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E s z t e r g o m . 
MA3Kii ISTViXTÓL. 

(Folrtaián.) 

III. E s z t e r g o m f ő p a p j a i . 

Esztergom fődicsősége főpapjaiban tünt fel. 
Nemzetünk viszontagságteljes századainak évkönyveiben alig lelünk egy 

lapot, mellyre a történelem egy-egy érsekünk nevét tisztelettel nem tűzte 
volna. 

Sz. István korától maiglan ők a szentegyháznak bölcs vezérei, & feje
delmeknek jeles és leg
belsőbb tanácsnokai, a 
haza igazainak leghűbb 
őrei, a nép érdekeinek 
atyailag buzgó képvi
selői és védei, a tudo
mány, művészet és ne
velésnek főtámaszaí va
lának, és azért e honfiai 
közt legtöbb előjoggal, 
legfőbb tisztelettel és 
szeretettel jutalmaztat
tak. 
• Ám lássuk a dicsők 

névsorát, s emiéköknek 
áldozzunk a hála örök
zöld koszorújával. 

Az esztergomi érsek-
primások névsora több 
helyütt közöltetett ; 
ugyanis nyilványitotta: 
a) A magyar törvény
könyv. — b) Schematis-
mus Cleri A. Dioecesis 
Strigoniensis ad annum 
1848. — c) Ambro-
sovszky Mihály, Appen
dix ad compendiosam 
Chronologiam Hungá
riáé 1. Palatinorum. 2. 
Judicum Curiae. 3. Bn-
norum Croatiae. 4. Pri-
malum Hungáriáé. 5. 
Ep. Agriensium. Agriae 
1758. — d) Babai Fran-
cisci : A. Eppi. Strigon. (ab anno 1000—1776) Tyrnaviae 1776. — e) 
Schmidt Miklós : Archi Eppi. Strigon. compendio dati. Tyrnaviae 1758. — 
f) Turóczi László : Ungaria suis cum Regibus. Tyrnaviae 1768. — g) Palu-
gyay Imre : Magyarország legújabb leirása II-dik kötet. Pesten 1853, és 
ezek nyomán több irat; mégis az ujabb búvárlatok szerint kitűnt, miként az 
ország főpapjainak lajstroma a felidézett müvekben hiányosan állitatott 
egybe. Ó Eminentiája az esztergomi egyházat olly dicsőn kormányzó bibor
nok és érsek tehát a régi oklevelek átkutatásával e hiányokat lehetőleg pó
tolni kívánta, s ezzel is a honi történelem barátait buzgó hálára kötelezte le. 

Az esztergomi érsekek névsorát e szerint hitelesebben következőleg van 
szerencsénk közölni: 

Az érseki- és káptalan-székek az esztergomi basilikáhan. 

Első érsek volt / . Domonkos 1001 — 1002. Kim-k tanácsával élt a hont 
újra szervező sz. István királyunk. 

2. — Sebestgén 1002—1036. Ki pannonhegyi apátból lön érsek. Jám
bor élete miatt a boldogok (beatus) sorába iktattatott. 

3. — / / . Domonkos egyszersmind a király kanczellárja volt 1037-ben. 
4. — / . Benedek 1055. 
5. — Dersfy 1067 (Turóczy után némellyek Desideriusnak szeretik el

nevezni) a milly kitűnő főpap és szónok, ép olly jeles hazafi volt; az ő, szinte 
egy óráig a táborban 1071-ben tartott szónoklatára a Salamon király és Béla 
fiai Geyza és László békére hajlottak, s a polgári háború megakadályoztatott. 

6. — fiehmiás máskép Hieremiás 1075—1077. A keresztény vallásnak 
hős bajnoka volt. Turó
czy által hibásan 1048-ra 
téteták. 

7. — / . István 1093. 
8. — Arii a vagyis 

Ácsa 1093. 
9. — Seraphinus 

1094. 
10.— Lőrinc* 1105. 

Tiz suifraganeus püs
pökkel nemzeti zsinatot 
tartott. 

11. — Marcs,el 1119 
- 1 1 2 4 . 

12. — Felicián 1133 
— 1149. 

13. — Marti rius más
kép Martinus 1150— 
1158. Fehérvárott sz. 
Istvánról czimzett neve
zeteskórházat alapitott s 
az esztergomi baBÜikát 
sz. Mária oltárával föl-
ékesitvén, a kanonokok 
zsolosmáját elrendelte. 

14. — Bán/g Lukács 
1158—1178. A z előde 
altul Fehérvárott alapi
tott kórház mellé derék 
szentegyházat emelt. — 
Esztergomban tartomá
nyi zsinatot tartott. 
Szentéletü volt, s a bul
dogok ( bca tus ) sorába 
iktattatott. 

15. — / . Miklós 1 1 8 0 - 1 1 8 3 . 
16. — Jób 1185—1204. A z esztergom vári tüz altul elpusztult basUi-

kát nagyszerűn helyreállította. A sz. györgymezci prépostságot és káptalant 
alapította. / / / . Kelemen pápától 1188-ban a sz. István király által ez érseki 
széknek adományozott kiváltságok megerősítését kinyerte. 

17. — Vilhelmus máskép Ugrinus 1204. 
18. — / . vagyis Magyar János 1205—1223. Míg II. Endre király a 

kereszteshaddal Jeruzsálemben időzött, János egy némelly országnagy gyal az 
országot híven kormányozta, miért a pártosoktól száműzetett; de a király 
által visszahivatott, és hü szolgálataiért Tardos helység birtokában megerő
síttetett. Az okiratokban már mint Esztergom vármegye főispánja fordul elő 



19. — /. Tamás 1224—1225. 
20. Róbert 1226—1238. A kunokat keresztény hitre téritette, és 

több templomot épitett. Sok honfit, kik önként a zsidók és saraczenok rab
szolgáivá adták cl magokat, hatalmasan megvédett. 

21. — Mátyás 1240—1241. IV. Bélával együtt neveltetett és kedven-
cze vala. A tatárok elleni harezban hazájáért áldozatni esett. 

22. — Vancsay II. István 1242—1252. Mint IV. Bélának követe a kül
földi udvaroktól a tatárok ellen segítséget kért. A római sz. szék biborno-
kává lőn. 

23. II. Benedek 1254 - 12G1. Udvari korlátnok volt. Esztergomban 
nemzeti zsinatot tartott. i 

24. — Fülöp 1262—1272. Esztergomi föispányi hivatalbaMojzes nádor 
által 1270-ben beiktattatott, miről a hivatalos jelentés máig is fen vnn. Hedvig 
Il-dik Endre király neje és Margit IV . Béla leánya a nyulakszigetém apácza 
fejedelemasszony, ezen érsek sürgetésérc a szentek lajstromába iktattattak. 
Budán nemzeti zsinatot tartott. Magyarországban elsők voltak az ostorosok 
(tiagellantes) kik 1263-ban a katholika hitvallástól eleredtek (eretnekek), s 
Fülöp buzgóságának sikerült őket megtéríteni. 

23. — / / . Miklós 1273. Mint esztergomi örökös főispán fordul elő. 
26. — 17/. Benedek 1274*)—1277, a pápai megerősitést kinyerni nem 

birván, szívbánatában meghalt. 
27. — Lodomér 127í> —1298. IV. László terhes korszakában a fejedelem 

és hazának eszély'es buzgóságaval és hűségével nagy szolgálatokat tett, azért 
igen nagy tekintélyivel bírt. és a király által 1283-ban az érseki szék minden 
kiváltságai megerősítettek. Budán 1279-ben nemzeti, és Esztergomban 1292-, 
1294- és 1296-ban tartományi zsinatokat tartott. 

28. — Gergely 1298—1303. Róbert Károly pártján állván, a magyar 
egyház főpapjaitól el nem ismertetett, később a pápa rokonai által meggyil
koltatott. 

29. — Mihály 1303—1304. Venczel által zágrábi püspökből neveztetett 
ki, s a pápa általi megerösitésérti hálából I. Róbert Károly pártjára állott, s 
ezért az ellenféltől Esztergom városa s az érsekség levéltára és javai feldu-
hittak, mi miatti bánatból meghalt. 

30. — / / . Tamás 1305—1320. A haza rendéit rá bírnia sikerült, hogy a 
Rákoson tartott országgyűlésen liobert Károlyt királynak niegválaszták, igy 
a hon hármas bérczére a béke olajágát kitűzni ügyekezett. Udvardon 1310-
ben tartományi zsinatot tartott. 

. 31. — Boleszló 1320 — 1328. A sziléziai Tosti berezegi vérből szárma
zott, és nem csak erélyes főpap, hanem szentéletü is volt. 

32. — / / / . Miklós 1329—1330. 
33. — TelegdiCsanád t33(J»r*1349. Az ország közörömérc egri püspök

ből esztergomi érsekké kineveztetve, eteö gondja volt aTrencsényi Máté által 
szétdúlt Esztergom vár bástyáit kijavíttatni és a várost bástyatornyokkal els 
látni: a székesegyház szentélyét faragott kövekkel felépíttetvén, azt festett 
üveg ablakokkal és egyéb drága müvekkel felékesítette: a az. györgymezei 
templomot a társas káptalannal együtt 1337-ben hely leállította. Midőn Lajos 
király Endre testvérének meggyilkolását incgboszulandó hadával Olaszor
szágba vonnlt, Telegdi az ország királyi helytartójává neveztetett, s bölcse-
sége, lelkiismeretes erélye, ékesszólása által olly nagy szolgálatokat tett az 
egyház- és hazának, hogy Turóczyként : kétség valljon hozzá fogható hazafit 
birt-e Magyarország, mert a királyi udvarban és az országgyűlésen csak az 
ment határozatba, mit érsekünk jónak látott. 

34. —- Monoszlay IV. Miklós 1350—1358. Esztergomban két megyei 
zsinatot tartott. Vtdin ostromában részt vett. Az Oláh és Moldvaországiak 
közül sokat sz. hitünkre téritett. 

35. — V. Miklós 1359—1366. Fökorlátnok volt. 
36. — Hl. Tamás 1367—1376. A király Lengyelországba menvén, az 

ország kormányát érsekünk kezébe tette le, ki azt fejedelme és a nemzet teljes 
megelégedésére kezelte. 

37. — / / . János 1376 — 1378. 
38. — Demeter 1379 —1387. Egyik főérdeme volt, hogy a nagy Hunyadi 

János az ö udvarában növekedett fel; hasonlólag Hedviget 1. Lajos kisebbik 
leányát, ő kiserc és látta el tanácsaival, midőn Jagelló Litvánia herezegéhez 
férjhez adatott, kí példás erényei éa jeles jellemével, eszével a lengyelek jólé
tére jelesen hatott; neki köszönhetni a krakói akadémiát is; mi érsekünknek 
mint tanítómesterének is becsületére válik. Demeter a pápánál nagy Lajo
sunknak követe volt. Esztergomban 1384-ben az Urtcste kápolnáját épité; 
itt 1382-ben megyei zsinatot tartott . Első volt, ki „az apostoli sz. szék" kö
vete cz immel élt. 

3!». — Karnisa* / / / . János 1387—1418. A esztergomvari sz. István 
raarttr prépostságát és káptalanát alapította. Az 1397-ki eanonica-visitatio 
szerint káptalani iskolát rendelt szegény ifjaknak külföldön is képeztetésére. 
Mint vezér a trónra törő lengyel királyt hadával elűzte, és az országot pol
gári háborútői megmentette. Zsigmond királyt ti nikápolyi táborba követte -
főleg neki köszönhetteCserey Bálás után életének föntartását. 1414-benGara 
Miklós nádorral együtt ország kormányzójává ncveztetettEsztergomban. 1390 
és 1393-ban megyei zsinatokat tartott. IX. Bonifác* papától az „ország pri-
mí.-.'i és az após t , szék született követe" ezhnet nyeré, mellyel utódai maiglan 
élnek. A székesegyház oldalán lévő Boldogasszony kápolnáját 1396-ben 
aktpitá. 

40 - Gr. Hohe.nlohe György 1 4 2 2 - 1 4 2 3 . 
41. _ Palóczy II. György 1423—1439. Első czimeztetett berezegnek, s 

a czim utódaira is szállt. Az országtól távol volt Albert királynak helytartója 
vala, s az ország koronáját Esztergom várában tartotta. 

42. — Ssécsy Dénes bibornok 1440—1465. Esztergomban 1449-ben 
tartományi és 1450-ben megyei zsinatot tartott. A székesegyházat éa a ha
nyatlott erkölcsiséget helyrehozni ügyekezett. 8000 aranyat a törökök ellent 
hadjáratra összegyűjtött. Négy királyt, e végreMátyást is ö koronázta 1464-
ben. Sírja Pozsonyban van, hol sírköve is látható. 

IV. Az esxferswml bnsilikának leirása. 

* ) Ebbeneltérni kénytettem, mert nyomozásaimként bizonyos, hogy I V . László neje 
Erzsébet a buda-szigeti apáczáknak tett adományát kir. oklevélben 1274-ben megerő
dítvén, ebben az) aláírás : „Dátum per aanaa venerabilis viri Mugistri Bexeilicli, Electi 
Kcclesiae Sanctae Strígoniensis. loci eiusdem perpetui comitis ete." fordul eló. 

Esztergom, sőt honunk főékessége az esztergomvári basilikának nagy
szerű ünnepélylyel történendő fólszcnteltetése folyó 1856-ki augusztus 31-re 
lévén kitűzve, illőnek és időszerűnek találtuk, hogy czikkeink sorozatját meg
akasztva, a föszékesegyház és Jölavatása ünnepélyének részletes leirását meg
előzőleg közbeszöjük, melly után a fonalat tolvéve, leírásunk többi érdekes 
pontjait folyton közleni el nem mulasztandjuk. 

Előre kell bocsajtanom, hogy az adatokat részint ő mélt. Németh Györyy 
ez. püspök úrnak, ki a hisilikának általa készült remek latin leírását velem 
közölni kegyeskedett, részint boldogult Máthés János építési főfelügyelőnek 
köszönöm, mellyeket saját utánlátás- cs jegyzeteimmel kiegészítve, úgy hiszem 
a t. közönségnek lcgtartalmasb leírással kedveskedem. 

Miután a nagyemlékű Rudnay Sándor 1819-ben esztergomi érsekké lőn, 
ii Eelsége / . Ferenc* nyílt óhajtásával, az ország rendéinek is régi szorgalma
zására, mindenekelőtt az ő és íökáptalana székét eredeti helyére Esztergomba 
1820-ban visszatette, hol május 16-án be is iktattatott. 

Első gondja vala nemzetünk apostola sz. István király születése helyén 
Isten dicsőségére nagyszerű székesegyházat; az érseknek pedig és a 22 kano
noknak illő lakokat emelni. E czélra a vár, melly a Duna szinétől 36 ölnyi 
magas, szemeltetett ki. A Mária Terézia által építtetett templom 59,490 pft. 
költséggel szétbontatott, a térség 23,785 • ölnyi földnek elhordásával alkal
massá egyengettetett, s a sírboltok rakása megindíttatott, az alapkő letété 
1822-ki sz. Adalbert napján ő cs. kir. fensége József főherczeg és ország
nádorispánja, föherczegnője, számos püspök és országnagyok jelenlétükben 
legnagyobb ünnepélylyel történt, Kopácsy József fehérvári püspök által 
remek magyar szónoklat tartatván. 

A tervet Khünel Pál bécsi építész készité, a kivitelt Pack János atyja
fiára különben még fiatal építészre bízván. 

Rudnay bibornok érsek mi költséget cs fáradságot sem kímélt, hogy az 
építés gyorsan előrehaladjon ; szerencsés is volt a nagyszerű sírboltot kiépítve, 
a sz. István oldalkápolnát felemelni és Bakácskápoluát a szomszéd hegyről 
lehordva a basilika jobb szárnyába beilleszteni; és az egész egyház falait a 
felső párkányig szinte a kúpdob aljáig felvezetni; s faoltárképül a Király Jó
zsef pécsi püspök njánlotta tiOOO pft. költségen sz. István király kereszteléséfr 
Hess Mihály egri hazánkfia által megfestetni. Am nz ernyedetlen főpapot üly 
szent törekvésében 1831-ki sept. 13-án a halál véletlenül niegaknsztá. A bol
dogult ez építményre 815,696 pengöforintot fordított, mellynek legnagyobb 
részét ugyan sajátjából áldozta, de járultak hozzá országunk tőbb főpapjai és 
a m. királyi helytartótanács fölhívása következtében több egyházi és világi 
honfiak 134,310 pfttal. Megemlítendő, hogy az esztergommegyei papság éven-
kinti adakozásokkal vön részt, mellyek 4000 pftra rúgtak. 

Rudnay halála után 7éven túl az érseki szék üresen állt; ez idö közben 
a basilika szentélye ívének befejezésére, és egy hegyoldal lehordására a kir. 
kamara által 76,600 pft. fordíttatott. Kopáesynak az építés folytatása meg
hagyatván, ö, mint okos számító, a veszprémi püspökség jövedelmét udminis-
tratorként három évig húzta, és Pack építész orozva agyonüttetvén (tetemei 
az önépitette esztergomi sírboltba helyeztettek), a nagy mű folytatásával 
szerencsés!) választással Iliid József pesti szépnevü építészt bízta meg. 

Hild először is az alapfalakat itt-ott szilárdította; a fidnk belső vörös 
márványát leszedette (mert rőt-rút, nedves, hideg, sötét lévén, n nyomás 
alatt itt-ott ki is pattogott, s így czéltíilnnnak mutatkozott), e helyett hamvas 
gipsmárványt hozott be; u templomhajó boltját, mint hiányost leszedette, és 
erósb kettős Ivekkel pótolta; ezután a terv módosíttatott, s az egész épület 
egyszerűsfttetvén, nagyszerűbb alakot nyert. Kopácsy alatt a sanctuarium 
betetőztetett; Casagrantle Márk velenczei n e v e s szobrász által készült óriási 
4 öles és 3 lábas kőszobrok rakattak a párkányzat körül; a Dunára eső hom
lokra a sz. Írásból e fölirat : . . O u a c s u r s i i i i i .sutit i i u a e r i t e " feltűzetett, 
mellynek betűi 5 láb magasak, bronczból készültek és tűzben aranyozottak; 
a kúp felemeltetett, arra vas rostélyon rézlodél alkalmaztatott, mellynek tete
jére, u g y a n K o p á c s y , ki a basilika talpkövének letétékor szónokolt", 1845-ben 
augusztus 18-áu szerencsés volt az üdvösség jelét feltűzhetni, mellybc egy 
ötfontos réz- és nzonfölül üvegtokba zárt börhátyára irt okmányt és azon évi 
megyei schematismust és pénznemeket zárt örök emlékezet okáért. 

A Banctuariuni boltozatját Morált Lajos müncheni képiró által „al 
fresco" 20,000 pft. díjért kifestette az a sz. Háromságot mennyei dicsőségé
ben ábrázolván.S minthogy a templom a magyarok Nagyasszonya, a mennybe 
fölvett B. sz. Mária, úgy sz. Adalbert és sz. István király tiszteletére vala 
szentelendő, az emelkedett szellemű Pyrker pat Harcba és egri érseknek indit-
ványára Kopácsynk is illőnek látta, hogy illy főtemplom ne másolt képpel, 
hanem valami nagyszerű eredetivel dicsőítessék, s épen azért Titian jelea, a 
velenczei festesz akadémiában lévő Assiimtájának lemásoltatása helyett 
Grígoletti^ Mihály Angelo ugyan velenczei akadémiai festószszcl sz. Mária 
mennybcfólvétet áb r ázo ló remek eredeti képe t 1 0 0 0 Napoleond'orért feste
tet t . Ugyan e főpap a két n y o l e z s z e g ü t o r o n y n a k alapját megveté ( a z é jszaki-



nak földalatti alapja 9 ölre a délié szilárd fenék miatt csak 7-re nyúlván le), 
éa derékig azokat fel is vezette; többi nagyszerű tervcinek kivételében e jeles 
főpapot 1847-ki sept. 17-én bekövetkezett halála megakadályozta. Kopácsy 
alatt, ide tudván másoknak 119,843 pftig fölment adományozásait, a basili
kára 573,022 pft. fordíttatott. — Holta után az épület fentartására a kir. 
kamara 21,235 pftot fordított. 

1849-ki jul. 20-án O cs. kir. ApOBtoli Felsége Ferencz József urunk 
által Nagykéri Scitovszky Ker. János a prímás-érseki székre kineveztetvén, 
és 1850-ki vízkereszt napján beiktattntván, az épülőfélben lévő basilika épí
téseinek fedezhetésére a pécsi püspökség jövedelmeit is 2 évre elnyerte. Buzgó 
főpapunk szebb törekvéseinek egyike vala székesegyházát mielőbb az ÍBteni-
szolgálatra felavatni; ép azért a munka serényen folyt : a templom-hajó ive 
és oldalai festése, a falak márványozása és aranyozása befejeztetett; az éjsza
ki torony fölépült, s arra fópásztoruuk a sz. keresztet ünnepileg fölillesztette; 
e torony ba öntött vas lépcsők vezetnek; a basilika-oldalok hiányos asphalt 
tetőzetjeiólomlapokkal cseréltettek-fél; a főoltár Bonani Péter nevezetes olasz 
szobrász által carrarai' márványból 32,000 pfton mesterileg elkészíttetett; 
stb. — 1851 végéig, a 17,389 pft. adományozásokat ide tudva, a basilikára 
összesen kiadatott 68,178 pft. o$P/i0 kr. pp. vagyis kezdet óta 1851 végéig a 
kiadás tett : l,454>,897 ft. 42 kr.|»p.Nehogy azépités fenakadjon, 1852-ben 
legfelsőbb beegyezéssel 200,000 pft. kölcsön szerveztetett ollykép, hogy 
évenkint az érseki javakból 14,000 s az egyház alapjából 6000 pft. lefizetésé
vel, e kölcsön 30 év alatt teljesen letörlesztessék. Igy az építésbe fektetett új 
kiadás 1852 elejétől a folyó évig 49li,794 pft. vagy is kezdet óta 2,051,527 
pft. tett ki. 

A királyi kamra az érseki javak jövedelméből (széküresedéskor) e szent 
czélra 1831—1839-ben 76,600 ft.33kr.és 1847-ben21,235ft.32kr. fordított. 

I'óeny házunk külalakja. Szent-György mező vagy is kelet felől 35 öl 
széles és kényelmesen lejtő út vezet löl, mellynek két alsó végében Boldog-
Özséb és Körösi-Márk, (kik hajdan esztergomi kanonokok valának, s az első 
sz. Pál remete magyar szerzetét alapitá és 1250-ben kormányzá; a másik 
pedig 1619-ben vértanúi balállal mult ki) kőszobraik állának; az út felső két 
oldalán pedig sz. István és sz. László királyok szobraik ékeskednek, mellyek 
egykoron a Mária Terézia épitette templom tornya mellett álltának. Ez út 
hosszában ti sor fával van beültetve. 

A z alagút fölött az egyház tág tere nyílik, és az út végétől 120 lépés
nyire az egyház előcsarnokához (propylneum) 12 márvány lépcső vezet fel. 
A propylacum 23 öl 1 láb széles és 9 öl mély, oszlopokon fog nyugodni és 
szobrokkal ékeskedni. 

A északi kész torony a földszinétöl egész a párkányig 18 öl magas, in
nen a vastető rácsig 7 öl, a vaskűp 3 öl 2' 6", a kereszt — mellyet ő Eminen-
tiája 1853-i april 4-kén nagy ünnepélyei tűzött fel — 1° 3'; s igy a torony 
egész magassága 29° 5' 6". Átmérője künn 6" 2', bent 4 U 3' 8". — E tor
nyot az egyházzal egybekapcsoló kapu és sikátor 5° 1' 3" hosszú és 3° 3' 3" 
mély. E fölött Meixnertöl egy dombormű van 1G alakkal, melly a basilika 
alapkő letétét képezi, s azon József nádor, Rudnay érsek és Mathés akkori 
építészeti felügyelő hü képmássá. 

A délre eső és hasonló terjedelmű torony csak azóra-nyilásig áll készen. 
A basilikának külhossza a propylaeumon kivül 48° 3' 4" és a Dunára 

eső homlok szélessége 22" 5' G". Egyházunk belseje kereszt alakú lévén, kö-
zéppett 25° 1' 6" széles. 

A duna-homlok közepén 9 ül szélességben másfél öl magas márvány 
talapzatok látszatnak, mellyckre boldog emlékű Kopácsy prímás az egyház 
éa haza iránt nagy érdemű Vitéz és Hunyadi János szobrait szándékozott 
állítani. 

Ugyan e közben 17 vörös márvány lépcső vezet föl a templom hátulsó 
pitvarába, mellyhez egy 5° 3' 6" magas és 2" 3' széles, csinos és öntött vasból 
készült ajtó nyilik. 

Ez ajtón jobbra és balra 1 — 1 ablak van 4° 1' 9" magas, 1° 5' 6" széles 
vas rámákkal a két sekrestye világítására. E fölött azon sikátor ablakai van
nak, mellyen az út az építendő prímás-érseki palota egyik szárnyából a má
sikba vezetend, s ideiglen a prlmási levéltárnak ad szállást. E homlok azon 
felrészében, mcllybe a félkcreknyí óriás ablak szolgáltat világosságot, a basi
lika mintái és ásás közben lelt régiségeinek csarnoka van. A templom falain 
arányos helyeken féloszlopok (pilasterek) futnak fel, mellyek fejezeteit Bauer 
Mihály pesti szobrász korintlá stilbcn csinosan faragta ki. — A Zamárdhegy-
ből fejtett kömunkát — miután az egész templom négyazegkővekből áll — 
Kiczinger Mihály esztergomi kőfaragó tette; s Uild József pesti építész kor
mányzata alatt az építést Stenger András pesti fi vitte. De térjünk a duna
homlokhoz. Ez ablaktól két oldalra egy-egy dombormű látszik, egyike sz. 
Istvánt ábrázolja, miként az országot az. Mária oltalmába fölajánlja; másika 
pedig az. László király életéből azon jelenetet, midőn a frank, német és s j i a -

nyol nemes rendek követei nagy királyunkat a kereszteshadak fővezéréül föl
kérik ; ezen dombor faragványok, valamint a basilika felső párkánya fölött 
álló óriási szobrok Cjsagrande Márk velenczei olasz művész remekei, ezen 
szobrok két szélül a megye alnpitó sz. Istvánt és sz. László királyokat, ezek 
mellett sz. Péter és Pál apostolokat 3° 1' magasságban ábrázolják; mellyek 
roppantságát onnan mérhetni, hogy a sz. Pál kezében nyugvó és a pesti ön
tődében készült vas pallos egy öles és mázsás. Legközepén a Religiónak 4° 1' 
magas csoportozatja emeli fel a magához vonzó sziveket. 

A templom falainak magassága kívülről, beleértvén a balusterekct ta
karó pártafalat is 17° 5' 0". 

A basilika közepén az óriási kúp büszkén emelkedik 9 öl szélességű 
négy sarkfalon. A kúpnak alsó része, úgynevezett dobja, 2 öl magas,melly ala

pon körül nyugszik toronynak is beillő 24 oszlop, mellyeknek átmérője 1" 1' 
és magassága 10 öl. Ezek fejezetét Hofmann Ignácz faragta ki. Ezen oszlopok 
között 12 hat öl magasságú ablakokon, mellyeknek vas rámáit Sózer András 
pesti lakatos készité, mindannyin 120 üvegtáblát magába foglaló, elég vilá
gosság szolgáltatik a templom belsejébe. 

Az oszlopok fölött ismét a kúpnak 3 U 3 ' vastag, 2" 1' magas koszorúfula 
vagyis székkö (SoekI) emelkedik, inelly egyrészt a falazott kúpboltozatot, s 
ekkörül a Bécsben készült vas bordákon (a nagyobbszerü kupulák közt első az 
esztergomi, melly egészen érczből készül; míg a római sz. Péter kúpjának is 
fagerendázata van), melly mesterséges rácsozatnak, mellyet Brilll József bécsi 
lakatos remekelt, átmérője 16°, magassága pedig 8 öl 2 láb, 10 hüvelknyi réz 
födél vagyon, mellyet Prick Vincze bécsi iistüs. különben született tolnai ha
zánkfia illesztett föl. E vas rácsozatnak súlya 137,418 font, s e fölött a réz
súlya 30,(523 font s a réztáblák megerősítésére használt rézszegek (Nikten) 
47 fontot tettek. A kúp körüli falpárkány, mellyen a kúpot körüljárhatni. 
11 láb szélea. — A templom tetejétől s igy a kúpaljától ennek tetejéig 151 
kényelmes csigalépcsőn juthatni fel. A kúpot a boltozat és tetőzet között 
szinte körül lehet járni, hol kedves echo enyeleg az emberrel, minden szót vi
lágosan és kétszeresen viszhangozván. 

A templom oldalpárkányain két oldalt ugyan Casagrandctól a fentebbi 
szobrokkal egyenlő magosságu négy Evangélista meredez. E magasaágból a 
36 D ölnyi szabad tornáczig, melly ólotnlemezckkel van födve, s honnan föl
séges táj-látvány kínálkozik 90 márvány lépcső vezet le, hol félkörű roppant 
ablakokon hat a világ be a templom hajójába, 8 innen a templom aljáig ismét 
115 márványlépcső lejt. 

A kúp tetején erős vasból kovácsolt egy ölnyi magas s 10 mázsa 77 font 
súlya vas és 5 mázsa rézzel födött talapzat van, melly fölött egy teke, melly
nek átmérője 1° 1' 6", rajta a vas súlya 3 mázsa 83 font, a rézé pedig 8 má
zsa; (népszerűn mondva 63 akót tartalmaz, a néhány ember benne kényel
mesen elüldögélhet —) - e golyó fölött üdvösségüüknek diadaljelo a szent 
kereszt emelkedik, mellynek 3° 0' 6" magas vasa 4 mázsa 38 font, efíolött pé
tiig a réz boríték 2 mázsa 62 font sályu. A golyó és keresztnek tűzbení ara
nyozására 500 darab körmöezi arany fordíttatott, — aranyozója Daminger 
Ferencz lévén - melly a napot mértföldekre élénken visszasugározza. A kú
pon lévő vas összesen 1054 mázsát és 50 fontot: a réz pedig 310 mázsát és 
16*^ fontot tesz ki. 

Bnsilikánk alólról egész a kereszt tetejéig 52 öl 3 láb 10 hüvelknyi ma
gas, melly hasonlít a magdeburgi münster tornyaihoz. 

A templom hossza minden kiilrészéve) együtt 55 öl 3 láb I hüvelkrt 
tesz ki. 

Egy torony végfalától a másik torony végfaláig a templom elejének 
szélessége 47 öl 4 láb. 

Azon terület, mellyet a basilikának épülete elfoglal tesz összesen 742' / , , 
• ölet vagyis 26,715 • lábat; tehát 715 • lábbal többet foglal el, mint a 
norímbergai sz. Lőrincz temploma. 

A bazilika belseje. Lépjünk a szentegyházba, dc .előbb kalapunkat 
le, és szivünket emeljük fel I Van basilikánkuak több év óta a milly éber ép, 
olly szíves építészeti ellenőre Nagy János ur, a vidéki utas hozzá fordulhat, 
és készséges útba vezetőt lelend. 

Már maga a főkapu, melly 4" magas és 2" széles kétszárnyra, rózsákkal 
diszitve méltóságteljes. Ez is a maga nemében remek és Sózer András pesti 
lakatosmester müve, melly a mellett hogy 10,500 fontos, mégis könnyeden 
nyilik. 

Az oszlopokon nyugvó karzat (Chorus) alatt bepillantva, az embert a 
nagyszerűség és gyönyÖrüaég némi szent borzalommal lepi meg. 

A templom bel hossza 41° 2' 6"; — a szentély (a sanctuaríum) széles
sége 9° 2' szélea, 10° 5' 2" hosszú, mellyhez 11 márvány lépcső vezet fel. A 
szentélyben jobbra (az evangeliom oldalon) a faldistoríum vagyis a bársony
os aranytól ragyogó érseki trón, két oldalt pedig a rajzolatban felmutatandó 
remek kanonoki és papság székei 2' 9" emelvényen, mellyek végében jobbra 
szónokszék, balra pedig az érsek széke állnak.— E ritka szép, valódi mübeosü. 
stallumok balszárnya hü rajzát czikkünkbez ragasztjuk s a bécsi müasztaloa 
Leisztl készítményei. 

Főleg a főoltár ragadja meg a szemlélőnek figyelmét: fői 5 curarai már
vány lépcső vezet, a legalsó 1 8 ' 1 0 " , a legfelső 10' 3".hosszú és 4' 2" szé
les; maga az asztal 9' 8" hosszú, 3' széles, mellynek homlokán szép dombor-
műben az utolsó vacsora; két oldalon 10° magas éa 4' átmérető márványzott 
és aranyos fejezetű oszlopok tölött ív mutatkozik, alatta a Mária menybe föl
vételét ábrázoló 40 láb magas és 20 láb széles a igy nagyszerű, mondhatni 
csodaszép olajfestvény Grigoletti ecsetének remeke széles aranyzott rámájá
val ékeskedik, mellynek hü rajzával kedveskedhetnünk sikerült. Ez alatt az 
oltár cararai márványból művészileg kifaragva és domborúzatokkal kiemelve, 
rajta gyönyörű szobrok sz. Adalbert, Gellért, Márton és Mórt 4' magasság
ban ábrázolók, szinte egy öles 14 ezüst gyertyatartó, ereklyetartó sarcopha-
gok. Magát a tabernaculomot 6 zöld márvány oszlop körzi. Két oldalt 6' 6" 
magas 4' 3" széles talapon 2—2 cherub 4 láb magas és 12 ágú candelaberral 
gyönyörű cararai márványból az oltárt rendkivüli, mondhatni bámulatos 
széppé bűvölik. 

A szentélyből jobbra 9 márvány lépcsőn a sekrestyékbe jutunk, ezek 
közül a belső 10° 4' hosszú és 4° 3' széles, a külső pedig 5° 4' hosszú éa 4° 
széles, mellyből a föajtó a templom kúpja alá vezet. A bal oldalon szinte két 
illy helyiség vagyon, melly szentszéki gyülésteremül szolgáland. Mind kettőt 
az oltár fala háta mögött egy 7° 3' bosszú éa 2° 5' szélyes folyosó kapcsolja 
össze, mellyhe a Dunára eső kapu vezet. 



A sekrestyéből 60 márvány lépcsőn feljuthatni egy 3° hosszú, 4° széles 
csarnokba, mellyből balra ama 20° 3' hosszú 4° 4' széles, és nyolez 3° 1' ma
gas oszloppal ékeskedő folyosóra juthatni, melly 
idővel a primásérseki palota két szárnyának kö-
zösitője leend, s jelenleg az érseki levéltárt fog
lalja boltjai közt. — Innen 57 lépcsőn a fólöttei 
folyosóra, honnan 20 más lépcsőn a templom fö
delére vagyis a szentély padlására juthatni. 

A szentély baljára, a sekrestyékkel szembc-
eső helyiségbői szinte 60 márvány lépcsőn az 
ékes és több teremre oszló imakarba (oratóriumba) 
juthatni. 

A világosság két oldalról nagy télkör abla
kokon jut be. 

A basilika keresztben, vagyis a kup alatti 
és oldalak térségének szélessége 23° 3' 6", magá
nak a kúpnak belső átmérője 17° 4' 6" lévén. 

E keresztben szem közt két oltár van : a 
jobbra eső falkép nyers vakolaton Móráidtól a 
fölfeszített Üdvözítőt ábrázolja, a másikán pedig 
hasonló modorban sz. István király, sz. Imre 
herczeg, Sarolta, s a basilikát építő három érsek 
az országot nagyasszonyunk sz. Máriának föl
ajánlják. Az oltár karari márványból ízlés- és csín
nal Bonani által alkottatott, alattok sz. Bálint és 
Modestina vértanúk sz. testeik nyugosznak, mely-
lyeket / X . Pint pápa ő szentségétől akkor nyert 
Ó Eminentiája ajándokul, mikor 1854-ben a bol
dogságos Szűz eredendő bűn nélküli fogantatása, 
mint hitezikk kihirdettetett, a mikor prímás urunk 
maga is Rómában megjelent volt. Mindkettőt 10° 
magas oszlopok, és az oldalfalakon jobbra a Meg
váltóra , balra pedig sz. István király éltére vo
natkozó gyönyörű s aranyozatokból ragyogó fal-
festvények környezik. Az Üdvözítő oltára egy
szersmind a Szentségtartó lészen, s azért az Ür 
asztalához járulók miatt ékes fehér márvány ke
revettel van körül folyva és imádóangyalokkal 
ellátva. A másik oltáron pedig magyar sz. Erzsé
bet és Margit szobraik tűnnek fel. — Ezen oltárok közelében még két gyö
nyörű, szinte cararai műbecsü oldaloltár állíttatik, egyik a nagylelkű kalocsai 
érsek Kunszt József ő nagyméltó
sága áldozatából sz. József tisztele
tére Meiznertól, a másik pedig ha
sonló díszben sz. Béla oltára leend. 

A kúpot tartó 4 boltív gyö
nyörű arany rózsáktól ragyog, 
mellyek négy szögében az egyház 
négy doctorának nyers vakolaton 
meglepőleg festett óriási alakja tű
nik fel. Maga a kúpdob márvány-
zat-festetü, boltozatja pedig égkék 
számos arányziitt csillaggal, legkö
zepén pedig a szent kereszt tün
döklik alá ezen irányadó mondat
tal : „In hoc vinces." A kupula 
belső magossága 37° 5' 0". A kúp 
alatti kerek talaj vagyis padlózat 
színes márványból mozaikszerű re
mek mü, melly felséges öszhang-
zazban áll a körül pompázó emelvé
nyekkel. 

A templom hajója az alsó 
kőpadlótól a boltozatig 13" 5' 9"; 
a fal magassága 9° 1' 6" magas lé
vén. A boltozat szinte Morald ecse
tét magasztalja, melly aranyzat és 
élénk színekkel feltűnő diszítvé-
nyekből és közepett a 8 boldogság 
jelvényeiből áll. Közepett két ol
dalt a hivők számára néhány pad 
áll. Jobbra tágas márvány kapuk 
nyílnak Bakács kápolnájába, mely-
lyek fölött Meixner János szobrász
tól 5 n hosszú 1° 6" magas dombo-
rúzatbnn Krisztus urunknak virág
vasárnapi diadalmenete ábrázolta
tik (ezen a művész kegyelete a tisz
telgő nép közé egyiknek O Eminen
tiája. másiknak az építés felügyclisi 
gondjait viselő Németh György püs
pök arczképét kölcsőnzé — ) ; babra 

.Sz. l-l vau vértanú szobra Fcrenczynktúl az esztergomi 
bazilikában. 

Az esztergomi basilika kansatja és hires orgonája. 

A Bakács-kápolna jobbra esik, mellyet az esztergomiak előtt felejthot-
len, 9 az egész hon, lehet mondani Európa előtt, hirben állott Bakács Tamás 

1497-től 1521-ig esztergami érsek és bibornok, 
1506—1507-ben gyümölcsojtó Bolgogasszony 
tiszteletére építtetett, miáltal Bakács kardinális 
sz. hitünk azon titkát kívánt a a hivők emlékében 
megtartani, melly szerint Gábriel főangyal kö
szönté sz. Máriát, ez pedig méhében fogada 
Szentlélektől, a az Ige testté lőn. Ursinus Yelius 
a pannóniai háborúról írt könyvében ezt, mint 
kitünőleg remek építményt magasztalja. Ha Esz
tergom szentegyházainak ismertetési ezikkével 
fellépünk, alkalmunk lesz e kápolnáról tüzetesen 
szólani; itt röviden csak azt jegyezzük fel, mi
ként fala Q vörös márvány alakja négyszeg 3° 
magasságban; falai 10' vastag, sziutc gyönyörű 
rózsákkal elhalmozott márvány ívekkel vannak 
egybefoglalva, mellyek fölött 4° magasra kerek 
kúp emelkedik. A kápolna hossza 5° 3'5", széles
sége 4° 4' 6". Az oltáron sz. Mária kegyelmes 
képe nagy tiszteletben áll. E kápolnát X. Leo 
pápa teljes búcsúval ajándékozta meg, és igen sok 
ajtatoskodótól látogattatik. 

Sz . István első martir kápolnája balra és 
Bakács kápolnával szembeesőleg épen azon helyen 
épült, mellyen, mint sz. István király születése 
helyiségen (hol az áhítatos hit szerint a nehézkes 
állapotú Saroltának álmában sz. István első mar
tir megjelenve őt azzal vigasztalta, hogy fiat szül, 
ki keresztény és király leend, azért is nevére Ist
vánnak keresztelendő) hajdan ugyan sz. István 
vértanú temploma állott. 

A jámbor kegveletnek e díszes emléke 6° 
2' 0" hosszú, 4° 2' 0"" széles, és 8° 2' 0" magas; 
esztergommegyei Süttőn fejtett májszinü már
ványból doriai etilben igen díszesen Rudnay prí
más alatt Pack által építtetett. — A z oltár mel
lett két hasonnemü márvány oszlop áll, egy-egy 
3° 4' 6" magas és 2' 6" átméretü. Az oltárhoz 

3 lépcső vezet, mellyen drága márvány asztal és tabernaculum (mellynek 
ezüst ajtaját Palkovics György kanonok, mint építtetésekor sz. István pré

postja, készítteté) ékeskedik Uer-
ezog G. hazánkfia jeles véseteivel, 
etTolött szerémi magyar fehér már
ványból Ferenczy István szobrász 
hazánkfia (ki épen a folyó 1856-ban 
szűnt meg élni) által a természetit 
haladó nagyságban faragott. Sz. 
István martir szép szobra tűnik fel, 
épen olly helyzetben, midőn az 
agyon kövezett sz. férfiúi térdre 
omolva ellenségeiért imádkozik, 
minket is a keresztény erények ezen 
szebbikének gyakorlatára intő. 
Háta mögött a gúla alakú már
vány domboruzatban Jerusalem vá
rosa dereng az elvérzett István ru
háit őrző Saullal. E szép honi mü
vet ábrázolatban is közüljük. Lég
iont félkörben szent Háromság jó 
fest vénye áll. Hesz egri, származású 
művész hazánkfiától. Északról két 
nagy ablak szolgáltat világot. 

Az oltárral szemközt Károly 
Ambrus cs. kir. főherczeg és esz
tergomi érsek gyönyörű márvány
emléke áll. mellyet városunk mű
emlékei közt fogunk bővebben 
megismertetni. 

Ezen emlék fölött kis kar és 
orgona mutatkozik. 

Mielőtt a basilika nagyszerű 
belsejéből kilépnénk, mellynek, 
minden mübecscsel biró részletét hí
ven lerajzolva és leírva érdemes 
lenne közlésre bocsájtani; — men
jünk a karra (chorusra) melly 6 
márványzott oszlopon nyugszik, 9° 
2' 0" széles, 4° mély, s körzetét G0 
cararui márvány kis oszlop korlá
tozza, s köztök, 1° 0' 7" magas
ságú G szobor emelkedik, szent Dá-

liasonló kapuk sz. István, kápolnájába vezetnek, s ezek fölött szinte hasonló I vidot, Cziczeüét és geniusokat ábrázolva. Ennek photograghia szerint ké-
dombormüben Jézus a kisdedekkel ragadja meg figyelmünket. | szült hü képét van szerencsénk ezikkünkhez mellékelni. 





Azonban az orgonát, melly Moser Lajos Salzburg jeles szakincsteréuek 
remeke s Kuropa első rciidii hasonló müvei közé soroztatik, megérdemli, hogv 
kevéssé megismertessük. Ezen műorgona szekrénye 38 láb magas, 48 láb 
hosszú és 11 láb mély; ékesen márványozott, közben faragványok és arnny-
zatokkal díszítve. Legközepén 13 óriási ónsip csillog, mellyek többikc 17 láb 
magas 10 hüvelknyi diametcrrel szinte 3 mázsa súlyú; jobbra és balra 8 sza
kaszban 71 nagyobb ónsip látszik. Ben két emeletre lépcsőn lehet jutni; hol 
az ember sípokból egész utczakat lel, s pedig akkora sipot is lát, melly 28 láb 
hosszú, 19 hüvelknyi belvilággal; ha már most a 4 nagy fujtató az óriás szél
fogó csöveken,a 64 változatú (Register) és 3483 kisebb nagyobb mesterségen 
a némellvek njmód szerrel egybeillesztett és összehangolt sípból álló alkot-
ványba lelket fuj, s elöl a három rendű billentyűzetet ügyes zenész mozgatja, 
azt hinnéd, hogy egy nagyszerű égizenekar hallatja menyei dalait, és lelked 
földi porát lerázva föl-föl száll a Magasságbelihez, kié a hatalom és dicsőség, 
ki után vágy lelkünk, ki egyedül képes a képére teremtett embert boldogí
tani. . . . 

Ám boruljunk le az Ur e fölséges házában, s áldjuk a jó Istent, hogy 
magát velünk megismertetni méltóztatott; áldjuk őt, hogy az embert felma
gasztalta minden egyéb földi teremtményei fölé, miszerint szellemezárnyuin 
és müalkotmányai által magát az örökkévalósággal összekötve, az oda fenn 
lévők keresésére lelkesülve az égiekhez juthasson; áldjuk az ég és föld egy-
iránt bölcs és kegyes urát Istenét, hogy nemzetünket annyi viszontagság és 
csapás közt megtartani, épülésérc illy dicső támpontokat áthagyományozni 
méltóztatott! 

De milly méltóságosan komoly hangok verik föl a zarándokot szent me
rengéséből ? — Harangoznak. Lépjünk tehát ki e szent falak közül, s hágjuk 
meg az északi tornyot, hisz csak 108 vaslépcsőt kell meghaladnunk. Ott leng 
a Hitezer Ignácz bécsújhelyi hnrangöntő 15,000 pftért készítette jeles két ha
rang, az egyik magyarok Nagyasszonyának tiszteletére öntetett s 105 mázsás 
és 25 fontos; a másik szent István király nevét viseli 24 mázsás 70 fontos; 
mellyek ő eminentiája által 1855-ki nov. I9-kcn megáldatván,dee. 24-kén Un-
nepilcg felvonattak, - azon nagykarácsonyi szent éjen az éjféli misére először 
szóliták az ájtatos híveket.— A két torony aljában ismét díszes kápolnákra 
akadunk, mellyek egykor képesek lesznek Isten e nagy házának díszét emelni. 

A caf acuiubák. A földi dicsőségnek műremekei közül most szálljunk alá 
a told gyomrában mesterileg elővarázsolt azon nagyszerüleg hatályos sírbol
tokba, mellyeknek mássát még az építészet hazája Itália sem képes felmutatni. 

A basilikát tornyaival összekapcsoló kapu alól szárny-ajtók vezetnek be, 
mellyckből egyrészt Bakács- és István-kápolnákba, másrészt pedig a cata-
cumbákba ajtók nyílnak. Mind a két oldalról 57 márvány lépcsőn, mellyek 7 
láb hosszuk, lejutunk a halottak pompás országa tornáczába, mellyet a temp
lom propylaeuma alatti négy félkörű ablnk jól megvilágít. E tornáeznak hossza 
19° 5' 0", szélessége pedig 9° 5' 0". Két rendbeli négyszegoszloppal ékeske
dik, mellyeknek nyoleza tömörebb, vagy is 2 % Q ölnyi, más nyoleza pedig 
sudarabb, s mind annyira 4° 4' 0" magos,mcllyekcn a propylaeumot tartandó 
boltozat nyugszik, Ezen tomáez 120 koporsót fogadhat be és kii 1-Kriptának 
is neveztetik, hátfala pedig fülkékkel van ellepve, mellyckbe idővel a kinszen-
vedő Jézus és statiók lesznek alkalmazva. 

A lépcsőset alján a belső cataenmba kapuja előtt két 4 láb magas már
vány talapzaton ugyan két genius óriás kö szobra tűnik fel, mellyeket Schrott 
András szobrász faragott. Ezek az embert a mulandóságból a jövőre figyel
meztetik; ugyan is a bemenőleg jobbra álló balkezével egy leborított fáklyát 
ojt el, és jobbjával mennyekre mutatván, a hallhatatlanságot jelzi; talapján a 
szentírásnak latinul e szavai vésvék : 

„Nem akarom pedig, atyáinfiai! hagy tudatlanságban legyetek azok felől, 
kik elaludtak; hogy ne keseregjetek rajtok, mint egyebek, kiknek reménységük 

szükségelt mesterséges faállásoknt tervezte és szerkesztette; nemkülönben 
Végh Isteán tudós pap és Bakács-kápolna beneficiatusa. Evvel szomszéd a 
másik 2" 5' 9" • tér 17 sírral derék férfiak hulláival eltelve, kik közül meg-
emlitendők : Ipoly Gáspár meghalt 1762. dec. 30-án kora 55 évében szent
ség hirében , mint esztergomi kanonok. E jeles férfiúnak szép marván 
sirlapját Németh György püspök készítette. — Schuknechl György Miksa cs. 
kir. vezérőrnagy és esztergomi várparancsnok, meghalt 1732. april 12-én 
jámborsága, igazlelküsége miatt köztiszteletben állt. — Ugyan itt nyu-
gosznak : Ürményi Péter, Jordánszky Elek, Kollár Istrán püspökök, Podobny 
János. Szabó Pál s több kanonok. Ezen osztályok háta megett ismét egy el
nyúló nagy boltozott ágazat van. 

Az átelleni vagyis északi oldalon egy 5° 5' 0" hosszú és 4 U széles és vi
lágos catacumba van 25 sirüreggel, mellyek közül 8 Miskolczy Márton püs
pök, Palkovics György kanonok, Pack János c sírbolt építésze, Mathés János 
építési felügyelő és még 4 más hullával elfoglaltatott. Oldalt a csont és hamu 
ház, s végében ismét uj végtelenig nyújtható sirágazat terül. 

De térjünk ismét a fent érintett oszlopcsarnokba, és délnyugotnak te
kintve, az érsekek egyiptomi stílben épült pompás mauzóleumába látunk, 
melly egy 7° 2' 0" átmérejü és egészen vörös márványból épült kerek helyi
ség, meílybe a 9 ölnyi széles alapfalon keresztül félkörű ablakok szolgáltat
nak derengő verőfényt; közepett 4 tömör márvány oszlopon a boltivek Ösz-
pontosulnak, mellyekre a basilika szentélye nehezedik (mikép rajzunk hiven 
mutatja). E négy oszlop között az egyszerű, ép olly méltóságos a milly áhí
tatra gerjesztő márványoltár áll, mellyen az Úrban elhuntak üdvökért időn
kint az engesztelő sz. mise áldozat mutattatik be az egek Urának. A kerek 
falban 39 érsek számára van sirüreg, mellyek közül az ajtó mellett már is 
hármat az utóbb elhalt jeles föpáaztorok u.m. Károly Ambrus cs. k. főherczeg 
+ 1809; Rudnay Sándor (maga választvan e helyet) t 1831; és Kopácsy Jó
zsef f 1847 áldott tetemeik elfoglaltak. 

Nyugodjatok békén mindannyia áldott atyái az egyház - és honnak, kik 
itt évezred óta a láb alatti porral elvegyülve, vagy eltakarítva, erényeitek által 
a haza e páratlan üdvleldéjére méltók lettetek... Vajha az unokák sírjaitok
nál, mint a szent hajdanban az első keresztények a mártírok sirjainál, szent 
áhítatra buzdulva, Istent, királyt és hazát Bzeretui, ezekért élni és halni, s 
igy a hitvallás szárnyain, az erény utjain a halhatatlanság koszorúját megér
demelni lelkesüljenek! — Magyarok Nagyasszonya az. Mária, sz. István di
cső királyunk, és mindnyája védszentcink könyörögjetek érettünk!!! 

Országunk méltán főnek nevezett basilikájának leírását igy befejezvén, 
honunk minden rendű és nemű fiaival együtt égünk a vágytól annak dicső 
felavatási ünnepélyén jeten lehetni, miszerint a hir szárnyain már is előtérbe 
felküzdött közlelkesedést hiven tükrözve, az utószázadoknak a jelenkor ne
mes szellemi emelkedettségéről szivmelegitő okmánynyal szolgálhassunk. 

' F . . | j iII l,.- •-, 1 •. 

A politicus egyházfl. 
(Génre.) 

nincsen. Sz. Pál Tesz. I. lev. IV. r. 12. v. 
A baloldali nem tó pedig a diadal pálmáját cs baljával az érdemkoszorú

ját (melly ólomból van s egy mázsát nyom) tartja, talaján illy felírással: 
„Mikor megjelenik a pásztorok fejedelme, elveendilek a dicsőségnek el-

hervadhallan koszorúját." — Sz. Péter I. lev. V . r. 4. v. 
„Rogy ha bajrirásban tusakodik is valaki, meg nem kossorúztatik külön

ben, hanem ha a rendszabás szerint a küzködésl kivívja." — Sz. Pál Tim. II. 
lev. II. r. 5. r. 

A főkapu 1° 3' 0" széles és köríve vörös márványból készült, melly be 
halandóságunk jelvényei vésvék. Ezen nagyhatású bemenet ábrázó latjának 
közlését el nem mulaszthattuk. 

A belső catacumbába bemenet, a világosság derengővé válik, s nz em
ber lelkét szent borzalom rázza meg,hogy is ne: a 8° 3' 0" hosszú es 8° 9' 0" 
széles főcsarnokban 10 kerek oszlop tűnik fel, mindannyia 3 lát átmérettél és 
3° 3' 0" magosságban, s ezeken kívül 16 fél oszlop a roppant vastagságú fa
lat támogatja, meüyeken a basilika hajója nyugszik. Ezen oszloperdőben 
jobbra több jeles ősök a várromjai közt talált márvány diszjelekkel és goth-
latm betükkeli emlékei vannak befalazva, millyenek :' Szécsi Dénes érseké 
( t 1465); Zrednai Vitéz János érseké (f 1472); Zanthó Ambrus kanonoké 
( t 1483); Gosztonyi András kanonoké (+ 1499); Garázda Péteré (ki János 
Pannonius fivére volt) (f 1500); Ugrin 1264-ben érseknek márvány kopor-
sófedelénck része is látható ; nemkülömbcu egy • kő föherczegi koronával, 
czimerén 5 kereszt és 9 liliom oda látszik utalni, hogy ez Beatrix Mátyás ki
rály neje fivérének V. János az urrngoniainnk emlékköve. 

A régi dicsőségnek e maradványaitól a vándor elborult lélekkel a Ba
kácskápolna alatti vagyis délre eső catacumbákba tér, a közelebbik 3" 4' 0" 
hosszú, 10* 3 ' 0" széles 17 sirBreggel, mellyek közül már 9megtelt, itt nyug
szik Gramling Ignácz gépész éa ácsmester, ki többi közt a basilika építésénél 

Egy polgártárs koporsóját 
Behúzták a barna hanttal, 
Es otthon a faradokra 
Vára n teritett asztal, 
A megholt idvességére, 
S az élők egésségére 
Zajosan folyt az áldomásr 
II- senki más. 
Lett légyen akárki fia 
Nem tudott ngy perorálni, 
S olly szép szókkal előállni, 
Mint a Somkút egyházfia. 
ö világ-látott ember volt, 
A hazában szerte szélyel 
Világos nap, sötét éjjel 
Drótosként sokat barangolt. 
Gyakran bement Dcbreczenbe, 
Lévén olly boldog hiszembe 
Hogy ha sokszor eljár oda 
A hol van olly nagy tanoda. 
Igaz a már, 
Valaminek ragadni kell. 
Mert nem facsutkó az ember 
Míg lábon jár. 
Pestre is volt egyszer juhval, 
Azután kétszer gyapjúval, 
Es aztán ott 
Mit nem látott? 
Szépet rútat, nagyot kicsit, 
Szökő kutat, 
Alagutat, 
Gőzhajót, hidat, bérkocsit. 
S hogy ha egy illy körbe lépc, 
Annyit beszélt, annyit darált 
Hogy a szeme szájjá elállt 
Ugy bámult a falu népe. 

Épen illyen kedvében volt 
Midőn mond a harangozó : 
„Szó a mi szó, 
Ninca a traktusunkban egy folt 
Ollyan talpra esett finak, 
Ki a módos beszédekbe 
Egy könnyen nyomába lépne 
A somkúti egyházfiuak. 
Mi mind csak fűzfák, ő meg cser, 
Méltán járt az oskolába, 
Olly jártas a novellába' 
Mint egy felcser. 
Sándor bácsi szépen kérjük 
Mind fülek leszünk ígérjük, 
Hamarjában 
Beszélje el, 
Még csak egyszer 
Ej répában 
Minapában 
Az a szörnyű zenebona 
Mért kezdetett? 
S mi vége lett? 
Meg köszönjük ha el mondja." 
„Öcsém János ész kell ahoz, 
Hosszabb mint a harangkötél. 
Hanem mivel a szó szót hoz 
S kéréseddel belém kötél, 
No engedek 
Kérésednek, 
Elmondani az én dolgom, 
Azon aztán nem aggódom 
Ki mint érti." 
S miután ivott egy hosszat 
A muszka-török háborút 
Elbeszélni megkísérti. 



„Van egy nép — mond — sokszor adott 
Ha adhatott 
Minekünk borsos früstököt, 
És megköszönve jóságát, 
Mi is neki 
Mint a rendi 
Főztünk savanyu vacsorát, 
Ez a török. Szomszéd ura 
A nagy muszka 
Mit gondol, mit nem a minap, 
Fennhangon azt kiabálja, 
Ép mint egy prédikáló pap 
Hogy szomszédja ki nem állja, 
Ollyan beteg; 
S míg eszmélete el nem fogy, 
Reá megy erőltetni, hogy 
Testamentomát tegye meg. 
Erre az anglus, s franczia 
Azt mondja, nem beteg biz a, 
S hogy a szomszéd 
Ne preskribáljon egyedül, 
Ez a kettő hát egybegyűl, 
Mint két ügyvéd, 
S fellármázzák 
Majd mindenik ekklézsiát, 
S a temérdek bagázsiát 
Felpakolják, 
S gözkocsin, hajón, paripán, 
S sebes gyalog 
Nagy úthoz fog 
Minden, ki venni részt kivan; 
Mert sokakat a vágyás nyom 
Látni a paradicsomot, 
S mint egy egy kis olá templom 
Benne ollyan vaczkort, somot. 
Mennek mennek mind csak mennek, 
Mert ez nagy út hallja ketek, 
Szomolnok Feketetóig 
S a Duna a Berettyóig 
Huzzá csak egy balhaugrás, 
S nem nagyit ás, 
Ha mondom hogy harmincz. . . vagy 

mi ? 
Háromszáz millió annyi. 
El érkeztek." „De álljon ked, 
— Közbe szólt a harangozó, 
Mint egy útba igazító — 
Valamit még elfelejtett, 
Minap hogy elmondta eztet, 
A fekete emberekről, 
És roppant flatraverekröl 
Mondott holmi szép beszédet." 
„öcsém nem fiatraver vót a 
Hanem mind tengeri flóta. 
Mind ollyan ágyukkal tele 
Mint egy egy kis templom nyele 
Es az a sok barna túzok, 
Akik semmit fel se vettek, 
Ha le vágták is nevettek, 
Nem más mint a bási búzok. 
Mondám tehát elérkeztek, 
S szépen összeölelkeztek, 
Az orvosok 
Kiabáltak 
Preskribáltak 
Szint ugy csörgött belé vasok. 
'S az orvosi consiliom 
Azt tette hogy sok milliom 
Ember változott hallá, 
Kik közöl a rekczumgerdályt 
Előre lépj, meg a bátrályt 
Meg többé egy se hallá. 
S a kurábuu 

Hamarjában . 
Nyolczvan két millió ember 
Fekszik mint a kinyütt kender 
Mély álmában." 
„De mondja csak Sándor bácsi 
— Szól a buzgó 
Harangozó — 
Miért kellé adni annyi 
Emberdézmát!" 
„Mies'a kérdés öcsém János, 
Hogy adták vón mond meg már most 
Bé a pézmát 
Jobb módjával, 
Ezután jő 
A szenvedő 
Él-e vagy hal?" 
„De hát a sok municzió 
— Szól megint a harangozó — 
S mundur árra 
Már ki kára?" 
„No biz ezt elfelejtették 
Illyen ollyan teringették 
Öcsém János, 
Hogy ha te ott lettél volna 
Szépen kisült voln' az olta 
Ki a káros? 
Igy hát hogy lejárt a garad 
Retur marsot trombitálnak, 
S a princzek igy kiabálnak : 
Ki mit kapott avval marad. 
S a mint hallom, a költséget, 
Hogy ne lásson rövidséget 
Igy a kincstár, 
Elintézik majdan c ként 
Kirójják ekklézsiánként 
És nem lesz kár. — 

Értette hát kegyelmetek 
Honnan eredt 
Ez a borzasztó fergeteg 
S mi vége lett? 
S hogy milly következést szüle 
Ejrópának 
S a világnak? 
Érthette kinek van füle." 
„Értettük"-imigy felel a 
Frckvenczia — 
S dicséretére bevollá, 
Hogy igy meg nem magyarázná 
S e n k i fia. 

Félre fordul az egyházfi 
Hogy képét ne lássa senki, 
S mosolyogva 
Mint vén róka 
Bajusszá alól igy hebeg : 
„Értettétek -a menykőbe 
Már engem üssenek főbe 
Ha értitek. 
Mikor még magam se értem 
A mit nektek elbeszéltem, 
Ügyetlenek." 

S még egy hosszút kortyintanak, 
Már a holt egésségére, 
S az élők idvcsségére 
S igy ugy haza ballagának , 
Teljes teli tanúsággal 
Töltött zsákkal 
A somkúti atyafiak. 

//•'!•;, Farkas. 

R é g i k é p e k . 
V A S GEREBEN-tól. I 

Másnap elküldé legényét az asztaloshoz azon izenettel, hogy a 
méltóságos septemvirné akar valamit készíttetni, melly izeaetre az 
asztalos el is jött, és a méltóságos asszony beszédbe eredt vele. ^ 

,Szivesen dolgoztatnék az úrral, de most hallom, hogy az úr< 
más mesterembert csak félvállról vesz.' 

„Ki mondta azt ? " kérdi az asztulos németül. 
,Egy csizmadia,' lön a felelet. 
„Azt szeretném látni," viszonzá az asztalos, ki rettentőt bá

mult, mikor a szomszéd szobából aranyos mentében, tisztelkedésre 
készen, meglátja a tegnapi — csizmadiái. 

',Ez mondta! ' mondja a septemvirné. 
• . ' " . r ' i lx fii. i*t 

I) 

Ez a kipontozott hely annyit tesz, hogy az asztalos mindent 
ukart mondani, csak az nem jutott eszébe, mit leginkább akart 
mondani; de a septemvir nem érvén rá várakozni, míg az asztalos
nak eszébe jutna valami j ó hazudság, barátságos képpel mondja a 
félholtnak : 

,Máskor, édes j ó barátom, nem kell úgy kiesinylcni a csizma
diákat, ki tudja, hát ha otthon aranyos mentéjük van.' 

Az orvosokkal nagyon szeretett kötekedni, tagadván, hogy az 
orvosi mesterség (ars medica) tudomány (scientia) legyen. 

Számtalan alkalmuk volt orvos uraiméknak az öreg úrral kö
tekedni e miatt, de bizony mindig rövidet húztak, mert ha az öreg 
úr a prédikátorságot elővette, szörnyen megmutatta, hogy az ügy
védség mégis szebb mesterség, mint az orvosi mesterség. 

,Hány pört vesztenek el a prókátorok?' vitatkozik egy meg
szorult orvos, kit a septemvir megfogott. 

„ A hányat elvesztenek, ugyanannyit megnyernek," mondja 
Németh, „mert arra nincsen eset, hogy egy pört a fülpörös is elve
szítsen, meg az alpörös is ; hanem több esetet tudok, mikor egy 
beteg hat orvos között is meghalt." 

Mondom, nem lehetett ebben a tárgyban sikeresen vitázni az 
üreggel, mert addig nyakgatta és élczelte a másikat, míg az kény
telen volt magát megadni. 

,Na várjon, méltóságod,' fenyegeti az orvos, ,egyszer mégis 
ránk szorul, majd meglátom akkor, mit mond.' 

„Majd meghallja akkor, édes barátom," tréfál a septemvir, kit 
egykor csakugyan elért a végső baj, s az aggódó családorvost hi
vatta, még pedig azt, kivel legtöbbet vitatkozott. 

Az orvos megjött. 
Az öreg úr jó l tudta, hogy nincsen mentség, azért a legna

gyobb lélekerövel megint kedvencz tárgyára tért vissza, s az orvos
sal kötekedett. 

,Hogy vagyunk, orvos úr? mit mond ál lapotomhoz?' 
„Már mondám, méltóságos uram, hogy illyen esetben a pró

kátorok is megadják magukat." 
^Megálljon, amice, — mondja a septemvir, — én még most ha

lódom először, — már pedig jóravaló prókátor az első Ítélettől nem 
ijed meg , hanem appellál, s a pört néha husz esztendeig is elhúzza. 
Nohát, orvos ur, tudnak-e önök appellálni ?' 

Az orvos nem tudott felelni, mert az öreg ur az Isten Ítélőszéke 
előtt még az nap compareált. 

II. Szepessy Ignácz, pécsi püspök. 

A pécsi lyceum a szárazföltlön bizonyosan a legszebb taninté
zet, hova fiatal ember tanulni járt , — mert itt palota fogadá az 
ifjút, s a tanárok mivelt eszű és lelkes emberek voltak, minthogy 
a nagy alapító nagy gonddal kereste ki a tanárokat, hogy a fiatal
ságot jr> bánásmód által tudja Pécsre édesgetni. 

Egyetlenegy törvénv vol t , semmit sem tenni, mi bücsületes 
emberhez nem illik. 

Fájdalom, akad ollyan durva ficzkő, ki ezt nem értette meg, s 
határtalan betyárságában azt gondolta ki, hogy csizmájának ma
gas sarkában egy üreget vájatott a csizmadiával, az üregbe pedig 
egy kis kampó volt megerősítve, s a meggondolatlan fiatal ember 
leczke alatt egy kis csöngetyüt akasztott a kampóba,s ekként lábát 
megmozdítván, a csöngetyü rendkívül boszontotta a tanárt. 

V é g i g nézett a hallgatókon, de az illető olly figyelmesnek lát
szék, hogy lehetetlen volt kitalálni, holott a csúngetyü mindunta-
lau megszólamlott. 

A tanár jól tudta, hogy a fiatulságot hasztalan fogná a vadas-
kodásra fölszólítani; mert a tanulókban mindig vol t annyi testü
leti szellem, hogy az árulkodást keservesen megboszulták, tehát 
nem tudott mit csinálni, hanem a püspöknek panaszolkodott. 

Szepessy, mint minden nagy lelkű ember, mélyen megszomo
rodott e durvaságon, de azt föltette magában, hogy ezért vizsgála
tot nem rendel. nehogy az intézet a szükséges szigor által is szen
vedjen. 
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Midőn a rákövetkezett napon az illető tanárnak órája követ
kezett, a tanár ur helyett Szepessy püspök lépett a terembe, s az 
ifjúság lelkesült éljenekkel fogadá. 

jUraim! — szól meghatottan a püspök az ifjúság felé fordul
ván , s arczainak egész szelídsége mutatá, hogy ez ember nem az
ért jö t t a terembe, hogy rettentsen, — megengedik az urak-
hogy barátimnak szólítsam ." 

„Éljen, éljen!" riadt újra a lelkesülés. 
,Köszönöm a bizalmat, barátim, — s hiszem, megengeditek, 

hogy közétek ülve hallgassam én is a leczkéket.' 
Megint éljenek fogadák a nyilatkozatot, s mindenki szives 

örömmel a ka ni saját helyét átengedni, s ő az egyiket csakugyan el 
is fogadá, hanem mielőtt leülne, körülnézve mondja : 

. B a r á t i i n . — ha valaki köztünk csöngetni fog, azt nem tűrjük 
magunk között i ' 

„ E g y pillanatig sem! mondják valamennyien helyrehuzódván ; 
mert a tanár belépett, s ezen naptól fogva nem vol t alkalma pa-
naszolkodní,mert a fiatalság szigorúbb lőn önmaga iránt, minthogy 
az elöljáróknak egyéb rendszabályra szüksége lett volna. 

Püspöki megyéjét vizsgálni menvén a fölső nyéki imaház mel 
letti régi romokat is megnézé. mellyek valaha szintén egy imaház 
nak falaiból valók. 

A romok valóban igen régiek voltak; mert minden kis szél 
egy-egy darabot hozott le a falból történetesen akkor is, midőn 
Szepessy a romokat nézegette. 

A megyebeli szolgabirák egyike a kíséretben lévén, ámbár nem 
akart a kíséretből, különösen a püspök oldala mellől elmaradni, 
nagyon félve tekintgetett a falakra, mi szintén már a nevetségessé
gig ment. 

A szolgabiró különben ollyan ember volt, ki saját lelkiismere
tével ugy sem volt igen tisztában, és végtére is nem tudta szó nél
kül megállni a dolgot, hanem elhalaványodván egy ködarab lehul
lásakor azt mondja : 

,Méltőságos uram, én azt tanácsolnám, hogy menjünk ki mi
nél e lőbb ; mert még bajunk lesz. 

A püspök látván a lelkiismeretnek furdalását, isteni nyuga
lommal megállva azt feleli : 

.Uram — a jó lelkiismeret sehol sem fél. 
Pécsnek úgyszólván mindenét fölszentelte, hogy a városnak 

nagyobb jövendőt szerezzen, megvette a Paulinusoknak egykori 
zárdáját, azt egy pár hónap alatt, mondhatni rendkívüli erőlködés
sel olly diszessen kinyíttatá, hogy mint fölebb is mondám, az euró
pai száraz földön alig van tanintézet, hol az ifjúság ol ly gyönyörű 
termekben hallgathatná tanóráit. 

Nem kért sehonnan segélyt, saját erszényéből teremte elő min
dent, s megyéjében papságának legtehetségesebbéiből választá a ta
nárokat. Megyéjének papságát nagy figyelemmel ujonezozta, kitűnő 
gondja volt az értelemre és társalgási miveltségre, az lévén szán
déka, hogy papsága a társas életben ösraerj emindazon szabályokat, 
mellyeknek tudása előnyt, nem tudása pedig bajt és lenézetést szerez. 

E g y nagy könyvtárt csatolt a lyceumi alapítványhoz, melly 
olly terjedt vol t , hogy gazdag könyvtárt tett megszerezhetővé, 
hova mindenki szabadon járhatott folyóiratokat és könyveket ol
vasni, mi főleg a tanuló ifjúságra rendkívül j ó hatással volt . 

A londoni postahivatal . 

Lépjünk azonban most visszafelé, ép azon uton, mellyen ide jöttünk, 
menjünk a hírlapok és levelek társaságában, természetesen gőzre bízván mi 
is magunkat — a londoni postahivatalon keresztül . . . Kevéssel 6-óra után, 
vörös egyenruhás emberek, vörös egyen ruhájú — talán festett — targon-
czákat tolnak a hátulsó ajtóhoz, melyekből a különböző felvételi hivatalokban 
gyűlt levelek és hirlap példányok ezrei adatnak át . . . minden levél, legalább 
10 utat végez el, és mégis 200 ezer levél, a temérdek kezelő kezein minden 
legkisebb zavar vagy tévedés nélkül megy keresztül. A kosarakból — a tar-
gonczák tartalmai — nagy asztalokra halmoztatnak fól, hol már a főhivatal 
gyűjteménye több láb magos rétegeket képez. Az asztalt 15—20veres egyen
ruhás irnok állja körül, kik minden levelet a czimlappal fölfelé forditan*\k, 
— nagy és bérmentetlen levelek egy külön kosárba hányatnak . . . . s az igy 
czímlapjukkal fölfelé fordított levélkék most hosszú cálukba tétetnek, mely-
lyekből-ismét más egyének a bélyegző hivatalba viszik . . . Bámulatos a bé
lyegzők gyors műtéte! Egy szorgalmas bélyegző 7—8000 levélre képes egy 

) Lásd a ..Vasárnapi IIJMÍR" ::.'-ik mamában. JWmv*3bk,'' 

óra alatt bélyeget ütni. Ehez bizonyos fába metszett bélyeg használtatik, mi
vel ez kevésbé fárasztja a kezet, és mert a téntát is jobban megtartja, mint 
az érez. Minden száz levél bélyegzése után a bélyeg egy külön papirra nyo
matik, — ezen kivül a levél hátára nyomott nap számjának mindég különös 

jegye van, mindennap változik s egy könyvbe vezettetik. Ezen elővigyázat 
által minden lehető hamisítás megakadályoztatik, miután az emiitett, min
dennap változó jegyet a hivatali személyzeten kivül egyetlen egy ember sem 
ösmeri . . . . 

Miután a levelek bélyeget s számot nyertek, akkor ismét más írnokok 
veszik át, kik megvizsgálják, valljon a kellő bérjegygyei vannak-e ellátva r 
Meglepő gyorsasággal fedeztetnek fel minden, a legkisebb hiányok is, s az 
érdemlett büntetés azonnal a levélboritékra iratik, azaz kettős vitelbér. A 
„királyné főkkel" kellőleg ellátott levelek egy asztalra jőnek, hol a szép. 
fehér-vörös királyné fejecskék, egy bélyeg koczkázott négyszögüleg keresz
tülmetsző, fekete vonásai által bemázoltatnak. 

Most következik az osztályzás. A levelek most különböző szobákban 
álló hosszú asztalokra halmoztatnak. Ezeknek bizonyos felirataik vannak, 
például : „Great Western," „Eastern Counlies," „London and North-We
stern," London and Brighton" Egy szoba felirata pedig : „Blind" — (vak). 
Itt egy irnok foglalatoskodik remetei magányban. Ö hozzá hozatnak a „vak 
levelek," vagyis homályos vagy magyarázatlan irásu s czimű levelek, kinek 
egyedüli feladata ezen hieroglyphok értelmét, melly a legtudósabb philadel
phiai ügyvédnek, vagy a szemfényvesztés bármellyik tanárának is elég dol
got adna — kifürkészni, tisztába hozni s olvasható betűkkel, melly azután az 
irnok kénye szerint akár az eredeti irás nyakára, akár alá iratik, eUátni . . . 
Ez írnoknak valóban éles szemekkel kell bírnia és mégis ..rak ember"nek 
hívják közönségesen. Csak ie a leggyakorlottabb rak ember képes az itt min
dennap előforduló észficzamitó rebusokat kitalálni, mert hogy például„Srom-
fredevi" alatt ezt kelljen érteni: „Sir Humphrey Davy," — ebben : „dandy, 
Emboro, Dufferlin, — ezen városok neveit kell keresni : „Dundee, Edinburgh, 
Dunfernaline" — valóban nem kis feladat s nem kis jártosságot kivan! . . . 
Vagy hogy ebből : ,jonsmeet ne Wcasal pin tin" ezt a czímet kell kisütni: 
„John Smith Newcastle-upon-Tyne," vagy ebből : „Calli Phorny Togow rhe 
Niggerauger Rough" ezt kell kimagyarázni: „California to golhe Nicaragua 
route" — hogy nem épen a legszelídebb foglalkozás, alig fogja bárki ia 
tagadni. Csoda-e azután, ha a szegény „vak ember" a hazai nyelv illy pom
pás helyesírása fölötti haragjában indulatosan csapja földhöz a szerelmi val 
fontost vivő s gyengéd bánásmód közt született illatos levélkét, vagy a bár
sony kezek rajzolta betűknek, leírhatatlan torzalakokat a d ? ! Lehet néha 
látni e „vak embert," mint vizsgálja feszült figyelemmel „terra incognita"-
ját, midőn hirtelen, mintha kósza szellemek súgták volna fülébe, tollat ragad 
s ime a felirat tisztán s érthetően áll előttünk. Ha valamelly vak levél pap
nak, vagy orvosnak szól, de a lakhely nincs megnevezve, vagy olvashatlan, 
nagyon könnyen segit magán. Veszi az orvosok és papok névtárát, 8 a valódi 
czim- s helynév kevés idő alatt fel lőn fedezve. Természetes, hogy illy czimü 
levél ; „James Smith London" gyakran egészen más „Smith" által bon tátik 
fel, mint kinek tulajdonképen felbontani B tartalmát olvasni joga lett volna; 
de miről egyik „Smith" sem tehet, mint nem tehet arról, hogy ép olly házba 
bérelt lakást, hol már földszint vagy az emeleten s/.inte ..James Smith" lakott. 
Egyszer két illy névrokon heves vitába keveredett egy levél fölött. A későbbi 
bérlő így szól: „önnek vissza kell lépni . . . és ennek szükségességét törté
neti előnyökkel is be fogom bizonyítani." . . . „Tagadom — válaszol a 
korábbi bérlő — én már régebben lakom e házban, mint ön,... ön 11. Jakab, 
önnek le kell mondania." 

Az alosztályzóktól most újra más osztályzókhoz vitetnek a levelek. Az 
előbbi osztályozás csak általános volt; a most következő részletes leend, pél
dául : a Great-rVettern-vaspályára küldendő levelek külön osztályzóknak 
adatnak át, kik azután mindazon leveleket összekötik, mellyek a „Didcot és 
oxfordi" fiók pályára jőnek; elkülönítik továbbá a Bath, Bristolba menőket 
azoktól, mellyek Exeter, Plymouth, Cornwallba szólnak . . . és így jön azután 
a sor lassanként az egyes kisebb városokra. — De elkülönítik még a bérmen
teseket is a bérmentetlenektől, a nagy és hivatalosokat a magányosoktól, ha
bár ugyanazon helyre menjenek is. . . . A nyolcz óra közeledtével emelkedik 
iámét a tevékenység s vele együtt az élénkség, mert a „ rKans"nak — bizo
nyos nemű nagy omnibus — a vaspálya állomáshoz kell sietni. A napi mű
ködés vége s záradéka abban áll, hogy a levelek alkalmas csomagokba 
köttetnek, de minden boríték nélkül. A fiók a vidéki postahivatalok számára 
különös csomagok nem készítetnek Londonban, hanem ezt a tartományi 
főpostahivatalok eszközlik. A bérmentetlen levelektől járandó díj — mellynek 
beszedése a postamestert illeti — egy lappapirra iratik fel, s a csomaghoz 
mellékeltetik. A levélcsomagok s más kötegek, puha s finom birkabőr táskába 
köttetnek, s vagy csak puszta postai hivatalos pecséttel, vagy néha zárral is 
— különösen a Schetland szigetre menők — láttatnak el. . . A hordárok sza
kadatlan telt táskákkal jönnek, mennek a ,,"Wans"hoz. Midőn a nyolcz óra 
utolsó ütéV is elhangzott, az emelvényen ülő főhivatalnok eyy kalapáctütés-
* & t f ^ a * n i i k o r a 'egutolsó csomagnak is készen kell lenni s a hivatalt 
elhagyni. 

esti postával küldött teher középezámitás szerinti összege 10 ton-
nat (2*0 , 

B * 

mázsa) teáz, ki 
Hírlapok 
Levelek 
Könyvek 
Kötésiek 

vetkező arányban 
11 tonna, vagy is az összes teher 70° e. 

1 „ 7 font „ „ „ 10° e. 
— , . ö 2 ° e . 

I 9° e. 
A londoni postahivatal által évenként 296,436 és a királyság összes 



postahivatalai által épen két annyi 592,872 könyvcsomagok küldetnek, a 
mellyekérti vitelbér 81,870 ft. sterl. 1854b-en, Londonból szétküldött hirlap-
példányok száma 53 millió, az összes királyságban pedig két annyi volt. A 
vitelbér, példányokként egy penny, évenként 2,208,334 ft.st. A reggeli posta 
által küldött teherösszeg ugy viszonyul az estelivel, mint 1 : 4. Középszárai-
tással Londonba naponként 267,521 levél érkezik, s Londonból naponként 
283,225 küldetik szét. 

Az olcsó vitelbérnek Hill liowland általi '.behozatala óta, gyakran a 
legkülönösebb küldemények utaznak a postával. //u//ból jő Londonba egy 
„tengeri sült rákkal" terhelt levél, egy másik Norwichhól indulva „eleven 
fekete madarat'1 visz Chellenham\>&, melly valóban átvétetett, kellő időben 
megetettetett, ápoltatott s kellő helyen átadatott. Majd egy szeretetreméltó 
anya egyetlen kedves magzatjának „egy palaczk epret" küld,de melly a kímé
letlen kezelés s gyengédtelen rázódás miatt csak mint színe hagyott kása 
érkezett meg . . . . el nem mulasztván egyszersmind az uton valamellyik úti
társsal bensőbb barátságra lépni, a az tökéletesen mindegy volt, hogy e magas 
kegyre épen a legközelebb elhunyt özvegy királynénak küldött, drága csipke
kelmét méltatá, melly e barátság nyomairól örökké megemlékezend; majd 
egy boritéknélküli üveg érkezik a dublini postával Bratfordba illy czím alatt: 
„fim M. . . egy csép a Vesuc kráteréből."... Nem ritkán egész pamatbaukó 
utazik a postán minden uti köntös nélkül, s 50—70 fontnyi sterling összegek 
gyakran csak sarkukon ostyával összeragasztva vándorolnak. — Itt még 
néhány postaküldemény : Aberdeenből Ayrba két nyúl és egy császármadár, 
hat csomag lakodalmi kalács és plumpudding, eleven pióczák hólyagban, — 
természetes, hogy a hólyag gyakran megreped a csomagok terhe alatt, lakói 
szétmásznak s britt ő föliége postaszekerében uj hont keresnek . . . ámde a 
pióczákat sóvárogva váró kereskedő csak üveghólyagot kap . . . egy eleven 

egér, egy dugaszhúzó, egy tölcsér, csizmatalpszegek, egy koppasztott fáczán, 
nchány emberi testtag boncztudományul (kellemes illata által felfedezve), 
szivarok, gyújtó, puskapor, egy töltött pisztoly, egy pudlikutya, egy matróz-
kabát,egy üveg jószagu folyadék, egy kés tokkal együtt, egy gyermeköltöny 
„Lady J . . . nek szerelemből," egy korsó Pückling, zsebkönyv, porczellán-
thea-készlet, egy szelencze keresztes pókkal terhelve, egy fiatal eleven alligá
tor ,,J . . . H . . . master úrnak természetrajzi élőpéldányul,•' és ezer meg 
ezer hasonló tárgyak, mint levelek küldetnek, daczára azon fennálló szabá
lyoknak, hogy üvegnemüek, metszőeszközök, tüzfogékony, csepfolyós tár
gyak csak biztosított és alkalmas pakolással vétetnek föl. 

Néha a hírlapok egyes példányait „csak egyetlen egy szó becsempészé
sére" használják azok szerteküldői, de melly titkos correspondentia, ha fel
fedeztetik, a vitelbér kétszeres megtérítését vonja maga után. — Illy előre 
nem látott kiadások számtalan fukarnak okoztak már egy kis boszút. . . At 
itt következő példák mutatják, hogy puszta szavuk is mennyire emelek a 
vitelbért, megjegyzendő, hogy e példák egytől egyig a londoni föpostahiva-
tal naplójából vétetnek : 

„Szerelemből" 1 sp. . . . 4 p. 
„Minden rendén van!" 1 „ . . . — „ 
„Édes galambom" — „ . . . 8 „ 
„Kérem önt, jöjjön mi hamarabb" . 1 „ . . . 4 ,, 
„Kicsinyünk egészséges" 1 „ . . . — ,, 
„Küldje ön el arczképét" 1 ,, . . . 4 , , 
„Holnap elutazom" — ,, . . . 8 „ 

Visszautasított bérmentetlen levelekért a küldő kétszeres vitel bért tar
tozik fizetni. Tóth Balázs. 

T Á R H Á Z . 
E g y székely tengerész utMevele i . 

X V I . 
( t 0 I I I • I • >, ) 

Középtengeren Carbonara foktul a sardiniai szigeten déli 15 mértföld
nyire 20-ik július, A a födélzetén. 

Hajóm ólomszárnyakkal lejteget dagadozó hullámok fölött, míg képze-
lődésem ellenirányban kettőztetett sebességgel repül vissza a tengertávirdája, 
a kedvező szél villámgyorsaságán a kedves honba. Mellyik éri el előbb czélját? 
. . . ezl ez! 

Déli Európa tengereinek véglánczszeme Azovban fekvő Taganrogból 
május 26-án tevém látogatásom tenálad, szeretett hon! e népszerű lapod 
hasábjain. (Ezt nem kaptuk. — Szerk. ) 

Engedj újból kissé regélnem! Hisz ez ártatlan fecsegés tollam által, 
egyedüli vigaszom tengerek által elszigeteltségemben! 

2. 

Mult hó 6-án az Urnák hírével Stambul-íelé szélnek bocsájtók vitor
láinkat , de ellenszél megtagadá gyors szárnyait, miért is már délután kevés 
távolban horgonyt vetni kényteténk. Rövid út nemde? illyeket a szép alföld 
homokos, avagy Szolnok iszapos terén is tehetni. De cz a zavaros, télfagy-
lalta Asow egyedüli előnye vérei fölött. 

Kegyetlen e. k. szél lánczol le 8-án reggelig, midőn segédhajónkkal, 
közclhajózva egymással odább vitorlázánk; de estve viszont „álljt" kiálta az 
ellen s/ól. s alig pár mértföldnyi haladás után az egész haszon, egy a tenger 
közepéből lebocsajtott csolnakunkkal kifogott orosz háló paranggal, s estve 
horgonyhelyünkün fogott néhány apró hal — mintegy 3 mérő szörnyű aprót 
visszadobván. Emlitém hálók 1 —200 láb hosszak, póznákra kötött spárgából, 
mellyekről egy singnyi hosszú spárgán csüngnek le a horgok. Temérdek sok 
halat, főleg tokot fognak a zavarosban folyton leczövekelt hálóval. 

9-én gyönyörűen dagadozának vitorláink, de nyilt sebcsségöket ké-
selgö segédünk miatt mérsékelni kellé. 

11-én Yenikalé előtt reggel horgonyt vetünk, és más nap a dühöngő szél 
csillapultával segédünket újabb 100 zsákkal terheljük. Könnyebbülünk. 

12-én Kert sc.hr előtti fövény torlaszok áthatolása végett, alig pár órára 
újabb kalauzt fogadánk, folytatjuk utunk bár kevés szélben. 

Szörnyű sok a fövény torlasz Yenikalé s Kertsche között, alig párt 
jelölvén egy-egy rideg kos vagy pózna, mcllynél a hajdani kis biró is nagyob
bat teve a sáncz kikerüléseért. 

3. 

Alig lebeg kis szellő, hajónk 12'. 2 lábra sűlyed, melly ml a víz több tor
lasz fölött nem magasb; kalauzunk arcza komor redőket ölt . . . Szélcsend . . . 
nő az aggodalom . . . Szellő kel föl . . . remény emelkedik . . . még egy tor
lasz . . . s mentve vagyunk! Egy gyorsabb genuai hajó jön, felfogja vitorláink 
szellőit . . . kérésünkre nem tér ki . . . torlasz mellett vagyunk . . . ö odább 
megy . . . mi megfeneklünk észrevétlen a kis szellőben 1 

Mindenik elkomorul! E fövénypad porló homok ugyan : a hajó nem 
zúzatik szét, ha roncsolt hajó váza nincs fölötte . . . de a menekülés bizony
talan, vagy igen nehéz. 

Szomorú csend! a hajó tehetlcn tesped! ormója nem hasit 

kat! szél nem csatázik vitorláin! kormányrúd nyikorgása nem zavarja a 
csendet! 

A halott kiterítve fekszik, habok vetette gyászpadán, torlasz ravatalon! 
Yenikalé gyász harangja . . . zokogj fölötte. 

Délutáni négy óra van, a hajó harmadik kissebbségü s második mellék-
horgonyát, csólnakunkon odább víve pár 100 lépésre vízbe dobjuk s a rákö
tött vastag kötélnél fogva húzni törekedünk hajónkat elébb-elébb horgony 
fölvonó rúdon. Hasztalan . . . 

Bevonjuk a gyászteritőt, vitorláinkat, szellő ereje nem mozdít azokon! 
Estve 10 órakor fekszünk le kifáradva . . . szárazon . . . vizén! 

i Hajnalban már két órakor folytatjuk mentési kísérletünket,lankad az erő! 
Két óra múlva karunk ereje gyámolítva vitorlánkat dagasztó szél által, a hajót 
kiemeli a homoktorlaszról . . Az ájult fölébreflt! 

Két óra múlva Kertsche előtt horgonyozunk, hanem 15-én segédhajónk 
átürítve elhagyott horgonyunk fölhúzva, odább eredünk. 

Itt ('. Tnrhí) ál a kertschei szoros marad el, amott a nyugati part < 'a/fa 
városa s Meganone foknál. 

Kevés kedvező, vagy épen cllenszél! 
Krimia, Aitodor s Aia fokok határozta déli partjánál, magas hegyek 

távolában lejt hajónk. 
22-én Kispet foknál az ázsiai {tart a Bosphorus előtt mutatja magát. 

Estve 10 órakor az elő- 8 középárbocz közép vitorláira maradunk, éjjen a csa
tornába lépni vészes és tilos lévén. 

Reggel a nyílás közelében vagyunk. Látszanak a cziprusí zöldellő hegy
vonalak, az ős kor erős végvárai! Európa felül S».-György kis helység. 

Gyönyörű Bosphorus! Varázsló kép! Fogadj kebeledbe! 
A nyilason belül csakhamar népesül a part, főleg az európai. 
Bujukdéré helységnél, a legszebb partnál, vetünk horgonyt. 
Sudár, örök zöld cziprusok közt alacsony íodclü paloták, mulató lakok, 

szép kertek! zugó haboktól mosva! Milly szép az ezüstös hold világában! Az 
éj sötétiben viszont a fák sötét zöldjében világító mécsek! 

E népes helységnél nyárban három gőzös tartja fen a közlekedést. 

K a k a s Márton a színházban. 

X V I . Levél. 
Harmadik torna (bős bajvívás) a negyven arany díj tiszteletére: „rög

tönzött előadás" és „férjem szinész" vígjátékok között. 
Tekintetes szerkesztő ur. §. 1. Vágynak darabok, mellyek a közönség 

kedveért iratnak, vágynak, meílyek a színészek kedveért iratnak, és ismét 
vágynak, mellyeket az iró saját kedveért szerze (Hohó Kakas Márton! 
ebből tudományos értekezés lesz, ahhoz pedig elébb fegyverengedélyt kell 
kérni, különben majd azt mondják, hogy . ss! Tehát kezdjük alantabb.) Hol 
volt, hol nem volt, megszökött egyszer egy szinész a színpadról, j)crse. vidé
ken, azon módon pánczélostul, a hogy Jeruzsálemet bevette, félvón a hitele
zőitől, a kik l>eakarták csukatni, s tarlókon és kukuriezafóldekcn keresztül 
betévedt egy urasági kastélyba, a hol épen igen nagy a zavar, mert egy fia
tal ember a nagybátyjának az unokabugát szereti.a nagybátyjának a felesége 
meg azt hiszi. hogy őt szereti, a nagybátya meg azt hiszi, hogy ó valakit 
agyonlőtt, a ki a feleségét szereti s annak szerelmet vallott, a miből azután 
ollyan bonyolódott geneologia keveredik, hogy ha rágondolok is, megfájdul 
a fejem. Diktum faktum : a szinész épen jókor botlik oda; a fiatal szerelmes 
rábeszéli, hogy játszék urabátyja előtt mindenféle 
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ki megölt fiát keresi, majd a bátyát, ki testvéreért bc-szut állni jött, majd a 
rejtélyes imádót, ki szerelmet vall és agyonlöveti magát, perse csak fojtással, 
s azután megint föléled. A mint látható, itt a színésznek bőséges alkalom van 
nyújtva — az átöltözködésbeni ügyesség kimutatására, mellynek Szerdahelyi 
teljesen meg is felelt. 

Tanúság pedig ebből Tetszett valamit szólani ? Nem. — 
En sem. — Alázatos szolgája Kakas Márton. 

§. t. Férjem szinész. Szomorú eset. Beszéljünk másról . Egyikétől azon 
bírálóknak, a kik a huszonnégy pályaművet átolvasták, azt hallottam, h o g y 
az valami bámulatos, mennyire e g y malomban ő rö lnek vígjáték íróink. A hti-
szonnégv között három bajlódik ollyan orvossal, a kit a felesége félt a be t e 
geitől, AároBiban szerelmes a hős a gyámleányába, űrnek van blasirozott 
grófja, vagy e g y é b arszlánjn, kilenc* alapul parányi félreértéseken, háromban 
keveredik a hős furcsa összeköttetésbe a szobalcányával, ismét Aáromban tör
ténik az meg, hogy a kérőnek m i n d e g y , akár az egyik primadonnát vegye 
feleségül, akár a másikat, ötben maga vallja meg a kisasszony a szerelmet a 
gavallérnak és Aáromban nem akar az ö z v e g y asszonyság férhez menni má
sodszor; ötben teszik bolondá u tudósokat, írókat és kritikusokat, s Aáromban 
vannak örökítve a színészek erényei . Ideális személyek mindenütt a juristák, 
festők, művészek, ifju földesurak, cotillontánczosok, comicus alakok az ö r e g 
urak, neve lők , tudósok, lármás asszonyságok s három helyen fordul elő az a 
vakmerő megoldása a csomónak, hogy a szegény legény megnyeri a nagy 
lutriban az első trefl'ertl Járvány ez, vagy mi? 

Emlékezik tehát szerkesztő ur arra a kéthét előtti orvosra, a ki a „ M é g 
nem késó"-bcii félti a feleséüét. Mejrint itt van. Azután niesr arra a színészre 
a „Megcsaltak a komédiások"-ból. Az is itt van. Összejöttek. A többit azután 
akár el se m o n d j a m . Maga is kitalálhatja szerkesztő ur. Mindgyárt mondtam 
akkor a hugomasszonynuk, hogy ne menjen ahhoz a színészhez, a ki m é g a 
kritikusokat is megtudta csalni, mert biz őt is megcsalja. De akkor ugy siet
tek az összekeléssel, hogy még a dispensatiora sem vártak. Ugy is vették 
hasznát. A szinész megismerkedik az orvos nejével. Mit és mit nem csinálnak? 
azt azután mi nem tudhatjuk, mert előttünk ugy hazudik mind a kettő, mint
ha a súgótól ha l laná; hanem hisz! a ki akarja. Az asszony v é g r e még egy 
szerelmes levelet is megkap, de azt is elmismásolják; elhitetik vele szegény
nyel, hogy az csak — szinpadi levél volt. 

Tanúság ebből az, hogy a ki színészhez ment nőül, ne bajoskodjék a 
féltéssel. Ha szerelmes levelet kap, h í g y j e , hogy az színpadi levél, ha férje 
kótyagosan megy haza, h í g y j e , hogy az szinpadi mámor; ha férje m e g v e r i , 
h i g y j e , hogy az szinpadi ü t l e g ; csak azt ne h így je , hogy ha a férje elköltötte 
a pénzit, az is szinpadi pénz vo l t , mer t azt m á r nem adják vissza. 

Nagyobb hasonlatosság kedveért a múltkori darabból még az egyik 
jámbor kritikust is beintették; a másik kettő megaprehendált, nem jött el. 
Ezúttal (azt mondják) Szerdahelyi egyik élő írónkat figurázta ki, egészen azt 
utánozva benne. E z ellen komolyan tiltakoznunk kell szerkesztő ur. A stikk 
megesett ma máson, holnap megeshetik én rajtam. Valami ugrifülesnek eszibe 
juthat, hogy az ősanyában engem producáljon, mínt kakast , (vesztemre az 
arczképeni is ki van adva) é s ez ellen komolyan biztosítani ukarom magamat. 

Urak éa asszonyságok, kik ott a színpadon laktok, tiszteljétek azt a 
csarnokot, melly rátok bízatott, hogy a közönség is tisztelje az t ; ne hordjátok 
le a színpadról a színfalak titkait s ne hordjátok fel a színpadra a magány 
szenvedélyeket. *) Kakas Márton. 

* Irodalom ée művészet . 

E lágymeleg részvétnek egyik oka az, hogy nálunk a szellemi mivelt
ség szerény kiterjedésben érte még el azon fokot, mellyen a szellemi,magasabb 
élvezeket nyújtó olvasmányok nélkülözhetlen szükséggé válnak ; másik oka 
pedig, hogy a legközelebbi végzetes események által az anyagi, vagyoni állapo
tok tetemes megfogyáson, megrongáláson estek át. Kit illy lényeges, létet, fen-
mantdást, koezkáztató csapás ér, a szerelmi bútól ömlengő vagy regéket elbe
szélő költeményekben aligha találja fel vigaszát 8 a szükség olly olvasmányok 
után kényszeríti nyúlni először is. mellyekben az anyagi ál lapot rendezése, jól
lét-és gazdagság elérésére útmutatást talál. S ha mindezeket elérte, vagy 
csak megközelítette ís, akkor bizonyára ki fog terjedni figyelme mindenekre. 

Azért legkevesbbé se aggódjunk azon, hogy mindenkit realisnieretek 
után törni látunk. Ennekelmaradhatlan következményeanemzet anyagi jólléte, 
gazdagsága leend, s ekkor fog csak igazán bekövetkezni úgy a szépirodalom, 
mint minden tudományok és művészetek fénykora is. Nemzeti miveltségünk-
ből eltünend az eddigi káros egyoldalúság, melly majdnem kizárólagosan 
esak a politikai és szépirodalmi téren mutatkozott s beálland a sokoldalúság 
azon szép öszhangja, mellyet mivelt nagy nemzetekben olly nagyra becsülni 
és bámulni tudunk. 

Addig is pedig, míg bekövetkeznék e dicső kor, folytassák működései
ket szépirodalmuk terén, kik hivatva vaunak, s ha a jelen átmeneti kor nem 
méltányol is érdem szerint, dc a jövő bizonyára elismeréssel leend a csügge-
detlen feláldozásért, melly fáradozott egy szent ügyben nem egyébért,csupán 
azért, hogy azt megmentse egy szebb jövőnek. 

Hasonló jelentékenységgel bir belbecse által fentmegnevezett három 
rendbeli mü is, mellyekről, ha részletesebben nem szólunk, ezt azért teszszük, 
mert nagyon hosszúra fogna értekezésünk terjeszkedni, hogy elmondjunk 
minden jót, mit azokról mondanunk kellene. Ezúttal csuk a nagy közönség 
figyelmét és részvétét hívjuk fel azok iránt; — mert ezeknél a hő pártolással 
nemcsak hazafiúi nagy kötelességet teljesít, de az érdemet is kellő méltány-
latban részesíti, Vahot Sándor költeményeinél pedig lerója ama szép tartozá
sát is, melylyel egy hálás nemzet legszentebb ügyének hüszolgáját Istentől 
súlyos kórállapottal meglátogatott napjaiban anyagi támogatásban részesiti. 

a. LO 

— Emlékezhetnek olvasóink hogy Losonczy László népies költőnk ver
sei I kötetét 1853-ban kiadta. Az olvasó közönség meleg részvéte, a kritika 
dicsérő nyilatkozata arra inditák a derék szerzőt, hogy költeményei II köte
tet is sajtó alá bocsássa. Losonczy László verseinek életrevalóságát, s nép
szerűségét tanúsítja az, bogy több zeneszerző mint Bognár, Simonfly, Dömötör, 
Nagy az általa szerzett népdalokra dallamokat írtak, mellyek a nép njkán 
zengenek. Az előfizetési ivek szélküldcttek. Egy kötet ára 1. p. f. Ajánljuk 
az olvasó közönség figyelmébe a kedves olvasmányt. 

— Megjelent a Török János által szerkezteit „Kelet népe" czimü folyó
irat első füzete, hogy az olvasónak fogalma legyen tartalma dússágáról esak 
néhány iró nevét említem: Mészáros K., b. Kemény Zs., Székely J., Egressv 
G., Gregus. A. , Toldy F., Kovács P. stb. 

y.— Vahot Sándor „összes költeményei", Tóth Kálmán „Száz- új költe
ményei" és Lévai József „Ujabb költeményei" megjelenését már hirdetc e 
rovat, mindazáltal jónak látjuk e nevezett művek jelentékenységc érdemében 
újólag felszólalni. 

Hogy napjainkban a szépirodalom, kivált pedig a verses költemények a 
közönség részéről nem találkoznak egészen azon pártolással, mellyet érdemel
nének, kétségbe vonhat km igazságú tény; mindazáltal, ha a körülmények 
állását elfoguladan szemmel nézzük, e miatt még nincs teljes okunk szépiro
dalmunk jövője iránt kétségbe esni. 

* ) Meg kell jegyeznünk, hogy mi nem értjük e megrovás okait. I íogy a darab szer
zője egy ügyetlen újságírót hozott színpadra, a millyent mi nem ismerünk, az az ö hibája, 
számoljon érte Apollóval, Dc hofty .Szerdahelyi azt valami előttünk ismeretes egyéniség 
alakjába öltöztette volna, azt tagadjuk; és ez ellen már Szerdahelyi is tiltakozott. A kit a 
kérdéses alakban collegáink felismerni akarnak, külsejére nézve nem hasonlít Szerdahelyi 
masfp^ejához. a ki pedig e szinpadi alak félszeg Ügyetlenségeiben tisztelt irótáraunk mivelt 
és kedves modorát, idétlen hangjában ennek kellemes előadását; szeles, hóbortos magavise
letében ennek túl komoly, szerény jellemét akarja felismerni, az ugyan Szerdahelyit na
gyon megszidhatja, de kérdéses irótársának nem fog j ó szolgálatot tenni, kit mi épen azok 
által látunk legérzékenyebben megsértve, a kik öt ama funtisztclt fajankó alakjában 
akarják feltalálni. S z e r k . 

2 Az augustus hó, mellyben az esztergomi bazilika felszentelése törté
nik, nevezetes szerepet játszik a magyar történetben. Jelesül 1000 év augus-
tusában, tehát 856" év előtt tette szent István a koronát Esztergomban fejére. 
Nagy Lajos 13515 augustusában menekült az órgyilkosságtól, melly Treviso 
ostrománál irányoztatott élete ellen. Magyarország nagy kormányzója Hu
nyadi János 1456 augustusában verte meg a törököket olly hatalmasan Ka-
piaztrán János barátja segélyével. II Lajos 152fi augustusában érte gyászos 
végét mohácsi vésznapok után a Csele patakjában. 

/ Folyó hó 20-án az első apostoli magyar király szent István ünnepe 
régi szokás szerént nagy pompával ment végbe Budán, mellyet még népe
sebbé s pompásabbá tett a Pestről áttódult megszámlálhatlan czifra nép. 

/ Kelecsényen Barsmegyébcn f. h. 11-én délután 1 órakor tüz támad
ván, olly nyilsebességgel terjedt el, hogy kevés idő alatt 28 lakházat, mellék 
épületet, s temérdek gabonát hamvasztott el. A kárt idáig 28,000 forintra 
teszik. Szegény jó emberek! ki ad nektek kárpótlást, ha valamelly biztositó 
intézetnél nem gondoskodtatok ellene? Pedig tudom hogy nem gondoskodta
tok, mert hiszen nálunk még kastélyok sincsenek biztosítva, hogyan kívánjuk 
hát a kunyhóktól? 

* U K yan Barsmegyében Preszniczen f. h. 10-én déltájban tüz ütvén ki, 
hihetlen sebességgel lángokban állottaz egész falu, mellyből minden erőlkö
dés daczára csak csekélységet lehete megmenteni. Egy négy éves leányka ís 
lángok martaléka lőn. 

/ Abonyban casinót állítottak, szent István napján Tőinek zongora 
művész annak teremében hangversenyt rendezett a felállítandó városi kórház 
javára. 

X Egy anya majom módra szeretvén gyermekét, annyira elrontotta ké
nyeztetés által, hogy utóbb több több ismerősök figyelmeztették, miként a 
gyermek szörnyeteggé fajuland, ha még gyermek korában nem korlátozandja 
unnak szeszélyeit. Az anya belátta végre fia elfajultságát, s elhatározta magát 
egykor a büntetésre . . . de . . . mielőtt jól elpáholta volna, chloroformot szí
vatott vele, hogy az ütlegek fájdalmára érzéketlenné tegye. Sokan egyet ne
vetnek, s azt mondják hogy az újságíró ugyancsak eldobta a stijkot . . . pedig 
való igaz, 8 a ki nem hiszi menjen Bécsbe . . . nro n. n. utcza n. n. és meg
fogja találni az anyát, a pajkos gyermeket, és chloroformos üveget. Milly 
szelid ez a mai kor, ez az irgalom és kegyelem kora, büszkék lehetünk, hogy 
most élünk. 

«? Liptómegye Szmrecsan nevü falujában egy nő láb és kéz nélküli 
gyermeket szült, kinek különben minden más tagja ki van fejlődve. Ez any-
nyival caudálatosabb mert eddig fejetlen, és szívtelen emberek születtek, de 
mind ép kéz, s lábbal, s hozzá hajlékony derékkel. 

l Legközelebbi számunkban hibásan közlöttük, hogy dr. Fischhofnak 
vizgyógyintézete van Budán, mert ez intézet dr. Siklosyé, mi annyival in
kább említést érdeme], mert egy, hazánkban eddig egészen ismeretlen gyógy
móddal, gyógytestgyakorlattal van összekötve. A testgyakorlat folytonosan 
lassanként erősítve a testet, magában is képes többféle betegséget meggyó
gyítani, vizgyógymóddal összekötve jelentékenyül sietteti a beteg felüdülését. 
Isten áldja meg ki külföldről csak jó növényt, és nem dudvát ültet át honunk 
földébe. A jeles orvos ur megérdemli a közönség pártolását, mert idáig is so
kat tett a közönség kényelme, s illő ellátásáért. 



/ Bécsben több emberbarátból egy társulat *mkult, melly czélul tüté 
lei a kórházakból kijött, gyógyuló félben lévők segélyezését. Nemes ezél, 
vajha nálunk is utánzókra találna. Csudálatos, hogy a divat, legyen bár a 
legostobább, talál utánzókra; a nemes tett pedig, legyen bár érzete olly bol
dogító, ritkán talál követőket. Jó lenne talán divattá tenni a jótéteméayt, 
adakozást, erkölcsiséget, vallásosságot, szóval rainden erényt, a lennének kö
vetőik . . csakhogy az erény szerény, és egyszerű, a mai világ pedig a pipere, 
czifraság, szalag, rojt, sallang, borzasztó kopfputz bolondja. 

/ Hogy mennyire kell az együgyű, tapasztalatlan falusi atyafiaknak 
az ismeretlen emberektől óvakodni, arra nézve egy történetet beszélek el. 
Néhány nap előtt egy falusi pórasseonyt egy idegen ember látogatta meg, ki 
marhakereskedőnek adta ki magát, s kérdezősködött, hogy nincs-e eladó te
hén? Az öreg asszony monda hogy van, s 91 forintban csakhamar megalkud
tak. A marhakereskedö egy 100 forintos bankjegyet adott át, mellyből a nő 
9 forintot fizetett vissza. Másnap a városba ment az öreg nő lOlt forintos 
bankjegye elváltása végett, de milly nagy lön álmélkodása, midőn mindenki 
azzal utasitá el, hogy az egy 3 forintos huzásm várakozó sorsjegy. Bárcsak a 
szegény pórnőt találná a főnyeremény, hogy a gondviselés ezerszeresen bün
tetné meg azon csaló gazembert. 

£ Felső-Magyarországról irják, hogy Liptó, Árva, sőt Zólyom várme
gyében is, a jégvertc határukat kivéve, az aratás kedvezően ütött ki. Hanem 
a kedvező aratás egy kedvetlen eseményt idézett elő. Az aratásnak vége lé
vén az aratok víg dal közt vitték haza az arató koszorút; a gazda örülvén bő 
termésének, s a szerencsés aratásnak nem sajnálta az italt, természetesen a 
pálinkát. Az aratók ittak, különösen három nő annyira hozíá látott, hogy 
utóbb öntudatlan rogytak össze. Kettőnek szájún lángokban tört ki a mér
téktelen szeszes ital. a harmadik pedig életével fizette telhetlenségét. Ezt csak 
azért emiitjük, hogy példát mutassunk azoknak kik a pálinkát viz gyanánt 
szeretik inni. 

£ A jég ellen biztositó tiszai társulat Pesten létező ügynöksége mellé 
még következő ügynökségeket állította fel : Szegeden Gál és Vogel, Hold-
Mező-Vásárhelyen Lieb Eduárd, Szentesen Dobray Sándor, Félegyházán 
Varga István, Halason Szekér Sándor, Kecskeméten Gyéncs Sándor 
urakat. 

.Nemzet i színház. A nemzeti színház igazgatósága hálás köszönetét 
nyilvánitja t. cz. Horváth Döme urnák, ki az intézet olvasó kis könyvtárát 
három év alatt 200 kötet becses tartalmú könyvvel BZÍVCS volt. szaporítani. 
— Pest, augusztus 22-én 1850. — A színházi igazgatóság nevében Komiossy 
Ferencz, könyvtárnok. 

Vidéki hírek. 
Debrcczeii, aug. 21. A legközelebb mult országos vásár meglehetős 

élénk volt, különösen népes vasárnap és hétfője. — Baromvásárt rég láttunk 
olly kiterjedt helyen mint a mostani, szarvasmarha tömérdek s olcsó, •— ló ke
vesebb, de a nemesebb faj jó árron kelt; sovány sertés felette drága. — A 
helybeli fiókbauk 18-ktín nyilt meg, örömére mulatott a kereskedői testület a 
zöldben. — Tegnapelőtt, tegnap es ma Rhode A . földünk alkotása történeté
nek képletes előadásaival gyönyörködteté a szép számú közönséget. — Vala-
mellyik lap, mollyik, nem emlékszem, gunyoros modorban emlite minap, hogy 
Rhode ur mutatványaival Debreczent nem látogatja meg, tudván, hogy ne
künk csak Slezák kell; — szegény alföldi óriás! neked esik gyakran az irkász, 
újdondász, s tudja Isten micsodász. rug, vág, szúr, tudván, hogy sok a 
gyönge oldalad, de némellyik annyira elméri magát, hogy a nélkül, hogy 
ismerné e város lakosait, azt hiszi, hogy egyszer betekintvén Debreczenbe, s 
dús élvezetet nem találván, hiányai rovására gúnyolhatja határ nélkül. — 
Rhode mutatványait szép számú közönség látogatá mind a három előadáson, 
a mi arra mutat, hogy mi megnézzük a jő lovag társaságot is, de a természet
tani mutatványokban is gyönyörködünk; — hányszor, de hányszor róvták 
már meg színészet iránti részvétlenségedet szegény városom! van pedig itt a 
színészetnek közönsége, ha a szinésztársulat jó; jó társaság mindég meglelte 
még nálunk a maga közönségét, ha elveszte maga volt az oka vagy léha elő
adások, vagy tulesigázott követelések miatt; pedig nagy része a közönségnek 
a helyiség kényelmetlensége miatt nem jár szinházba ; képzelhetni is, hogy 
magtárnak szánt épület nem nagyon alkalmas lehet színháznak. — De hát 
miért nem építünk arra valót? — ez már más! - az igaz. hogy most eiív éve 
beharangoztuk nagy zajjal az egész birodalmat, hogy Debreezenuek szép szín
háza lesz, magam is láttam a szebbnél szebb terveket, van is néhány ezer fo
rintja a színháznak,mi alapul előlegesen megjárná, — hiszem is, hogy lOOftos 
részvényekre a környék képes lenne előteremteni a szükséges összeget, még 
Be teszünk semmit; vagy csak vaklárma volt az egész? — ehhez ugyan már 
sok tekintetben hozzá szoktunk. — Nem régen olvastam a „Politikai újdon
ságokban", hogy Debreczennck főbb sőt kisebb utczái is kikövezvék, a német 
utcza egészen faburkolatot nyert stb- —el nem kell hinni!— n városház előtti 
tér néhány éve kiburkoltatott téglával, már el is nyűtt, a főbb utczák gyalog 
járdái, s az úgynevezett Csorba gát téglával kiburkoltattak. a német utcza 
egyik oldala mintegy három öl szélességben fával kirakatott, s rajta kényel
mesen jár szekér és gyalog ember, de a többi utczák közepei megmaradtak, s 
fenyegetnek feneketlen sártengerrel csak ugy mint régen. — Sok történt 
csinosságra nézve az igaz, de ne csaljuk meg az ismeretlent, s valjuk meg, 
hogy még nagyon sokban hátra vagyunk. — Emelkedik egy két díszesebb 
magán ház, de a községnek jótékony épületeit sehol nem látjuk, — e nagy vá
rosban két kisdedovóda mit ér? — vannak-e reáliskoláink, kór- és lelenczbá-
zaink, kuldusápoló intézetünk? — nincsenek, s Isten tudja mikor lesznek. 
Mint Messiást várjuk a vasút elkészültét, ettől reménylünk mi sokat, igen so

kat, hiezszük, hogy a vasúti forgalom felvillanyozza sokban tespedő idegrend
szerünket, ettől várunk burkolatot, színházat, légszcszvilágitást stb. 

Vásár alatt tartotta az egyházkerület a maga üléseit, s elhatározó, hogy 
az iskolákban a tudományok magyar nyelven adassanak elő; — helyesen, 
mert ami fiaink nem birván a német nyelven előadottakat megérteni, taná
raink nem levén képesek c nyelven elöndásokat tartani, u tudomány báni elő
menetel maradna hátra; elhaiárzá egyszersmind hogy a német nyelv alaposan 
s gyakorlatilag jobban tauittassék mint eddig, hogy az anyanyelven megtanult 
tudományokat az itjak a német nyelv elsajátítása után e nyelven is előad
hassák. 

A napokban egy öreg mesterember kötéllel, egy éltes asszony pedig 
I késsel vetettek véget éltüknek,es egy napon történt, öngyilkosságuknak okát 
nem tudni. 

August 17-kén a határ egy részén nagy jég volt, különösen a cserén a 
lúdtojásriyi jegek sok nagy reményű dinnyét agyon vertek, — a dinye alig ha 
volt biztosítva! Kádárai. 

I'otli, aug. 20. A ezínkotai járás ev. iskola összes tanítói, megértvén a 
kor igényeit f. évi aug. hó 20-án tanácskozmányra gyűltek össze Fóthon, hol 
az alap meg is vettetett, mert e tanácskozmányon általánosan elismertetett, 
miszerint falusi népiskoláink eddigi elavult mÓdora gyökeresen orvoslandó, 
és hogy módokról kell gondoskodnunk, — a müveit külföld módjára, — hogy 
a népuövelés időről időre tökélctesbüljön. Nevezetesb tárgyai : 

1) Az olvasás tanitása. A hangoztató módszer előnye a betűző vagy 
szótagoló fölött elismertetett; mielőbbi behozataláról intézkednünk kell. 

2) A legidősb tanítványok, az életben annyira szükséges levélírásban, 
elkerülhetetlen fogalmazásokban, gyakoroltassanak, mi eddig nem mindenütt 
történt. 

3) A számtan legtermészetibb eleme módszere, a szemléleti, vétessék 
igénybe. Ajánltatott Ruszt számoló gépe és pestalozziféle egységi tábla 
használatul, nem különben a palla táblák behozatala népiskoláinkban. 

4) A faiskolák czélszerü tenyésztése tekintetéből fólkéretet a nagyon 
tiszt, Melna Mihály körlelkész ur, — mint e tanácskozmányok elnöke, — ki 
a fancinesitési módokban gyakorlatilag tapasztalt, szíveskednék az e hasznos 
műtéteiben kevésbé jártasokat elméleti és gyakorlati uton bevezetni, mire a 
fent nevezett tiszt, ur egész készséggel közremunkálni ajánlkozott. 

5) Egy ker. könyvtár létesítése elhatároztatott. E czélra önkéntes ada
kozás utján azonnal 40 ft. ezüstben íratott nlá. A tanácskozmány 3 tagja ki 
fogja szemelni a legczélszerübb növelési könyveket s azok mielébb be is vá-
sárlandők. — És 

6) A tanítói tanácskozmány évenkint meg fog tartatni. A kcrületbeli 
tanítók Önkéntesen ajánlották föl az illy alkalommali ingyen ellátást tisztelt 
tiszttársainak olly formán, hogy ezt kölcsönösen azaz fölváltva teendik. — 
Pokorntj ffí/iáí?/, tanácsk, jegyző, 

Oiitiavecse. jul. 15. A dunavecsci ref. egyház, egyetértve a városi elöl
járósággal, a közelebb mult napokban, fényes bizonyságát adta tevékenységé
nek s közjóra! áldozatkészségének. Mert hogy az egyház iskolaépületeit, illy 
népes egyházhoz illő helyiségekké nlakithassa át : azt határozta a városi elöl
járóság, hogy a közlegelőből nyolezvan hold föld szakittassék ki, az egyház 
ideiglenes, s a község úrbéri kérdése elintézéséig, leendő haszonvételére. Hogy 
pedig az iskolás gyermekek a fatenyésztés és nemesítésben, a kertészetben 
gyakorlatilag képeztethessenek, s ez által a lakosok jólléte előniozditassék : 
ugyancsak az clőljámság egy 12 holdból álló terület kimutatását rendelte el, 
a közlegelönek faiskola és kertészet létesítésére legalkalmasabb részéből, ha
sonlóul az egyház használatára. — Megemlítendő még az is, miszerint az egy-
háztanáes, belátván mennyire gátolja a szegényebb sorsuakat gyermekeik 
iskoláztatásában azon eddigi szokás, hogy minden iskolás gyermektől egy 
véka buza s egy véka árpa fizettetett az egyház részére, azt határozta, hogy 
az iskoláztatás ezentúl ingyen történjék; az egyház bevételén e miatt esett 
hiányt pedig részint az összes lakosság, részint és főként a földbirtokosok 
pótolják. — Isten jutalmazza meg az illy elöljárók buzgóságát, kik nemes 
tetteikkel bizonyítják köz czélra irányzott törekvésüket, — Csikai imre, r.lelk. 

Abaujböl, aug. 18. Szántó mezövároska felett, melly a félhold alakú 
Hcgyallya. nyugoti oldalának végpontja nyúlik előre a Sátorhegy. 

Alakját neve elárulja; múltját pedig könnyű meghatározni, ha niagasb 
csúcsából nyiló, e hegy sziveréig szálló kéményüreggel, s azon teméntelen 
lávaolvadék és vulkáni kövekkel foglalkozunk, miket a Hernád keleti partja 
felett emelkedő hcgylánczolatban találunk fel. 

Magyarországon talán senkinek sem jut eszébe, félni attól, hogy tűz
okádó hegyeink működésüket egy hosszú pihenés után még újra meg foghat
ják kezdeni; pedig a föld még mindég bír annyi visztermö erővel, Rogy az e 
végre mint élete fentartására szükséges gyógycselekvényt, valahányszor bi
zonyos részeken kihűlést érez, ismételhesse. 

A példa igazolja hitemet. Mert f. hó (i-án a Sátorhegy beljében történt 
3—10 tiz darab ágyulövéshez mérhető bömbölés, s erre következett bár cse
kély rázkódás a munkásokat leriasztotta a bömbölő hegy oldaláról. 

Hogy ezen emberek oda hagyták munkájukat,nem csuda, s hogy érzéki 
tehetségeikben nem csalatkoztak, való azon eseménynél fogva is. m e l l y 1813-
ban épen illyen idő tájban Szántón történt. 

A most élő emberek még jól emlékeznek reá, hogy elhagyták ijedtük
ben a várost azon iszonyú bőgés és evvel egy idejű rázkódás miatt, mellyet a 
Sátor okozott. — A hegyen legelő marhák azon évben igen nagy mértékben 
érezték a hatást, mert elsőben eldüledeztek, de azután felugrándozva futás
nak eredtek, mialatt némelly része a hegy nyitott kéményének tartva, kettő 
belőlek a tölcsérbe zuhant. Ekkor a városi hatóság — megpróbálván temen-



telén kötelekkel, ha elérhető volna-e feneke, de hasztalan sikerrel — egy igen 
nagy lapos kővel a kéményt hetakartatta. K. Gy. 

Kal ló , jul. 17. Tegnap fejezé be szerencsésen váczi megyés püspök 
Roskoványi Ágoston ur ő méltósága apostoli körútját, mellyet — egyházme
gyéjének hatvani kerületében f. hé 3-án Kallón kezdeményeze; messzeterjedő 
megyéje dicső kormányzatának 5-dik évi folyama alatt másodszor szerencsé-
sité tehát most ájtatos hiveit a bérmálás szentségében, s közülök ujolag né
hány ezret vérteze fel lelki malaszttal, az igaz egyház bajnokaiul. Ernyedetlen 
buzgalmu kegyes főpásztorunk, a népnevelés sz. ügyét is mindig szivén viselő, 
tanodánk növendékeihez szinte lebocsájtkozék ez alkalommal is, s Őket szo
kott atyáskodó kegyeível megajándékozván, tőlük tanulmányaik zsenge gyü
mölcseivel örvendeztetek meg. K. 

Mező-Túrról, jul. 14. örvendetes hírrel kezdem meg levelezésem. A 
vasárnapi iskola nálunk is f. évi jun. hó 22-én megkezdetett, és t. Török János 
szolgabíró urnák jeles kormányzata alatt naponta gyarapodik : s már Össze
sen 170 vagy több tanulót is mutathat fel. A tiszteletes urakon kivül, kik a; 
egészet 11 órától 12-ig a vallásban szorgalmatosan tanítják; 6 tanitó működik 
3 osztályra lévén általok a tanuló sereg felosztva. T. P. 

Szathrnár-iVémethi, aug. 18-án. — Folyó hó 17-én 6—7 óra közt r 
város és határa északrészen olly borzasztó jeges vihar vonult keresztül, a 
miüyenre még soha nem emlékeznek, a határ nevezett részen a kukoriczát egy 
szálíig megsemmisitette. (Biztosítva természetesen semmi sem volt.) A jég 
tyúktojás nagyságú volt. / . Gy. 

Jolsváról. N.-Rőczén e hó 5-kén a göraöri evang. a. h. követők részé
ről esperestségi közgyűlés tartatott. Érdekes tárgyak hozattak szőnyegre. A 
rozsnyói középtanoda nyilvánossá-tétele következtében ismét biztosság kül
detik ki, melly buzgalom-és adakozásra serkentse a híveket. Adja Isten, hogy 
kivánt siker koronázza őszinte fáradozásaikat! — Ez alkalommal szinte a sajó-
gömöri volt közép tanoda, nemea pártfogók kivánatához képest, esperestsé-
günk megegyezése mellett, főelemi magyar tanodává átalakíttatni határozta
tott. — Remélljük, hogy S. Gömör természetes hivatását igazán fölfogva, hű 
maradand elöbbeni jelleméhez. — Adja Isten hogy már ezen iskolai évben 
megnyithassa hallóteremeit!! 1 //. / . , lelkész. 

Cllö. Augusztus 22-én délelőtt 9 óra tájban Üllő községében félrever
ték a harangokat; egyszerre rohant oda a nép tömege, mint a raj neki esett, 
éa azon istálló épületet, melly belölröl égett, néhány perez alatt szétrombolta, 
a dühöngő lángokat semmivé tette, — leginkább kitüntette magát Sipos Ján. 
helybeli vendéglős, ki a nagy füst és lángok közt belől, a hol legszükségesebb 
volt, működött, mellynek következtében a ház s tán a fél falu és a tele lévő 
szérűi kertek lángok martalékaivá nem lettek. Ezen szerencsétlenségnek oka 
a házi asszony, ki az nap kenyeret sütött, a pernyét és még a tüzes piszka
fát is ugyanazon istállóba vitte, melly égni kezdett. — Vigyázatlanságának 
büntetését veendi. —Ismét a biztositás ajánltatik, mi itt nagyon elkelne, mert 
egyetlen egy ház sincsen biztosítva az urasági házakon kivül. Tarjassy Antal. 

I 'ereczen, aug. 20-án. — Egy emlitésre méltó esetet tudatok reform, 
egyházunkból. Folyó hó 3-án reform, gyülekezetünk uj kenyérrel áldozott. 
Örömmel gyűlt fel a nép megköszönni Istennek a remény feletti gazdag ara
tást, de feljött a néppel egy 61 éves nő is áldozni a vallás oltárán, s miu
tán áldozott, elment a sz. asztaltól vissza székébe elmondandó hálaimáját, s 
alig végezhette azt be, egy pár perez múlva összerogyott; lelke felszállt örök 
honábk, élettelen hulláját részvevő karok vitték a családi lakba, honnan 5-én 
sírágyába tétetett alunni, mélyen, csendcsen. — Istennel végezte életét! 

Szabó Pál, pereczeni reform, pap. 

A d o m á k . 
— X . gróf Pozsonyba ment az országgyűlésre . . . .i kastélyából, hol 

kedves kajdács madarát a tiszttartóra bizta azon meghagyással, hogy ugy vi
gyázzon rá mint szeme világára, mert ki először döglött hírét hozza, azt 
agyon lövi. 

Azonban alig mult el egy pár hónap a papagáj napról napra kedvetle
nebb lőn, mit szomorú hangokban jelentett, mert igen a grófhoz szokott; 
elég az hozzá megdöglött menthetlenül. — Most gyűlt meg csak a tiszttartó 
baja, ismerte hóbortos urát. Igy mult el egy pár hét, annélkül, hogy a gróf 
nak tudtára adta volna a dolgot, szomorú, gondolkodó volt, észrevette ezt 
az urasági gyalogposta az öreg Ferkó czigány, de nem merte okát kérdezni, 
egyszer mégis megkérdezte a tisztartó urat, miért volna olly szomorú egy pár 
hét óta? A tiszttartó, ki már szinte kifáradt a sok gondolkodásban, röviden 
elmondá az öreg Ferkónak az egészet. — Hát csak ennyi azs egés! monda 
Ferkó, — ezsért bizsony ne törje a fejét tistartó uram, bizszsa rám a dogot, 
majd elvégzsem én. De hát ha fejbe lő? Dehogy lő, dehogy lő. — Elég az 
hozzá a tiszttartó szokás szerint ir levelet a grófnak, csak hogy most nem 
postán küldi, hanem az öreg Ferkó viszi. Pozsonyban megjelenvén a czigány, 
nem ment egyenesen a grófhoz, hanem megtudván lakását a lak körül som
polygott, mig végre a gróf haza jővén őt megpillantja. Mit csinálsz itt Ferkó? 
Hát kirem méltóságos gróf urat, eljöttem egy kicsin* Posonyt megnézem? 
Voltál-e a kastélyba mielőtt eljöttél? Igen is, hostam is levelet méltóságod
nak. Átadván a levelet, a gróf olvassa, aztán kérdi, hát a papagáj mit csinál, 
egészséges-e? No, nol felelt a czigány. — Fütyül-e? Fityul, fityul, de nem 
hangosan. Ugrál-e? Ugrál,ugrál, de nem magosán.Talán megdöglött? rival
gott a gróf. Lője agyon magát gróf ur, mert maga mondta ki először, hogy 
megdeglett; monda a czigány. A gróf elnevette magát. 

— A szegedi fuvaros Bécsben megszólittatott: 
„Hol lakik bácsi?' „Alsóvároson" — volt a válasz. 
.Merre van azaz Alsóváros?' „ A Ballagitó-felé" — monda a kocsis. 
.Merre van az a Ballagitó?' „Gyű te — mormoga a kocsis lovaihoz — a 

ki még azt sem tudja merre van a Ballagitó, avval nem érdemes beszélni sem." 

Szerkesztői mondanivalók. 

686. Az ftsromok fftlolt. Szép vers, közöljük. 
687. Székely tengerész uti-tinplojut vettük és közöljük 
688. 6árdon>ba. Tisztelt atyámfia! Hogyan értelmezte ön azon igéretünket, mi 

szerint mi lapjainkat minden vallási telckezetességtöl távol fogjuk tartani ?Ollyatén képen-e, 
hogy ezentúl sem a katholikusok. lem ft reibrmatusok, sem az óhitűek stb. érdekeiről, ünne
pélyeiről, vallási fogalmaikról egy szót sem fogunk tenni? Mi úgy értettük, hogy igen ia 
felkaroljuk lapjainkban mind azt, A mi akármellyik felekezctbeli olvasóinkat érdekelheti, 
világ elé hozzuk hazánk nevezetes férfiait, hazai nagy eseményeink emlékeit, közünnepé
lycinket, a nevelés és vallás utjáni haladásunkat, minden tekintet nélkül arra, hogy katho
likusok vagy protestánsok férfiai, ünnepei, emlékei és törekvései voltak-e azok, buzdítjuk 
faját hitvallásának tiszteletese, a másokénak becsülésére az egyiket úgy, mint a másikat, s 
az emberiség és erénvek müveinek gyakorlatára utaljuk őket, mellyben minden felekezet 
találkozik egymással, fezt nevezzük mi felekezetlonségnek. Az elébbeni magyarázat „vallási 
közönyösség" volna, s ha arra egy mienkhez hasonlóan elterjedt és olvasott néplap adna 
példát, bizony nem j ó szolgálatot tenne vele sem a hazának, sem az emberiségnek. Miért 
szomorkodnának azon Samariában, ha Bethelben örülnek és viszont? 

689. Debreczeni levelezőnknek. Valahára akadt mégis, a ki értelmesen és helyes 
nézettel tud írni e nagy magyar városunkból. Kérjük tolytassa eképen. Kapunk mi szám
talan levelet minden hazai városból, de azok többnyire ollyan éretlen dolgok, hogy félre 
kell tennünk. 

690. A drégelyi hós. Ha Arany és Erdélyi c tárgyat elébb meg nem énekelték 
volna, nem volna rosz ; de így olyan formán ízlik, mint sárgadinnye után a paradicsommár
tás. Nagy hibája a versnek, hogy Szondi két énekes apródja egészen ki van feledve belőle. 
Ez épen a zamat benne, nem a véres öldöklések. 

691. Beregszászból panaszkodnak, hogy egy borbélyra volna szükségük, a ki ott 
őket megborotválja, mert egy van, dc az kevés. Boldog beregszásziak! borotválnak minket 
borbély nélkül is. 

692. S z ó d é r a . Kegyed indítványa életrevaló. Rögtön felszólítottunk egy ahhoz értő 
épitészt, a ki népszerű czikkekben megismertesse falusi népünkkel az eddiginél czélszerúbb 
építkezési rendszert : kellő anyagok készítésének módját és szükséges költségvetést. Kö
szönjük a szíves ujj-mutatást. 

693. r.mleiiv inek Pápára. Nem szabad ám a nyelvvel úgy bánni, a bogy nekünk 
tetszik : „élénkség" helyett „élenyt", „kétségbeesett" helyett „kétül f 'e t , „termés" helyett 
„terményt" írni, melly ez aztán mind mást jelent, a mi oda nem illik. 

694. Falusi jejryzőség. Közöltetni fog. 
696. D. Sz. adomái jók. 
696. Dal I.Kr.t Ferencihez. Jól indult az a vers. <lc a vége olly kielégítetlen. Mit 

kell érteni az alatt, hogy „a magyar sirolmival mosson le minden vészt vihart?" Soh se 
sírjunk ott: nem illik a mi hozzánk. Szép tünemény volna, a hós magyar nemzet hogyan ül 
a földön és törülgeti az inge ujjába könyjeit. Van nekünk erőnk, eszünk, tehetségünk elég: 
küzdünk becsületesen ezután is, a hol a nemzeti szellcmeró számára nyitva á t é r ; búsuló 
magyarokra nincsen semmi szükség. 

697. A kecskeméti tanodáról irt értekezés közöltetni fog, a reklamationalis kérdés 
nem c czikk beküldőjét illette. 

T e s s é k elolvasni!!! 
r-t-!'>-}-•*•« 

A „VASÁRNAPI UJSÁG U és „POLITIKAI ÚJDON
SÁGOK" 1856-ki második félévi folyamából teljes számú 
példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

Elöflzetési dij 3 forint pengó. 

tfcsT F igye lmezte t jük egysze r smind 
miszerint 

E S Z T E R G O 
a tisztelt közönsé -

sz. kir. érseki város történeti leírására, valamint az augustus 
31-dikére kitűzött országos nevezetességű 

basilika felszentelés! ünnepélyre 
vonatkozó igen érdekes czikkek, számos csinos képpel 
diszitve, — mellyekböl, a „Vasárnapi Ujság" 32., 33. és 34 
számában szerencsénk volt a t. közönségnek már is több da
rabot bemutatni, — september havában is folytattatni fognak. 

„Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" 
kiadó-hivata la . 

Egyetem - utcza 4. sz. a. 
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