfolyása. Úgyde azt is, 
valakinek homlokáról csak 
amúgy hamar leolvasni nem 
lehet. Es tegyük, hogy ö fel
hívásodra életirását neked el
beszéli : te mindenkor Tamás 
lehetsz, valljon saját élete 
sorsát elődbe híven és telje
sen rajzolta-e, úgy hogy te 
abban a Rousseau-féle őszinte 
fogod feltalálni. 

tője a tütünek. Vagy vegyük a 

A j esztergomi hév-fórrlo 

Még közelebb visz az illető egyénnek külseje, és személyessé 
gének minden oldalú kémlelése; névszerint a termet, állás, mozdu
latok, beszéd, hang, nevetés, hanglejtés, öltözék és a hájazat. Vegyük 
fel például a hajamtól. Szokás szerint mérges természetű embert gya-
níttat a vörös (?) keményszivüt a sürü, merev és torzonborz, vagy 
fekete, szelídet a kondorpuha és gesztenyeszínű. V a g y v tgyük az 
orrl. Ennek vörössége és az arczé ritkán csal, ha birtokosában olly 
érdemes atyánkfiaval hiszünk találkozni, a ki teljes szivéből szere-

nevetést. Sok nevetés és vihogás 
bizonyosan könnyelműséget 
jellemez, ha még roszabbat 
nem valamit. 

Embernek külsejében 
mindazáltal az arczulal az, 
melly legtöbb pillantást en
ged a szív rejtekébe. Leo
nardo da Vinci -nek híres 
mozaikföstvényében, melly 
a szent végvacsorának sze-
reztetését ábrázolja és a 
bécsi Belveder-nek kincsei 
között őriztetik, Judásra, a 
rosz emberre, mindjárt első 
átnézéssel reá ismerhetni. A 
szem épen a léleknek leg
világosabb tüköré, melly 
például, ha a velünk be
szélő emberben nekünk nem 
néz szemközt, hanem min
dig félre, nem tiszta lelki

ismeret üt jelent; a mérges szemek kegyetlen embert árulnak 
el. A völgyeit áll (az úgynevezett csípett ajak) rendszerint j ó 
ságra mutat, mint ezt Pesztalozzi, híres nevelő-bölcsésznek arcz
képe u szemlélhetni. Midőn azért ama helvéthoni evang. prédikátor 
Lavater Zürch városában physiognomiájával fellépett, ezzel azt mu
tatván ki, hogy az embernek erkölcsi jellemét csalhatlanul ki lehet 
ismerni orczájáról : az világszerte nagy figyelmet ébresztett. Abban 
az időszakban divat v o l t , hogy jegyesek magukat lefostették s 
arczképeiket egymásnak megküldvén, úgy jósoltattak azokból a 
jövendő férj- és nőtárs jellemére. Ezt az érdekes könyvecskét, arcz-

képmintáival együtt, mai na-
g g a : P o n 1 S m e g igen ajánljuk 

műkedvelőknek olvasás - és 
tanulmányozásra, kivált ha 
azzal Hogarth képeit is össze
kötik és vizsgálják. 

' -^SijSBlIlfcfc^ Az arczulat némelly em
bereken annyira hasonlít bi
zonyos állatokéhoz, hogy be
lőle emezeknek tulajdonsá
gaira önkénytelenül gyanít
hatunk. Ha Bramin volnék 
(azaz : indus pap), és a ha
lál utáni lélekvándorlást hin
ném, tehát azt gondolnám, 
hogy a lélek ravasz emberbe 
a rókából, zsarnokba a tigris
ből, szelídbe a galambból köl
tözött által, úgymint a léte
zésnek tökéletesebb fokára, 
az emberi testbe. De keresz
tyén és iró lévén, illy pogány 
dogmát nem ápolok; és csak 

önéletrajzot (Confessions) alig-alig 

Jobb szolgálatot teend itten az uralkodó szenvedélynek kitu-
dása, minő névszerint szerelraesség, pénzszomj, dohányzás, kártya-
játéküzés, borital, vadászat s több efféle. Mert emberisméret 
ügyében az uralkodó szenvedély hasonló a sarkcsillaghoz a csillag
térképen, mellyet , ha ismersz, róla a többi iránt is könnyen fogod 
magadat tájékozni. De hiszem, úgy is épen azt akarjuk kiösmerni 
emberünkön. S e czéiunkhoz tehát 

e nélkül olvashatni vélem a 
jól fixirozott arczképeken, a birkaarczról a butaságot, a rókaorról 
a czinkosságot, a majomarczról a ledérséget st. eff. 

Az emberi alak külsejénél késsünk szándékosan tovább is még; 
és kisértsük meg, minő jelek ismertetik velünk névszerint 

1) a kevélyét: magas szemek, sasorr, mellyet fonhordoz, fel
emelt homlok, merőn tartott nyak, mellyet gyakran nyegget, páva 
módra lépdel és minden lépésnél körültekintget, mindent oldalról 
és vállain át néz; 2) a ravaszt : rókaarez, körülfutosó kicsiny fé
nyes szemek, gúnyos nevetési modor ; 



3 ) as ostobát : birkaarcz (Schafkopf) , tátott száj, meresztett 
szemek, felredőzött homlok. Bámészkodó, önmagával beszél, mindig 
nevet, fejét majd ingatja, majd mereven tartja, kezeivel hadarász, 
ülésben lábaival soha sem vesztegel, járása rendetlen; 

4 ) a buját : szemei mosolygók, száját gyakran nyaldossa és 
ajakaival csemcseg, nyájas, járása ugráló és asszonyias, kedvencz 
beszédtárgya a bujálkoclási kalandok és tréfái is arra czélzók; 

5) a röstel : szemei hamar behunyódnak, szempillái alá csüg-
nek, gyakran ásit, kezeit zsebeibe dugja vagy ölébe teszi, könyö-
Jcére támaszkodik,soha sem áll szépen fel egye
nesülve, és mindig valamihez támaszkodik já-
Tása lassú, puha, ha lefeküszik mind a négy 
lábát széteregeti és kinyújtja. 

De ha igazat kell vallanunk, mind az eddig 
felhozott emberismertető jelek bizonytalanok 
•és megcsalhatnak. Azért kikopván mindenből, 
végre itt is csak a Bibliára szorulok; és ott ta
lálom fel mind jó mind rosz embernek ismereté
hez a csalhatlan szabályt, melly igy szól : „ A z ö 
gyümölcseikről ismerjétek meg őket," azaz: tet
teikről. És most már értsük meg, miként állit
hatjuk fél a jeleket, mind a j ó mind a rosz em
bernek biztos kiismerésére, Wemel tanár sze
rint. Kérem, j ó l ide vigyázzunk. 

Rosz embert mutató jelek im e következők: 
1) barátságát hamar és vesztegetve ajánlja 

íünek-fának; mindent szelesen megígér, bár a teljesítésre tehetet
len; szájából méz csepeg; szélsőségekbe csapong; 

2) beszéde nem természetes, nem egyforma, kifejezései vegyitve 
finomak és durvák, túlzással rakottak, néha sallangos szitkokkal; 
egyébiránt bőbeszédű; 

3) szüntelen önmagát dicséri; saját j ó szivét, érzékenységét és 
jóságát hirdeti; csekély szép tetteit nagyra teszi, sőt előre dicsek
szik, hogy mit fog nagylelkűsége elkövetni majd jövendőben; sóvá
rog tiszteltetni, csudáltatni és láttatni; 

4) előtte a bo ldog és tekintélyes ember kiállhatatlan; ö áltál
ján nem becsül em
bereket; nincs olly _ s _ g _ ^ - - . , _ „ 
je les férfiú, kinek jel- ÉL 
leme ellen kifogáso
kat ne tenne, vagy 
kit,hibákkal ne má
zolna ; » 4 nem dicsér 
senkit, ^fitymál min-
de§t*4«sak önmagát 
isteaif i; 

5)\z illedelem sza
bályait és a bevett 
szokásokat nem tisz
teli; minden kegye
leteket (pietásokat) 
lábbal tipor, vallást, 
kultust, iskolát, tu
dományt, miveltséget 
nem becsül; nőnem
ről aljasán emléke
zik; 

6) a ki saját sor
sát és hivatalát nem 
örvendi, állapotjával 
megelégületlen, vad, 
különcz és magáno-
z ó ; önmagát soha 
meg nem ismeri, bal
eseteinek is okául az Istent, végzetet, világot vagy valamellyik fe
lebarátját tartja; 

7) a ki gazdaságát elhanyagolja,rendetlen, dologtalan; a pénzt 
pazarolja, haszontalanságokra dobálja és nem becsüli; adósságokat 
csinál, de megfizetéssel nem gondol ; 

8) a ki gyermekeket, se máséit, se magáét, nem szeret, vagy 
túlságosan s oktalanul szeret; azoknak ártatlan játékait elrontja, 
nekik örömet és illő szabadságot nem enged; söt azokat tehernek 
tartja; 

MiklóífTy-kiípolna Esztergomban. 

Az esztergomi ideiglenes székesegyház (a érseki lak. 

9) a roszlelkü ember a mezőben és a természet müveiben sem 
talál örömet; azok teremtője iránt tiszteletre szive fel nem emelke
dik; ima, éneklés, vallási érzemények előtte ismeretlenek, tettetés-
böl érzékenykedik, de nem érez; nem kedves neki a muzsika és 
föstészet is 

10) ö keményszívű; örvend kínozni az állatokat és azon em
bereket, a kik hatalmában vannak; fájdalomhang, sírás, jajszó öt 
meg nem indítja; kolduson és más szegényen nem könyörül; 

11) a legcsekélyebb megsértésért boszut és mérget forral, 
megbáutást el nem felejt, meg nem bocsát; be-

mmm^mzmtr--^ leköt hamar mindenkibe; haragot, gyűlölséget 
tart mindig valakivel; haragja mindent felfor
gatással fenyeget; szeret mindent megreszket
tetni ; egyezés és békülésröl hallani sem akar. 

Megjegyzendő itten mégis, hogy e jelek 
közül egy vagy kettő még nem mutatja a rosz 
embert, hanem ha valakiben ezek összesen vagy 
többnyire feltaláltatnak, azt bátran roszlelkü-
nek tartsd és messze kerüld. (Eddig Wenzel.) 

Mellyhez én csak azt az igénytelen és alá
zatos véleményemet csatolom, hogy neveletlen 
embernél e jeleket vizsgálni nem is szükség, 
mert az többnyire mind rosz ember. 

Ellenben j ó ember az leend, á ki nevelt, és 
a ki az elösorolttakkal ellenkezően gondolkozik, 
érez, szól és cselekszik. 

Végre mind ezek, kiválólag csak a férfi nemet illetik. A nőnem 
csupán három osztályban levén gondolható, u. m. hajadon, férjezett 
és elözvegyült állapotban : j ó vagy rosz jellemének kiismerésére e 
szabályok nagyon kevesek és egyszerűek. Hajadonnál nem csal a 
jel : „Nézd meg faját; leány külsejére nézve többnyire atyjára üt, 
fiu viszont anyjára; erkölcseinek kipuhatolása végett aztán higyj a 
szentírásnak, millyen as anyja, ollyan a leánya.'1 (Ezech. XVT, 44.) 
A többi osztályok iránt pedig im ez a szabály ajánlható : „ J ó nő 
mind az, a ki semmi hírben nincsen." De nőkben nem is létez annyi 
elpalástolt, s kiismerendő kártékony hiba mint a férfiakban. Nekik 

általános bibájok leg-
fölebb a hiúság; az
tán a hamiskodás-
nak egy finom neme, 
mellyhez a franczia 
nyelvben egy extra-
i i i n-zi is létez: la rute 
(olv la rtisz); és a 
szűkmarkúság: mind 
a mellyek velők szü
letnek, és a világ já
rását nem zavarják. 
Ama megromlott er
kölcsű szerencsétlen 
nőket pedig, kik az e 
rény utján kivül jár
nak, és a szép asszo
nyiság kincsét elvesz
tették : külső jelek
ről ismertetni ennem 
akarom, söt az effé
lék tudását is taga
dom. Hanem most, 
kérem, még jobban 
ide vigyázzunk! 

Záradékul tarto
gattam czikkemnek 
legjavát; melly annak 

egyszersmind bökkenője és a zsebre-való. Valamint mindenkulcs a 
világon kétfelé fordul, ugy a Salamon kulcsa is. Es miután t. olva
sóim azt szerették forgatni arra felé, merre azzal a mások kiisme-
rése megnyittatik : most már méltóztassanak viszont azt arra is 
fordítani, melly felöl e kis bűvös szerszám az édes magunk megis
merésére csettenik. A felállított jelekből betűzze ki minden ember, 
hogy miként állnak az akcziák saját belsejében; és ha nem jól áll
nak, kezdjünk el rajtuk javítani mingyárt a mai nappal. S ez lesz 
aztán a valóban megtalált Salamon kulcsa. 



[1 T Á R H Á Z . 
K a k a s M á r t o n a s z inhá iban . 

X I V . levél. Második párviadal a „Negyven Aranka" kisasszony miatt 
egy veszedelmes jó barát és egy elves nő között. 

1. 5. „Veszedelmes jó barát." 
Barátom szerkesztő úr! Van-e már önnek felesége? ha nincs, ne siessen 

véle : várjon, mig megvénül, az Öreg urak kezdenek divatba jönni! A vőle-
gény8ég nem ollyan, mint az ugorka, melly addig jó, a mig éretlen, hanem 
oUy'an.'mint a dinnye, mellynek meg kell elébb érni. (Kérem ide tétetni szer
kesztői megjegyzésbe : „emlékezzetek Lőrincz napjára!") Tehát van egy 
darabban két öreg úr, két ífju úr és két fiatal delnő. A régi boldog világban 
ezekből ágy csináltak volna vígjátékot, hogy a két fiatal úr, meg a két fiatal 
delnő egymással boldogul összeadatik, a két öreg úrnak pedig az mondatik, 
hogy üljenek le tártlizni. De nem így történik itt. A menyecske a két öreg 
úr között válogat, egyiknek van ötven esztendeje és öt ezer forint jövedelme, 
a másiknak hatvan esztendeje és ötven ezer forint jövedelme. Először az 
ifjabbik öreg kéri meg, azzal jegygyűrűt vált; azután az öregebbik ifjú kéri 
meg, annak odaadja az elébbeni gyűrűjét; illyenformán elveszti mind a ket
tőt, mert azok átlátják, hogy csak pénzükért bolondította őket s ott hagyják 
a faképnél. Úgy kell neki. E szerint az öreg urak a darab hősei. Ok viszik a 
szerelmes szerepet, ők cselazövényeskednek, ők diadalmaskodnak; ha ugyan 
diadalnak lehet nevezni azt, hogy az ember csakugyan nem feleségesedett 
meg. Hja bizony, mikor öt-hatXvan a hátunkon, akkor ez is győzelem. Míg 
az ember fiatal, azon törekszik, hogy mint nyerhesse meg a nő szívét, mikor 
aztán szürkülni kezd a magasban, akkor meg azon, hogy mint ijeszthesse el 
magától ? 

Tanúság pedig ebből az, bogy ha egy fiatal nőnek egy öreg úr azt 
mondja, hogy elveszi, rögtön fogjon egy kalapácsot, szegezze oda a csizmája 
orrát a pallóhoz, kiáltson tüzet, hivasson papot,törvényes tanúkat,és addig ki 
ne ereszsze a szobájából, a míg meg nem esküszik és móringotnem ír, mert 
mai világban nem lehet hinni öreg uraknak. 

Notabene, mindnyájan jól játszottak, hanem a súgó több ízben vétett 
a hangsúlyozás ellen. 

2, §. „Egy nő kinek elvei vannak." 
Van egy fiatal özvegy asszonyság, a ki rendkívül gyűlöl és utál minden 

férfit. Miért? Miért? Azért; mert: mindegyiknek keresztben áll a szája az 
orra alatt. (Egyéb okot nem tudtam felfedezni.) Akad azonban végtére egy 
fiatal ember, a kinek — nincsen ugyan a szája párvonalban az orrával, de 
vannak személyes tulajdonai mik a fiatal özvegy szivét titokban meghódít
ják. Ámde a nőnek elvei vannak ezt be nem vallani, s valahányszor a fiatal 
ember tudakolja, mindig ugy beszél neki, hogy érthet is belőle nem is; a mi
ből támad azután minden szerencsétlenség, melly e vigjáték alapjául szolgál. 

Ime itt van ni az ujabbkori helytelen újításoknak következménye. Ha 
tette volna ez a fiatal ember azt, a mit istenes őseink : hogy kérette volna 
meg illendően násznagy áltat választott mátkáját, mind ez a baj nem történ
hetett volna meg. Ha egy tisztességes megállapodott korú ember — például 
én — oda ment volna a tens asszonyhoz s azt mondta volna : „Kedves húgom 
asszony; az én Öcsém az apjának egyetlen egy fia, van neki négy ezer láncz 
földje Makón, semmi teher rajta; most kapott úrbéri kárpótlásul negyvenezer 
forintot, ollyan négy lovon fogja kegyelmedet járatni, mint a tüzes sárkány!" 
szeretném látni, hogy mit felelt volna erre ? 

Hanem hát a mostani fiatalság megveti ezt a régi jó szokást s maga 
megy megkérni az asszonyt,asszonynép pedig szégyenlős, nem csuda.ha nem 
meri megvallani, a mit a násznagy előtt ráhagyna. 

Az ífju ember azután illyetén kétségek között, mit tehet egyebet, mint
hogy az előszobában megölelgeti a szobaleányt és azt kiáltja, hogy éljenek a 
szobaleányok! 0 ugyan azzal menti magát előttünk, hogy ezt csak bosszúból 
cselekedte; de ne mentse magát, fiatal barátom.Ne mentse magát.Emberi do
log az. Én is voltam fiatal ember. Ne mentse magát. 

Nagyobb baj ennél, hogy a tens asszony is meghallja, hogy éljenek a 
szobaleányok, mert épen arra a szóra nyit be. 

Az ugyan igen helyes dolog, hogy a szobaleányok éljenek, de azt azért 
szépen megköszöni minden asszonyság, ha a vőlegényének ollyan nagy gondja 
van a szobaleányok életére. Már most az ífju embernek igazán kiadják az 
obsitot; a tens asszony nem szereti, haragszik rá : utazni készül. 

Hogyan akadályozzuk ezt meg? Tűnődünk és tépelődünk, pedig ime 
Columbus tojása az egész. Az ifjú ember odaküldi az inasát, egy öreg kiszol
gált huszárt, azzal a parancsolattal, hogy öljön rá egy skatulyára, a mit fel 
akarnak pakolni az utazókocsira s addig fel ne kelljen róla, mig a tens asz-
Dzony el nem veszi azt a levelet, a mi hozzá van írva. 

Az inas úgy tesz, ráül a skatulyára, s azt mondja^hogy ő onnan meg 
nem mozdul, mig a tens asszony a levelet el nem veszi. A tens asszony el is 
veszi a levelet, de ketté is rcpeszti rögtön. Nem tesz semmit. Meg van pár
ban. Meg van sok példányban. Készen voltunk rá. Tessék a második. 

A tens asszony átlátja, hogy ha a skatulyájához akar jutni, el kell 
olvásni a levelet. Felszakítja hát s azt olvassa belőle, hogy ha nem könyörül, 
az ifjú a Dunába ugrik. 

A tisztelt asszonyság, a kinek elvei vannak, a helyett, hogy nyugodt 
lélekkel azt felelné az inasnak, hogy „tisztelem a gazdádat; ha a Dunába 
akar ugrani, ezt a legkényelmesebben teheti Depíny úszó iskolájában; na
ponkint kétszer tizenhét krajezárért, a törülközővel együtt; a víz melegsége 

18 fok, a levegőé 26. Köszöntetem." E helyett mondom, megijed és rohan a 
fiatal ember szállására, meggátlandó őt azon rettentő esettől; de mire odaér, 
már akkor az ifjú az ő szállására jutott, s ott lefektette magát a pamlagra és 
ráparancsolt mindenkire, hogy mondják azt, miszerint őt most húzták ki a 
Dunából s kivételképen nem a Rókusba vitték, hanem ide a szép menyecske 
házához. 

Vajha lett volna annyi esze, hogy egy sajtár vízzel nyakon öntéssé ma
gát, de ime egészen szárazon odafekünni s azt hazudni, hogy az ember a 
vízbe fulladt, csak mégis nagy vakmerőség. 

A tensasszony megérkezik a lármára, meglátja a Dunába holtat, futtat 
orvosért, a ki az első tekintetre kitalálja, hogy ennek az ifjúnak az a kiváló 
különbsége van minden vizbefultak között, hogy semmi porczikája sem 
nedves. 

A jámbor fiu ekkor a helyett, hogy azt mondaná, hogy mielőtt a Du
nába ugrott, Lycopodium lisztbe mártotta magát, azért nem fogott rajt a 
viz; felkel és megvallja, hogy biz ő nem balt a Dunába, hanem ha a tensasz-
szony nem kegyelmez neki, itt a pisztoly, egyszeribe főbe lövi magát; „egy, 
kettő, hár — " most mingyárt harminezhárom lesz, ha nem szól. 

A tens asszony, a kinek elvei vannak, illyen tréfásan rászedetve, aligha 
nem szeretett volna az úrfinak illyesmit mondani : „Jól teszi ba főbe lövi 
magát, de várja meg, mig az újpesti szőlő érik, az jó lesz eretnek, előttem pe
dig semmi esetre se csettentse el azt a pisztolyt, mert ki nem állhatom, ha 
valami fegyver csütörtököt ád." Azonban látván, hogy már tizenegyre jár 
az óra s a közönség éhezni kezd, csak megbocsát a vétkezőnek s kiki párjá
hoz szegődik, a szobaleányt is elveszi valami becsületes borbélylegény. 

Az egész darab ügyesen van irva és tele elménczséggel; s mind végig 
mulattat. 

Tanúság pedig belőle az, hogy ha illyen áldott jók azok a hölgyek is, 
akiknek elveik vannak, millyenek lehetnek még azok, a kiknek nincsenek?! 

Kaié fis Márton. 

Irodalom és müvés ie t . 

— Talán egy év eem volt olly termékeny költői müvekben mint e folyó. 
Alig hirdettük Arany, Lévai, Szelestey, Tóth Kálmán verseit, már ismét 
maradandó becsű költeményfüzér jelent meg Gyurián újonnan szerelt nyom
dájában. E füzér Vahot Sándor költeményeit foglalja magában, mellyeket 
testvére Imre összeszedvén, szerencsétlen testvére segélyezésére kiadott. Va
hot Sándor nem volt gazdag aranybánya, de a mi belőle kikerült, kiállotta a 
tüzpróbát, s kedvesebb landalnokaink (lyricus) sorába hely ezé. A díszkő tetű 
munka bolti ára 1 ft. 20 kr. Ki e munkát megszerzi, magának lelki élvezetet, 
egy szerencsétlen elmebeteg embertársénak segélyt nyújt. " 

— Balásházy mánkája a „Pinczegazdászatról, éa borkereskedésről" 
megjelent, s kapható 1 ft. 40 krért. 

— Még egy más gazdákat illető munkára is figyelmeztetjük olvasóin
kat, ez Bándl János tanár „Rövid útmutatás a selyemtenyésztés kezelé|ére" 
czimü munkája. , , > 

— Rózsavölgyinél a jeles Volkman Róberttől ismét érdekes zenemű 
jelent meg „Ungarische Lieder" czim alatt. Ára 50 kr. •* • 

H l 11 j * n g ? 
/ Bécsi lapokban olvassuk, miként az Ö csász. kir. Apostoli felsége 

parancsára megvásárolt Marczel-féle kukoricza-csutkadaráló gépek azon 
helyeken, hol a termesztés legnagyobban űzetik, ingyen osztffttak ezét. 

^ Az ügyességéről és szakavatotságáról iemeretes Fischhof orvos, 
hideg víz-gyógyintézetét, mellyet a budai városmajor szomszédságában a 
Herminatéren igen díszes és kényelmes módon felállított, jövő hó 1-én fogja 
a közönség használatára megnyitni. Tehát Graefenberg lesz Budán. 

X iolyó hó 1-én az Ötpacsirta-utczában lakó raüfaragó Sch. éj idején 
a legborzasztóbb módon meggyilkoltatott. Mondják, hogy a gyilkosoknak 
nyomán vannak, s több gyanús egyén befogatott. 

i Soroksáron a mult héten tüz ütött ki a biró házánál, s négy ház lett 
lángok martaléka. 

X Nagy-Kőrösön mult hónap utolsó napján ment végbe az érettségi 
vizsgálat Mikulás nevelési ügy tanácsos úr elnöklete alatt. A tanulók száma 
224. A Tomory által kitűzött 5 aranyat két tanuló, Szilágyi, hős költemé
nyeért, és Hagymáey, landaláért nyerte. Különös, hogy e két név, melly egy 
ballada cimét viseli, illy sajátságosan jött össze. 

/ A termékeny Rábaközből dicsekedve jelentik, hogy az aratás remé
nyen felül jól ütött ki. Vajha hazánk minden vidékéről illy örvendetes hírek 
zengenének, de fájdalom nagyon sok helyütt, hol örömmel vetett a szántó
vető, sírva hordja össze kévéit. 

Péter a halász, ha prédikál, fog sok ezer lelkeket. Mai nap is vannak 
Péterek, kik képesek lelkeket fogni valamelly szent ügynek. Nagy Péter, 
kolozsvári ref. lelkész, látogatóban lévén Zilahon, az ünnepelt s küünő hit
szónok felkéretett, tartana egy beszédet az ottani templomban. Nagy Péter 
csak azon feltét alatt ígérte meg, ha a helybeli gymnásium javára valamit 
tesznek. Bizonyos Tunyogi nevű jómódú polgár azonnal megígérte, hogy az 
iskola javára 1000 forintot fog végrendeletileg hagyományozni. Péter prédi
kált hatalmas szavával felhiván mindenkit az iskolákrai adakozásra, s mi lett 
az eredmény? Oaváth F. úr azt igérte, hogy házát az iskolának hagyandja 
tanitólakul, a Polgári úr a polgármester vagyona felét igérte oda; azonkívül 



számosan különféle ajánlatokat tettek, mellyek [azonnal irásba foglaltatván, 
Péter a halász jelenlétében átadattak az iskolaigazgatóságnak. A szózat ha
sonló a tűzhöz, az égi tűzhöz, mindkettő gyújt; de míg amaz melegít, hevít 
és lelkesít, az éget emészt. Emeljetek lelkes szózatot, kiknek adatott tehet
ség I emeljetek minden jó ügy mellett, és az eredmény sehol sem fog elma
radni 1 

.• A tisza-ujlaki, beregszászi, munkácsi piaczon a bnza köble 11—12p. 
ft., zab és árpa 4 pft., mi alkalmasint lejebb fog szállani, mert gazdag aratá
suk volt a szántó vetőknek; dc annál silányabb szénatermésük. A tiszaháti 
embernek egy jövedelemforrása kiapadt az idén, semmi alma, s kevés szilva 
termett. Szőlő soha sem volt több mint most mutatkozik. Hanem az a kér
dés, van-e biztosítva? mert hej ha a jégeső talál szüretelni, kevés hasznot 
hajt ám a kamarára az a sok szőlő. 

/ Nagylakhoz közel egy tanyáról lovakat akart lopni három zsivány, 
s mig az éj beállt, a közel levő nádasba rejtőztek el. Tizenegy óra tájban egy 
a zsiványok közül belopózik a tanya udvarára, s megkísérti az istálló felnyi
tását, de azon perezben két komondor olly hatalmasan nyakon csipi, hogy 
minden erőlködés daczára sem tud menekülni. A nagy zajra előjön a gazda, 
megkötözi a lóvásárlót, s hü ebei kíséretében a törvény kezébe szolgáltatta. 
Van-e illy hős tett az ölebekről feljegyezve? a ki merné őket a komondorok
kal egy rangba állítani? 

/ Kovácá*Gyula, a magyar nemzeti múzeum egyik őre a pesti ref. 
theologiai intézetet, a geológiai társulat nevében egy kis földtani gyüjte-
ménynyel ajándékozta meg, mellyben a nevezetesebb sziklafajok szép példá
nyok által képviseltetnek. 

/ A pesti theologiai tanintézetről lévén szó, miután eddig is szent kö
telességünknek tartottuk a népnevelés minden lendületére figyelmeztetni ol
vasóinkat, különösen ajánljuk a pesti theologiai tanintézetet prot. szülék, és 
papságra törekvő ifjak figyelmébe. Es hogy n már mondottakat ne kelljen 
ismételni, csupán a P. N. július és augusztushóban ez intézetet illető czikkek 
olvasására utaljuk azokat, kik ezt megakarják ismerni. 

/ Munkácsról szomorú hireket hallunk. Ott veszett farkasok mutat
koznak, s mezőn a gulyákban több marhát megmartak, s ezekkeli érintkezés 
miatt már is öt ember megdúhödt, s rémitő kinok közt halt meg. Naponként 
hajtó vadászat tartatik, de a dühödt állatoknak eddig nem jöhettek nyomába. 

A Gazdasági lapok szerkesztői igen nemes czélt tűztek ki. Jelesül 
a Gazd. lapok olvasóival külföld gazdászati állapotát kívánják megismer
tetni. Meglehet ha a külföld mint tükör állitutik elénk, 3 bele pillantva meg
látjuk e tekintetbeni hátramaradásunkat, ébredni fogunk. 

£ CsekérŐl irják, hogy ott készakarvai gyújtogatások történnek. Igy 
jun. 22. —23-ka éjjelén vészharangok zúgása veré fól a lakosságot. Július 
2-án éjfélben ismét tűz ütött ki, 5-én ujolag, a pár óra alatt 9 ház lett a lán
gok martaléka, s a mi legborzasztóbb egy izraelita viselős nejével, és két 
leány gyermekével a B Z Ó teljes értelmében elégett, mert csak hulláik szedet
tek ki a kihamvadt üszkök alól. 

/ Mezőtúr reformált közönsége elhatározá, hogy két papi állomása 
közül egyiket megszüntetvén, annak jövedelmén népiskolákat állitand. Min
denütt haladás 1 * 

2 A franczia szinház levéltárában egy becaes irat őriztetik, mellyen 
következő sorok állanak : „Bonaparte barátomnak páholyomba szabad bejá
rása van" Talma. 

/ Az északi vaspályán valami V. József nevü lakatoslcgény Bécsből 
Florísdorfba utazott, hol midőn épen leszállt, a mozdony megindult, s egy 
kerék .elkapta a szerencsétlent, s a sínre sodorta. Mídőn a vonat elhaladt, B 
hozzá siettek, teste alsó része elszakadt a felsőtől. 

/ Jul. 24-én Compiegneben egy -takács nejével együtt terpentinnel 
bekenvén ruhájukat egy kis kerti lakba mentek, hol egy rakás forgácsra ül
vén, azt maguk alatt meggyújták. A tűz láttára sokan tódultak oda, de a két 
boldogtalan akkorra meg vala sülve. 

2 Francziaországban Moretnél szerencsétlenség történvén a vaspá
lyán, egy marhakercskedő annyira megsebesíttetett, hogy egyik lábát el kel
lett vágni; és a vasúti társaság 70,000 frank kárpótlás fizetésére ítéltetett. 
Bizony csak nagy szerencséje van sok kereskedőnek, mennyit kellett volna 
lábolnia, mig 70,000 frankot keres, s íme csak egyik lábát teszi odább s meg 
van a nyereség. Ha az ember száz lábu bogár volna, a 70,000 frankért mind 
el vagdaltathatná, milliókat kereshetne lábával. (Köszönjük az illy szerencsés!) 

2 Folyó hó 1-én Arnheim körül a villám belesujtott egy házba, s a 
családfőt azonnal agyonütötte; az anya ájultan rogyott össze, három gyer
mek öntudatlan dölt el, csupán egy 13 éves szolgáló volt képes kimene
külni, s az asszony apjához segítségért futni. Mire a segédkéz megérkezett az 
egész ház lángba volt borulva. Az öreg apa berohant a lángok közé, veje 
holtan feküdt, leánya csak ennyit tudott dadogni: „Csak gyermekimet!" Az 
egy hét éves leányt, s 3 éves fiút felkarolt, de midőn ki akart hatolni, a láng 
leverte őt is, ugy hogy alig tudott a leánykával menekülni. Két gyermek, a 
viselős anya, s holt apa benn égtek. 

2 Aradról irják, hogy mult vasárnap iszonyú viharral jövő jégeső a 
világosi és pálosi szőlőhegyet irgalmatlanul megszüretelte. Oda reménység, 
ha nem volt biztosítva, pedig tudom, hogy nem volt, mert a magyar ember 
nem igen szokott előre gondoskodni, s csak akkor vakarja a fejét, és károm
kodik, mikor feje fölött ég. 

/ Szőllősön Nógrádmegyébeu nem tudni hogyan s mikép tűz támadt 
egy földmives házában. A nagy szél daczára gyorsan érkezvén segély csak 
két ház égett el, de az elsőben a földmives két fia s egy leánya, kik mélyen 
elaludtak, benégett. 

2 Ezen újságomat csak azon feltét alatt közlöm a férfiakkal, ha meg
fogadják, hogy nejükkel semmi esetre sem közlik, mit a házi béke fim tartása 
tekintetéből se tegyenek. Parisban egy nő tartózkodik, ki Eszakamerikában 
nem kis mozgalmat, és figyelmet gerjesztett azáltal, hogy szónoklata, s iratai 
által a nőknek férjük hatalma alóli kimentése s függetlenségéért izgatott. 
Több meetinget tartott e tárgyban, hol szónokoltak, határoztak, — bizonyo
san ittak is, mert nz angol meetingek legfőbb czélja az ivás. — A nő neve 
Piozsa lengyel zsidónő — tudtam hogy vagy zsidó vagy czigány — ki Ame
rikában egy oda való polgárral összekelt. Hihetőleg gyakran megverte 
férje, azért izgat a függetlenségre. Mint mondják hason czélból Németor
szágba szándékozik. Váljon, ha hozzánk talál vetődni, mellyik színházban 
hallatja izgató szónoklatát? 

/ Mint beszélik, Füreden a nagy Szécsényinek érez szobrot akarnak 
felállítani. Vajha teljesülne. 

/ A „Délibáb" és „Magyar Sajtó" közt darab idő óta harcz folyik, 
a „Délibáb" Lesniewszka kisasszonyt, a „ M . Sajtó" Hollósy L.-né asszony
ságot tűzte zászlójára. A lapok pártra szakadtak, illő nekünk is párthoz tar
tozni, mi nem tartozunk a„Délibáb"hoz, mert Hollósy L.-né asszonynak több 
érdeme, több művészete van, mint hogy megsérteni mernénk, vagy eleibe 
tennénk egy idegent, kinek művészete kevesebb, és még csak nem is akart 
magyarul énekelni. 

2 Egy csehországi lap szerént nem rég Prágában egy fő rangú hölgy 
halt meg, ki ölébe számára 4ti p. forint nyugdijt hagyott. Bizony alsó fokán 
állhatott az emberi mi vetődésnek egy ollyan főrangú hölgy, ki halála óráján 
is ölebével tépelődött; vagy rettenetes lágy szive lehetett, hogy nem tudott 
leghivebb társalkodójától részvétlen válni. Ha minden vagyonát illyen örö
kösökre hagyományozta, reménye lehet hogy soká fog élni emléke. 

/ Háromszékről szomorú csapásokról értesíttetünk,mellyek a kies Szé
kelyföld minden reményét földhöz pnskolák. A jégeső a legdúsabb aratással 
kecsegtető vetést szétrombolá. Felső Dobojon, Papolczon a tavaszi vetést tö
kéletesen, azonkívül 8 helyen nagy részben semmivé tevé. A jégesőt követő 
vihar, a mit amaz meghagyott, kíméletlenül széttépte, sőt házak, pajták 
tetejét leszórta. Egy jul. 22-iki felhőszakadás különösen Fel-Dobojon, Zágo-
non, Leifalván, Várhegyen minden növényzetet iszap alá temetett.. Hej be sok 
keserű könyüt meglehetett volna kimérni ha a biztosítási eszmét egy szívvel, 
és lélekkel felkarolnánk! ha néhány fillérünket egész jövendőnk biztosí
tásáért kiadni nem sajnálnánk. De úgy látszik nekünk hatalmasabb tanitó 
kell, mint a hírlapi feljaj dúlások, az elemek akarnak boszút állani hanyagsá
gunkért. 

2 A franczia követ Morny, kinek csudás gazdagságáról annyit beszél
nek, Péterváron valami Voronzoff Daschkoff özvegy herczegnő palotáját bé
rélte ki. Ezen herczegnöről egy adomát jegyzett föl a történet. Midőn Napó
leon Lajos a francziák mostani császárja, a dec 2-iki államcsint elkövette, 
ezen hölgy Parisban élt, s némelly körökben nem a legkíméletesebben nyi
latkozott az akkori köztársasági elnökről. Napóleon Lajos egy bizonyos kör
ben találkozván a herczegnőveí, hirtelen azt kérdé tőle : mikor szándékozik 
Parist elhagyni? „Nem tudom — felelt a herczegnő — hát ön elnök ur mi
kor fogja Parist elhagyni ?" — intézé e kérdést egyenes válasz helyett. 

2 Hideg keblű korunkban ritka példája a hű, és forró szerelemnek. 
Linzben egy tizenhét éves leányka szeretett egy mesterlegényt ki mult hó 
31-én hajón elutazandó vala Linzből. A leányka megigéré kedvesének hogy 
elkisérendi a hajóig, dc az indulás perczében mostohája bezárá előtte az ajtót. 
A- leányka szerelmi hevében látni vágyván még egyszer távozó kedvesét a 
második emeleti ablakon az utczára ugrott utána. Szétroncsolva vitték sze
gényt a házba, s mídőn kedvese távozott, lelke nem csak attól de sárhüve
lyétől is bűcaút vett. 

2 Uj-Peaten jgintegy 20 komáromi család telepedett meg, mellyek 
női kenyérsütéssel foglalkozandnak. Ki ne emlékeznék ezen jó régi versre : 

„Miskolcz, Debreczen, Komárom 
Süssön czipót olcsó áron." 

Ehetünk hát Pesten is jó hasadó, vagyis feslő fehér kenyeret. 
.• Mult hó 25-én egy II. L. nevezetű öt éves fiúcska egy talpon több 

társaival játszadozván, a Dunába bukott, s a habok rögtön elnyelek. Augus-
tus 5-én vetette ki őt az irigy folyam, Szülék! borzasztó tanúság hogy ne 
engedjétek kisdedeiteket folyamok, kutak mellett szabadon, fel vigyázat nél
küljátszani, bolyongni, mert higyjétek sokkal élesebb a fájdalom ha így, és 
nem természetes halál által fosztattok meg kedveseitektől. 

Csaknem a hihetlenségek közé tartozik egy pékmesterről ollyast fel
tenni a mit hallottunk, e azonnal közlendőnk : Egy koldus bement egy ke
nyérsütő boltba, s darabka kenyeret kért éhe elűzésére; s milly nagy lön bá
mulata, midőn a boltban lévő leányka egész puha czipót nyomott a markába. 
A koldus ész nélkül siet haza családjához, s midőn az illatos czipót mega
karja szegni, kése valami kemény tárgyba ütközik. Szent Isten! csak nem 

Eénz ? De bizony az! még pedig arany. A szegény ördög ki az aranynak csak 
írét hallotta, s színe világát csak álmában látta, ész nélkül siet vissza a ke

nyeres boltba, nem vehetvén lelkére hogy azon drága lelket, ki olly ízletes 
czipóval ajándékoz;! meg, egy aranyig megcsalja : „Tartsa meg szegény em
ber — monda neki a leányka — uramnak születés napja van ma, s hat illyen 
kenyeret süttetett a szegények közti elosztás végett." Az illyen pék megér-
demlené, hogy ezer évig éljen, s minden kántor6zerdán születésnapja legyen. 

* * * Az első magyar festészeti akadémiát gyámolító társulat folyó au
gusztus 18-án, d. e. 11% órakor tartamija dijosztási közgyűlését az akadé
miai teremben (nagylód-utcza 12-ik sz.), melly alkalommal az arra érdeme
sítendő akadémiai növendékeknek, a dicsérő oklevelek nyilvánosan fognak 
átadatni, az akadémiai mütárlat pedig ugyan e napon megnvitatván, a t. cz. 
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közönség számára 14 napig nyitva leérni. - Kelt Pesten, augusztus 10-én 
185Ü. — Tatay Pál, titkár. 

Ezen levélczimzet Dreuó faluba volt 
Galicaiában. Ezen levelem szaladjon Drénéban 
mert aratnak." 

Nemzeti sz íul iú. É r t e s í t i , a drámai 
academia alelnökének és a nemzet, színház igazg 
magas Bizottmány elhatároza : miszerint » boldogult groi i e « a . - o « « ala
pítványéból e folyó évben k.tuzottket rendbeli pályáddal jutalmazandó ere
deti szomorú-és vígjáték szerző, kivételkénen a nemzet, szmhaztol ugyan
azon részeket és száztóbakat nyerend.k, mellyekben a nemzet, szmpadon elő
adatott más szomorú-és vígjátékok szerző, réazes.ttctnek; jövőre nézve a 
magas Bizottmány fentartvan magának a jogot, a boldogult végrendelete ál
tal, a nemzeti színháznak biztosított előny .ránt szabadon rendelkezhetni. -
Pesten, Augustus 12-en 185b. 

czimezve : „Itt vagyok én 
az édes apámnak a szerőre 

szerzőkhöz. A magyar 
a nemzet, színház igazgatójának előterjesztésére, a 

fa : miszerint a boldogult gróf leleki Jozsel ala-

V i d e k i hír. 

É r z é k e n y r o m á n e z o k . 

VII. Uri és pórasszony panasza. 

289 

Mi bajod van édes Emmikém? 
' Mit siratsz olly bús keservesen? 
Hiszen a te élted egy egész 

Kis mennyország, ugy-e kedvesem?' 

Van nekem mit megsiratni, mond 
Jó barátnéjához Emmike, — 

A kit férje nem szeret, mit ér? 
Szeretetlen élnünk tetszik-e?" 

Vadkert Szerkesztő ur! Meg fog bocsátani, ha ezen a gazdászati 
inar érdekében eddig kifejtett erejéről csak kissé ismeretes helység kebeléből 
ilénytelen soraimmal fellépni bátor vagyok. 

E-v egyszerű polgár Biegler Ferencz, ki is 33 évig viselt uradalmi 
kertészfáUásáróI 4 év előtt lelépve, azóta csekély terjedésű földecskéjén gaz
dálkodik, s 66 éves agg korát fárasztó fóldmivelési munkái közben megtaka
rított üres óráit az ipar, s szorgalom egyik nemesb ága, a méhtenyésztésnek 
szenteli, s ki azon télül, hogy évenkint 30 mázsa mézet képes eladni - ebből 
e-yik szebb jövedelmét nyerve - jelenleg igaz, hogy nagyobbszerü önfel
áldozással, e méhtenyésztési nem legkedvezőbb vidékén honunknak 260 
köpü ép, s egészséges méhvel dicsekedhetik. - Ugy hiszem, e jeles méhész 
"azdát á „Vasárnapi újság" t. olvasói előtt utánozandó példakint felmutatni 
nem lesz érdeknélküli; mint szinte a földmivelő osztálynak irányadókint 
méltányos ezúttal, egy más a czélszerü földmivelés, ós kivált a szép marha
tenyésztés körül magának e helyütt érdemeket vivott községi előljáró Gás
pár Mihályt is, ki házi és hivatali, mindkétfelöl bokros foglalkozásai mellett, 
a Telek fejlődését eszközlő magyar müvek olvasására, nem magyar ajkú let
tére is, naponta néhány Üres órát, s szorgalma gyümölcséből ez évben több 
magyar irodalmi termékek jelesen a „Vasárnapi újság", Olcsó könyvtár, 
Gazdasági tudósítások, Szinházi naptár és több üdvös s jótékony hatású mun
kák megszerzésére nem jelentéktelen öszvegecskét feláldozni készkedett. 

ü i . Az Őszi vetés meglehetősen fizet, tavasziból az árpa roszul, a 
több tavasziak szép reményre jogositnak. Bő szüretre jó kilátás!! 

Jég is volt nálunk két Ízben, azonban nem okozott jelentékeny károkat, 
.unt Izsákon _ a csengődi pusztán, melly utóbbin a jó terméssel kecsegtető 
vetéseket felettébb megrongálta. Pakli Júuef: 

E g y v e l e g . 

* A kunok, nemzeti létök virágzása idejében s mig hadakat viselhettek 
- kibékült ellenfelükkel a szövetség érvényesítése végett kutyát szoktak 
volt megáldozni. Hihető a hűség jelképéül. 

* Nagy Alfréd Angolhon megalakítója, miután látta, hogy az ország 
oda nemesedett ahova ő czélzott, a j-ellemck kísérletéül Oxfordban egy értékes 
karkötőt nyilvános helyre kitétetett, s nem őriztette. Sokáig állt ott az 
arany, de senki sem érinté, noha a karkötő a harczias piperék közé számitatott. 

* A gallusoknak azon jó szokása volt : hogy pénzt szoktak köftsönözni, 
mellyet a ful-világon fizessenek vissza. . Hej! ha Ábrahám utódai ma ezen 
elvet gyakorolnák! . . 

* Masiliában egy törvényezikk volt: Ha valaki magit önkényileg ki akarta 
végezni, üdve elvesztése terhe alatt, kötelessége volt ezen szándékát a tanács
nak bejelenteni, a melly után-nyomozott, s ha méltó okai voltak a panaszló
nak, az épen e végett tartani szokott méregből elegendőt juttattak, ellenkező 
esetben élnie kellett. . És a nép ezt megtartotta, mert törvény volt. 

* Az utolsó kun Magyarországon - a ki e nyelvet beszélte - 1770-ben 
h o I t m e e - • „ „ o \ „ , • TT ™ 

* Kalmár honszeretet. Midőn az el.télt Stoárt Maria haláláért, II F.lep 
spanyol király a pápától Angolbon ellen elégtétel végett roppant hajóhad
dal kirendeltetett, a király a genua. bankból szándékozott a had folytatásra 

- z t egy angol tőzsér megsejtvén, _a bankból az egész ösz-

,Mi bajod van édes Erzsikém ? 
Mit siratsz olly bús keservesen? 

Hiszen a te élted egy egész 
Kis mennyország, ugy-e kedvesem B 

„Van nekem mit megsiratni, — mond 
Jó barátnéjához Erzsike, — 

A kit férje nem szeret, mit ér? 
Szeretetlen élnünk tetszik-e?" 

,S honnan e rosz féreg - a gyanú, 
Melly szivedbe fúrta be magát ?-

Mintha téged nem szeretne Ő, 
A ki mintegy ugy szólván imád!' 

„Ha szeretne — éa itt elpirul — 
Akkor ő meg nem vert volna tán; 

Ah de nézzed : itt a kék foltok! 
Bár inkább maradtam volnalyány!" 

,S honnan e rosz féreg, - a gyanú, 
Melly szivedbe fúrta be magát? 

Mintha téged nem szeretne ő, -
A ki mintegy ugy szólván imád!' 

„Ha szeretne — és ittpelpiral — 
Egyszer is csak megvert volna tán!. 

Ámde hiddel — oh ez fáj nekem! — 
Még csak a kezét Bem tette rám!!" 

No ti férjek, mit csináltok most . . . ? ? 
Föllázadnak a ti nőitek, -

S jaj tinektek mindenfélekép : 
Hogyha meg, vagy meg nem veritek ! ! 

VIII. k dézsa tartalma. 
Mert hogy egyszer CBÓkot is kapott már 

Nánitól az agg szilvás ura : 
Most még annál dagadóbb kebellel 

Jár esténkint a zárt kapura. 

Csak vár, csak vár ott a kerítésnél, 
Vár az úrfi Nánikára rég; — 

Hát elvégre a nagy várkozásban, 
Mint a bunda, ugy elaluvék. 

Náni meg nagy nyughatatlansággal 
A konyhában mindent összehányt: 

Hogy most kellett mosogatni épen 
Árt az átkozott aokporczellánt! 

pénzt kölcsönözni. Ezt egy angol tőzsér megsejtvén, a bankból az egész ösz-
veget előre fizetett kamat mellett fe költeönozte, s igy ez úttal az execut.o 
elmaradt. 1 

semmire 
Megtámadta ujyon későbbre Angliát a k.rály, de mar akkor 
mehetett, sőt ritka szép hajóserge tönkre veretett. CnrUus utan 

Az ele* hírlap. 1588 július 23-án az ember, elme azon jeles szülemé
nyejött létre, melly a civiliaatiót óriás lépessel elómozd.ta; ertem a _ hu-la-
pot- A fennevezett napon az első Angolhonban jelent meg, a hol ezen .méze
tek eddig a tökéles.téa egföbb fokára jutottak. - Midőn II. Ftdop spanyol 
király Angolhont veszélyes ármádiával fenyegeti, Erzsébet királyné semmi 
eszközt el nem mulaszta a kedélyeket felizgatni és részere meghódítani; ek
kor jelent meg először dly angol lap „English Mercury" czim alatt A lon
doni múzeumban e lapokból 3 szám tartatik, mellyek latin betűkkel nyom-
tatvák. Az első szám White Hall-ban jelent meg 1588 juhus 23-én és a spa
nyolokon vett győzedelmet tartalmazza. A Mercury" nem jelent meg szabá
lyosan, csak akfcor ha elég anyaga volt. Már az első számok jelentéseket kia
dott könyvekről tartalmaznak, s ,gy az „English Mercury" mint az első 
irodalmi lap tekinthető, ámbár egy századdal ezelőtt Francziaorszagban illy 
politikai lapok megjelentek. 

Hanem egyszer felkap egy tölt dézsát, 
És röpül a rácsos kapuig, 

Mellyen által néha-néha szépen 
Kedveséhez által is búvik" 

De ez egyazer Bzörnyükép csalódott, 
Nem találván ottan úrfiát; 

A miért is a dézsát búsan, — de 
Teljes biztossággal önti át. 

S hát csak akkor állt el szeme, szája, 
A midőn az úrfi fölriad : 

„Szedte vette!! ennyi rózsavízzel 
A ki öntözködni jársz, ki vagy??" 

Náni adta. hogy az mosadék volt, 
És elbujt - a kerítés alá; 

De hiába! ! csak hamar kiugrott : 
S mit leöntött, azt lecsókolá. 

I X . Rendez veus. 
De nem is volt olly iródiák még, 
Mint a Pál úr vén iródiákja; 
Valamennyi szolgáló, szakácsné — 
Egytől egyig - ő azt mind imádja... 

Történt egykor, bogy kalapja mellé " 
Egy borzasztó nagy bokrétát szúra, 
S a kerítő holdvilágon elment, 
Egy kis házhoz elment randevúra. 

A kis háznál nyitva volt az ablak, 
Bent a kis lány hortyogott az ágyon. 
Ki kivánná, — hogy Janó sokáig 
Egy nyilt paradicsom mellett álljon? 

Kicsi volt az ablak, nagy az ember; 
De azért csak a fejét bedugta. 
.Bátrakkal jár a szerencse!" monda ; 

S láb alul a kis hágcsót kirúgta. 

Hah de most jött a karó közé csak! 
Sem ki sem be nem tudott már mennir 
És a kínos jajveszékelésre 
Felriadt a háznál valamennyi. 

,Hát az úrfi mit keres most itten?' 
Ordított rá a felbőszült gazda, 
„írni jöttem azt a folyamodványt; 
Tudja már, mit tegnap mondott azt a..." 

„Azt a nem tudom mit, ugy-e? ámde 
A porzót tán otthon is feledte?" . 
S egy hatalmas jó doronggal a port 
A szűk frakkon, — a hátén kiverte. 

De nem ís volt olly iródiák még, 
Mint a Pál nr volt iródiákja : 
Valamennyi szolgáló, szakácsné, — 
Egytől e-yig Ő azt mind imádja. 

Kökény. 

Szerkesztői mondaniva lók . 

655. A rényttzés nem adható. 
656. E g y zivataros éj a Rába partján, nem közölhető. 
C57. Egy e s zme méhesemben, bővebben kifejtve használhatóbb lenne. 
658. Tatába. „Választott" van helyesen és nem „választotta." 
659. Elégedjék meg kikl maga sorsával. Nem közölhető. 

Vasárnapi Újság 33-ik számához. 

Z E N T I S T W Í N Ü N M P É B E , 

Tiz arany pályadijt nyert l e g e i u L 

A K I R Á L Y J O B B K E Z E . 
VIDA J Ó Z S E W Ö I . 

Fehérvárott összegyűlnek- • 
A z egész országból 
Főpapok és nemes urak 
Király parancsából. 
Fehéívárott a templomban 
Negyvenöt év óta 
Nj'Ugoszik első királyunk 

MárvWkopdrsóba 

Elkészült már az uj egyház; 
- László <-pi t tc t t#-
Oda viszik, ott nyugodjék 
István k i r % teste. 
Háromnapi böjtöléssel 
Kezdik a szertartást, 
Három nap és három éjjel 
Imádkoznak folyvást. 

„Mert wgy olvastatyk ez zenth kyratrol, 
hogy nagy sok Uycheeretes dolgokat 
tett vala ow kyralv kezeewel*' 

(Érdi-codex.) 

Félregördül a nehéz kő 
A sír ajtajáról, 
S agy beszélik, ugy olvassuk 
Régi krónikákból : 
Hogy e perezben szerte ömlik 
Holmi drága illat, 
Minőt ember még nem érze, 
Minőt le sem irhát. * 

De milly csoda! . . . a koporsó 
FolyadékEal telve, 
Rózsaszinfl balzsamos viz -

f ü r d i k a test benne. 
„Uram király, László királv. 
Legyen velünWIsten! 
Csendes éjben szent éneket 
Gyakran hullánk itten." 

Kiszedik a szent maradványt, 
S fehér gyolcsra rakják, 
Dicsérve szent énekekkel 
Az Ur akaratját. 
De a jobb kéz, de a gyürü -
Nem akadntk rája, ^ 
Főpapok a koporsóban 
Keresik - hiába! 

Merni kezdik a vizet is 
Ezüst edényekbe, 
De mint merik, csodás módon 
Szaporodik e g > e . 
S újra kezdik a keresést, 
Újra . . . de mi haszna ! 
A j o b b kéznek, a gyűrűnek 
Se híre se hamva. 

A szent szűz oltára előtt 
A g g szerzetes térdel, 
Imádkozik az Istenhez 
Alázatos szívvel; 
De im, elakad imája, 
Hirtelen megdöbben : 
Deli ifjú áll előtte 
Hófehér öltönyben. 

„ V e d d e csomót, jámbor ö reg , 
Isten hü szolgája, * 
S mig az idő elközelget ' 
Viselj gondot rája." 

S eltűnik a pillanattal — 
Való-e vagy álom? . . . 
Gondolkodik a szerzetes 
A csodalátványon. 

„Uramis ten! ez a csomó . . . 
Ugyan mi lehet benn!" 
S feltakarja, hol nem látják. 
Az oltárszögletben. 
És a iobb kéz és a gyürü, 
A mit ugy keresnekf 
Földre hull ijedelmére 
Az agg szerzetesnek. 

S a drága kincset magával 
Viszi a zárdába; 
Örizését csodás módon 
Isten bizta rája. 
Sokáig maradt titokban 
Nála az ereklye, 
Mig az idő elközelgett. 
Hogy felfódözhettf 

Sok jótéteményt gyakorlott 
István j o b b kezével 
S azt a jutalmazó Isten 
Nem is feledé el : 
Ös Budában az ereklye 
Most is romlatlan még, 
S tisztelete nem szünend meg. 
Mig él a magyarnép. 

(Fórrá* : Erdi-rodex.) 



D i c s é r e t e t n y e r t l e g e n d a . 

ISTVÁN VADÁSZATOM. 
(LEGENDA.) 

MADARASSY LÁSZLÓTÓL. 

Cseng a kürt, - a völgy Ölében 
Víg vadász sereg tanyász; 
Hös vitézektől követve 
Ott István király vadász. — 
Hogy végezve nagy munkáit 
Üljön örömlakomát, 
S hogy vendége jó l mulasson 
A derék Günther barát. — 

J e l i g e : István _ 
Nemzetének térítője. 
És őrangyal*. — Bars i . 

És a régi j ó szokásként 
A vadászat végivel, 
(Iditendök fáradt testök 
Sülttel s Tokaj nedvivei; 
Tanyát ütnek, lehevernek 
Kint a szabad ég alatt, 
S egymásra rá-ráköszöntnek 
Serlegekkel az urak. — 

„Hát te mért nem vigadsz vélünk ? 
— Szól Güntherhez a király, 
Jöjj s telepedjél körünkbe, 
Itt a serleg, jöj j igyál!" 
„Uram királyi tiltja vallás, 
Böjt vagyon ma, ez az o k ; 
Egyébiránt ne aggódjál, 
Hogy tán roszul mulatok," — 

**Jíe vidd el az álmainkat, 
— Szólnak többen — ülj le csak, 
Ezen jól sült pávaczombok 
Tán csak meg nem ártanak ? 
Mit volt tenni? — kényszerítik — 
Végre Günther hát leül, 
De milly csoda, im a páva 
Szárnyat kap és elröpül. — 

Bámulással látja ezt mind 
S némán hallgat a tömeg, 
Mig végre a csendet István 
Bölcs szava nem törte meg : 
„Ember tartsd tueg, szent a böjt is 
Isten szabta néked azt, 
Tartsd meg, a hit úgy erősít, 
Úgy szálland rád szent malaszt." 

A S Z E N V E D Ő K É S A N E M T Ő . • 

liré valók a szenvedők könnyei? Miért jelennek azok 
'raeg emberek szemében? 

Hagyjátok azokat ragyogni! a drágagyöngyök 
'legszebbjei ezek, miket a nagyok és hatalmasok koro
náik gyémántjai közé szednek, w 

mití.)ii a nagyok itt hagyják koronáikat, midőn min
den földi ékszer elmarad hamvaikkal együtt, ez a gyémánt
füzér ott marad homlokaik körül, hogy a szellemek honában 
is rajok ismerjenek arról: ..inie éz fejedelem vo l t ! ott ragyog 
a diadém fején! v igaszta l tak könnyeiből . ' 

Boldog hivatása a magasban levőknek : megáldhatni az 
állattuk állókat. Boldog hatalom : osztozhatni az éggel az 
imádságok meghallgatásában; viselhetni Isten képét, a midőn 
áld és alkot. . 

Korunk magasztalására semmit sem hozhatunk fel olly 
méltán, mint a szenvedő emberiség javára tett intézményeket. 
Találmányaink, hadviselésünk, felfedezéseink — füst és pára; 
az ápoldák, a kórházak, a kisdedek növe ldé i ,a böl
csődék egyedüli tanúbizonyságai nemesülésünknek. 

Bölcsebb, ragyogóbb, regényesebb kor volt már a 
miénknél, de emberibb nem, s ez az egy, melylyel dicse
kednünk szabad. 

Hazánkban is felébredt a szent törekvés : a szenve
dőket, gyámoltalanokat ápolni! A bölcsődék, kisde.dovók 
jótékony eszméjére Pest adotit példát, mint illett olly város
hoz, mellyet az ország szivének neveznek. 

„Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert 
övék a mennyeknek országa." Ezt monda Jézus. Nem 
magasztos gondolat-e, a mennyek országának igaz birtokosit 
védelem alá venni? 

A gazdagok nem tudják, mi jó van abban, de a szegé
nyen minden kis áldás nagy. 

A napszámos neje tudja, minő boldogság az, ha 
mőjét addig, mig ő terhes munkáját végzi, á^reszik ápoló 
kezek; ha tudja, hogy nem történhet rajta s emmi veszedelem; 
ha gondol arra, hogy van Pestnek égy bölcsődéje, annak 
van egy áldó földi nemtöje, ki maga eljár megnézni apró vé

denczeit és gyönyörködik névtelen gagyogásaikban, njiket 
még érteni sem lehet. 

De az Ür angyala, a ki számlálja a titkos fohá
szokat, felszedi az anyák könnyei^, mit azok titokban hul
latnak 

A gyermek, ha beteg, sokkal szánandóbb a felnőtt em
bernél, mert lelke, teste erőtlenebb. Hármas szánalom gyer
meknek lenni és betegnek, és szegénynek. De van 
Pestnek egy szegény beteg gyermekek kórháza, melly 
nyitva áll a szenvedő apróR* előtt, |f*van annak egy áldó, 
netntője,a ki a szenvedőket vigasztalni eljár, mosolyának bal
zsamával gyógyít, s gondjait az egész nagy családra kiterjeszti. 

Az ápolt gyermekek hálakönnyeit felszedi az Úrnak 
angyala és megszámlálja azokat gyöngyszemenként 

Szenved, tárad annyi ember, le-leroskad, ha nem bírja, 
ismer sok ollyan bajt, a mi csak a szegényeké; éhséget,fázást, 
törődést. Ám van Pestnek jótékony nöegylete , melly a 
nyomort saját hajiokában felkeresni s a hajléktalannak mene
déket adni nem irtózik, s van ez egyletnek egy áldó nemtője, 
a ki annak örül, ha a bánatot örömmel cserélhette lel, ha a 
véginségben leroskadót felemelheté. 

A nyomor fiának szeméből kihull a könnyű. Az 
Úrnak angyala pedig ott van, és felfogja azt. Könny nem 
hull a földre soha 

És e meleg gyémántokból megfonódik a csillagsugár 
koszorú és ott ragyog az a név körül, mellyet mindegki iól 
ismer, hogy az 

HERCZEGNŐ^ ^ 

És ez arezra rá ismernek élők és túlvilágnak ama fénylő 
diadémról, melly vigasztaltak könnyeiből támadt : „ime ez 
fejedelemnő«az ő népe közötti" 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadd-tulajdonos : Heckenast d u t i v . — Nyomtatja Laaderer es llrekeoa.af, egyetem-utca* 4-dik szám alatt Pesten. 






