
A „Vasárnapi UJsnn" hetenként egyszer egy nagy oegyedrétú íven jelenik meg. 
EJAflaetesI d()július — decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Fenten házhoz küldve vagy 

puHtal nlon a . .Poli t ikai ú j d o n s á g o k k a l " együtt csupán csak 3 f t .pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó-

S z o b ii « z I a i P a p I s t v á n . 
Néhai főtisztelendő és nagyságos Ssoboszlai Pap István ur, a 

helv. hitvallású tiszántúli egyházak superintendense, cs. kir. taná
csos és vaskorona rend lovagja, származását vette Szabolcsmegyé
ben, Uj-Fejértón, ottani közbirtokos Néhai Szoboszlai Pap György 
és Sárváry Juliánná kedves 
szüleitől. 

Ezektől nyert első val
lásos nevelés után, 1797-ben 
a debreczeni főiskolába, s 
nagybátyja néhai prof. Sár
váry Pál közelebbi gondvi-
sele alá vitetvén : az alsóbb 
és felsőbb tudományokat olly 
sikerrel hallgatta, hogy mi
előtt a hazai törvények ked
ves emlékű tanítója Széplaky 
Pál, az 1809. év derekán, ba
lált hozó súlyos betegségbe 
esett volna, a boldogult, saját 
tanulótársaival, kiket egy
szersmind oktatott, az évi 
köz vizsgálatot, maga iránt 
nagy figyelmet gerjesztve, 
megadta. 

A következő 1810-dik 
évben a költészeti, 1811-ben 
pedig az encyclopacdiai tanul
mányok másodévi osztályá
nak köztanitóságút, végre egy 
évnek közbejöttével, mellyet 
Késmárkon a német nyelv 
gyakorlati megtanulására fo r - ' 1 

ditott, 1814-ben a főiskolai 
legelső hivatalokat, szinte di
cséretesen viselte. 

Utói emiitett állásával, 
az ünnepi szónoklatoknak a 
debreczeni szent gyülekezet-
beni teljesítése egybekap
csolva lévén : cz nyújta al
kalmat arra, hogy a nagy 
reményű ifju föltűnő ékes 
szóllásától elragadtatott hely
beli egyházi igazgatóság, öt az akkor üresedésbe jöt t egyik lelkészi 
hivatalra, közakarattal és lelkesedéssel meghívta. 

E megtiszteltetése után, két évet töltvén a göttingai egyetem
ben, s tapasztalását külországi utazásokkal is gazdagítván : az 

Sjsol)0!>z!»i 

1816-ik év nyarán visszatért ezen első magyar protestáns egyházba, 
s a külvárosi templomban megkezdette a nagy közönség élénk ro
konszenvétől fölkarolt lelkészi működését, mellyet három év múlva, 
s élete fogytáig, a belvárosban hasonló közkedvességgel folytatott. 

Az ünnepelt lelkészi pá
lya első kilencz évei, a bol
dogult felöli kedvező véle
ményt szélesebb körben ia 
annyira megalapíták, hogy az 
1825-diki országgyűlésre, a 
helv. hitvallású rendek hit
szónokává kiildettetnék föl, a 
tiszantub egyház kerületi ta
nács egyhangú választásából. 

Ama két évig terjedt em
lékezetes országgyűlés alatt, 
— a mellynek alkalmából ké
szült „Diétái predikácziói", 
nyomtatásban kijött számos 
egyéb beszédeivel együtt, az 
egyházi irodalom terén ki
tűnő helyet foglalnak, — az 
idvezült a mint egy részről 
több oldalú, s magasabb kép
ződést szerzett magának, a 
haza és felekezetünk legna
gyobb fiaivali bizalmas érint
kezés által, ugy más részről 
országunk akkori nagyjainak 
különösebb figyelmét, söt ma
gának a halhatatlan érdemű 
cs. kir. főherczeg József ná-

• dórnak magas kegyelmét is 
kiérdemelni szerencsés volt. 

Csupán a közkívánatot 
fejezé ki tehát az egyházke
rületi tanács másod izben ak
kor, midőn 1827-ik évben, a 
boldogultat kerületi aljegy
zővé kinevezte, melly kitün
tetését, 1832-ben előbb fő
jegyzővé, azután a debreczeni 
egyházmegye esperesévé vá-

lasztatúsa követte. — Röviden érintvén itt azon szerény polgári 
koszorúkat, mellyeket a hajdani szokás szerint számos megyei ha
tóságok, a boldogultnak, mint részben tanácskozó, s a legfontosabb 
küldöttségekben alkabnazott tagjuknak versenyezve nyújtottak : 



különösebben fölemlítendő az, miszerint öt 1841-ben, ötszáz négy 
vennyolcz anyaegyházak osztatlan szavazatai, a nagy nevü Buday 
Ézsaiás kimultával megürült superintcndensi székbe emelték. 

Mennyire és milly állandóul találkozott ama választás a leg 
magasb cs. kir. kormány méltánylatával ? bőven tanúsítják azt a 
fen tisztelt dicső József nádornak 1841. évi october 22-kéröl és 
1845-iki április 9-rül, magához a közelebb elhunyt superintendeus 
hez bocsátott igen kegyes leiratai; még bővebben hirdeti pedig két 
egymásután országló fejedelmünknek azon cs. kir. kegyelme, melly 
1845-ben a cs. kir. tanácsosságnak, 1854-ben pedig a vaskorona 
rendnek kegyes adományozásában nyilvánult, s melly a közülünk 
elköltözött föpásztort annál alázatosabb jobbágyi hódolatra köte
lezte, mivel mind a két kegyelmi tettben, nem annyira saját érde
mei jutalmát, mint inkább a protestáns egyház és lelkészek iránt 
vonzó legmagasabb fejedelmi hajlandóság nagy becsű zálogát ta
lálta és tisztelte. 

A z ennyi diszszel tetézett főpapnak tizennégy évi munkás kor
mányzata alatt az egyházak és tanintézetek virágoztatása végett 
létre hozott intézkedéseit egyenként előszámlálni az idő rövidsége 
nem engedi : nem lehet azonban hallgatással mellőzni ama két 
nagyszerű szolgálatot, mellynek emlékét a magyar protestáns egy
ház évlapjai fentartandják. Egyik azokközzül a debreczeni főiskolá
nak, nehéz idők viszontagságai között keresztülvitt korszerű újbóli 
alkotása; másik a szinte fáradatlan buzgalma részvét a vallás és 
oktatásügyi magas minisztérium által, mult évi május 17-kére, a 
birodalmi székvárosba, a protestáns egyházi kormányzat szervezése 
tekintetéből öszvehívott, azon közérdekű értekezletekben, mullyek-
hez egy szebb jövő reményei csatolvák. 

Fájdalom! ö nem érhette annak földerültét. Mert midőn az 
augusztus hó 5-én megnyitott egyház kerületi közgyűlést, melly 
51 ifju lelkész fölszentelésével lön nevezetesebbé, a hatodik napon 
délben, lankadt erővel, és szíves áldás kivánatok között befejezné, 
midőn még a gyűlés tagjai mind el sem oszlottak, és igy hivatalos 
munkálatainuk szinte közepette, a cholerától megrohanva, keresz
tyéni megnyugvással viselt súlyos szenvedései után, 1855. aug. 
hő 11-én reggeli 9 órakor, lelkét teremtőjének visszaadta, életé
nek 69-ik évében. 

Szűkölködött ugyan az ö magános élete a szorosabb családi 
kör örömei nélkül : de nem hiányzottak öt szeretve tisztelő számos 
rokonok, kik közzül néhai kedves tcstvérbátyjának, s ennek élet
ben lévő özvegyének Szunyoghi Johanna asszonynak gyermekei, 
Károlt/, cs. kir. íölszóllamlási becslő felügyelő, József, volt segéd-
járásbiró, és Johanna Szilcz Ferencznő legközelebb állottak szivé
hez, s illetőleg gyöngéd atyáskodásában is részesültek. Még szá
mosabbak az ország minden részeiben lakó azon különböző rendű, 
rangú és felekezetű nevezetes férfiak, kiknek őszinte becsülésböl 
eredt szíves figyelme, kegyessége és sírig tartó baráti hűsége az 
idvezültet boldogította. 

A mi pedig a néhai föpásztornak feljebb néhány főbb voná
sokban rajzolt köz életét i l leti : miképen minden tárgy tökéleteseb
ben felvétetik és megismertetik bizonyos távolságból, ugy az ö 
mind békés, miud nehéz idökbeni kormányzatáról, s minden tettei
ről elfogulatlanul Ítélni, a később kor föladata. * * 

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

(TolyUtii.) 
Középületeihez tartoznak : a görög nem egyesültek temploma a Buda-

utczán, melly a hivek apadása miatt, pár év előtt a komáromi görög plébánia 
fiókjává lön. A szőllőhegyek közti kátcária, melly mintegy 5277 pft. alapít
ványai bir; s ez alatt a temető sok jeles tetemnek nyughelye, mellyben két 
kápolna van, egyike a Jópásztorról neveztetik, 7(540 pft. alappal; és ugyan
ott egy kisebb kerek kápolna is látható, melly a lakosok által Lajtár- vagy 
Német kápolnának neveztetik, mivel egy német lovag (Reiter) által építte
tett. A kálváríáhozi folmenetnél sz. Rozália kápolna látható; a hegyek közt 
pedig a regényes fekvésű Csurgó- és kolozsvári kutak szomszédságában sz. 
Orbán kápolnája létezik, amaz 250 pl'c, emez 825 pft. alapitványnyal dicse
kedvén. 

Közintézetei közt a városi könyvtárt kell megemlítenünk, mellyet Heli-
ser József hagyományozott, fen tartására 900 pft. tőkét alapítván; és a 1845-
ben 300 száz-száz forintos részvényekkel alapíttatott takarékpénztárt, melly
nek vagyonértéke már a százezer pftot meghaladja, és évenként szinte 
30,000 pftot kikölcsönöz. — Nyomda kettő van. 

Az érseki város közönségesen vizi városnak (régente volt vizőrző tor
nya után), sőt belső városnak is neveztetik. E várost IV. Béla engedelméböl 

Mátyás érsek 1239-ben kezdte épiteni. A törökök körülbástyázták. A z 
ostromok alatt végtelen sokat szenvedett. 

1687-ben Széchényi György idetelepité a Jezsuita atyákat gymnasiura-
ui.'il. kiknek temploma liudnay érseknek ide költöztekor ideiglenes szé
kesegyházzá, és házuk ideiglenes érseki lakká változtatott, mellyek előbb Ko
pácsi/ prímás és bőkezű utódja által nagy költséggel kiékesitettek és nagyob-
bittattak. 

Ugyan Széchényi érsek által a szent Ferencziek számára is épen a vár 
déli foka alatt zárda emeltetett, kik megszüntettetvén, a ház előbb katona-
növeldévé, majd Rudnay prímás által 1820-ban a vallásalapból 12,000 ftért 
megvétetvén, presbyteriummá (a pályavégzett és fölszentelendő növendék
papok kiképzési intézetévé), a templom pedig érseki könyv- és levéltárrá 
alakíttatott. Kopácsy korában bőviteni kezdték; melly átépítés a jelen élet
nek örvendő bibornok-érsek által befejeztetvén, belé az ősi sz. Istvánról ne
vezett papnövelde hosszas távollét után Nagyszombatból ide 1850-ben visz-
szaplántáltatott, a könyvtár pedig ugyan e városban a sz. Tamással határos 
fó-uteza szegletén ujon épült épületben rendszeresen felállitatott. 

Képünkön a sarképület a könyvtár, mellynek homlokát sz. Jeromos 
ékes kőszobra díszíti, illy felirattal : „Bibliotheca Metropolitanae Ecclesine 
MDCCCLIII." A házsor végin templomával a papnövelde tűnik fel. 

Helyin van, hogy honunk nagyobb könyvtárainak ezen derekabbikáról 
kevéssé megemlékezzünk. A legrégibb okmányok közül az 1397-ben tarta
tott törvényes egyházi vizsgálatból kitűnik, hogy Kököllő János kanonok az 
egyháznak különféle jó könyveket hagyományozott. Vitéz János (ki 1472-
ben halt meg) érseknek Esztergom várában fölhalmozott jeles latin és görög 
könyveit és régi kéziratait a történetbuvárok fönnen hirdetik. Oláh Miklós 
végrendeletében megemlékezett a káptalan által őrzött főegyházi könyvek 
nagy számáról. Gr. Forgách Ferencz bibornok az 1611-ben a nagyszombati 
zsinatban elhatározta, hogy az egyházi javadalmazottaknak könyveik a fő-
egyház könyvtára részére essenek, s Nagyszombatban könyvtár és nyomdául 
szolgálandó házat vásárlott. Rudnay Sándor prímás székhelyét Esztergomba 
visszahelyezvén, a könyvtárt is ideiglen a Vízivárosban lévő jelen semina-
riumi templomba rakta el, a főkáptalan könyvtára azonban még Nagyszom
batban maradt el. B. Révay Pál 1768-ban a főegyházi könyvtárnak 12,000 
pft. hagyományozott olly végből, hogy az közhasználatúvá tétessék. Az élet
nek örvendő bibornok főkáptalanával 1852-ki mártius 11-kén tartott ülésé
ben elhatározta a jelen (már Kopácsy prímás által emelni kezdett) épületnek 
könyvtárrá alkotását. Az épület három nagy teremből áll, mellyek a római 
pápa, a négy első sz. zsinat, sz. atyák cs az esztergomi szentséghirében el
hunyt atyák festvényeivcl díszlenek. A főutezára néző teremben a pozsonyi 
érsekpalotából ide juttatott (1809-ben a francziák által minden tiltakozás 
eüen jól kizsákmányolt) 1 ti,000 kötetet meghaladó érseki könyvtár, mellynek 
kiegészítője a Kopácsy-féle jeles könyvgyűjtemény, melly a földszinti tere
met elfoglalván,bibornok-érsekünk által már is nagy számban ajándékozottak
kal együtt 8000 kötetet tesz ki. Aprimási könyvek harmadik osztálya, melly 
Forgách, Pázmány, Lippay, Szelepcsényi érsekeknek 5000 kötetnyi könyveit 
tartalmazza; a főegyház és káptalannak könyveit (mellynek főrésze 1853-
ban 98 ládában 383 mázsa súlyban Nagyszombatból hozatott) 20,000 kötet
nyit a főterem fogta fel. Legszebb disze e könyvtárnak a nagybecsű kézirat
tár, mellykörül Kollonich, Balthányi és Kopácsy prímásoknak (az utóbbiktól 
nagybecsű saját kéziratjai) van főérdemök. E kéziratok tára 810 kötet és 
csotnogra terjed. A káptalani osztályban 581 kötet kézirat őriztetik (tudós 
Palkovics György saját kéziratai 51 kötetet tesznek, azonkívül Krammer 
töredékei, Jordánszky Elek püspök több száz ívre terjedő országgyűlési jegy
zetei különös említésre méltók). A kéziratok összesen 1391 kötet és csomagot, 
a nyomott könyvek pedig 25,744 munka 54,810 kötetben. Igy e könyvtár 
hazánkban terjedelmére nézve a negyedik a nemzeti múzeumi, a pesti egye
temi és pannonhegyi után helyezendő. A legrégiebb nyomatnak 1458, 1460, 
1467, 1471 és sok más 15-dik századbeli ritka példányokkal dicsekszik, többi 
közt : ,.Breviárium Ecclesiae Strígoniensis. Mandato Corvini Kegis, disposi-
tione Michaelis Episcopi Milkoviensis.Eccl.Strigon. Vicarii impressus. 1484." 
és „Missale divinorum officiorum, secundum choruin Ecclesiae Strígoniensis. 
VenetÜ8 1486 és 1498. — Ordinarius Eccl. Strig. 1505. — Missale Strigon. 
Viennae 1508. Venetiis 1514. — Missale Quinque ecclesicnse Venetiis 1499. 
— Zagrabiense Venetiis 1500." 

„Michaelis de Ungaria sermones predicabiles per totum annum. Ar
gentiné 1494." stb. stb. 

A kéziratok közül jelesbek : „S. Gregorii M. epistolae." Hártyán, góth 
betűkkel a 11-dik századból. 

„Liber Evangeüorum" Oláh Miklósnak volt tulajdona és 1078-ban 
íratott. 

„Psalterium pro Missis" hangjegyekkel. Révay Istvánnak volt tulaj
dona; íratott a 13-dik században. S hogy a sok becses műt elhallgassuk, meg-
emlitendőnek tartottuk Zalkay László a mohácsi csatában elesett érseknek 
iskolakönyveit 1489—1491-ből, melly Toldy Ferenczként szótári és pbraseo-
logiai becses emlék. 

„Szent Anselmus könyve teljes bölcseségről." Papiron, kerekbe átmenő 
ujgóth irás 1512—1513-ik évről. 

„Magyar szentírás 1516-ról." E becses mü Báthory László pálrendi 
szerzetesnek (f 1456) magy. szentirásának másolatja, melly Jordánszky püs
pök gyűjteményéből került, stb. stb. 

A főegyházi könyvtár jeles történeti, táj, fuvészeti és épitészeti kép
gyűjteményekkel is bir. 

A „Religio" f. 1856-ki 3. és 4-dik számaiban könyvtárunk bővebben 



van megismertetve; ám ugy hisszük, hogy t. olvasóink figyelmét e szellemi 
kincs iránt e rövid vázolattal is felébresztettük, szivből kívánván, hogy azt a 
tudományosság felvirágoztatására minél többen hasznokra fordítsák. 

A kis sz. János utczában a vár északi fokának szemközt néző emeletes 
kis ház abból nevezetes, hogy nagy történetírónk Katona Istvánnak volt tu
lajdona. 

A z érseki város a theologiai tanokkal foglalkozó seminariumon kivül 
csupán Rudnay érsek építette elemi iskolákkal bir. 

Dunapart hosszában több ponton melegforrások bugyognak fel, és pe
dig a vár északi foka alatt olly bőségben,hogy fürdőül és malomhajtásra for
díttatnak, a déli részen pedig szinte a könyvtár végiben hajdan szinte fürdők 
valamik; sz. Tamás mellett pedig szinte nagy tömegben fürdő és malommal. 

Ugyan a Dunaparton az északi várfok alatt van a vizhajtógép, mellyet 
Rudnay hg. prímás 1822-ben Swoboda János terve szerint készíttetett, melly 
is ló erő segedelmével a Duna medréből a várbeli ezer akós víztartóba 340 
láb hosszú csővön 178lábnyi magasra óránkint 200akó vizet löktetett föl; ám 
pár év előtt ti lóerőnyi gőzgéppel láttatván el, a vizlöktetés jóval sebesebben 
történik. E gép látja el az egész várat és kanonokok lakait elégséges vízzel. 

Az ideiglenes székes- vagy is sz. Ignácz temploma mellett fut ki az ut 
a Duna révhez, a kis Dunán álló fahid, s a nagy Dunán hajóhíd vezetvén 
keresztül. Tudjuk, hogy a török előtti és alatti időben itt hasonlólag volt 
hajóhíd, de azl683-ki véres harezban elégettetett. 1765-ben Barkóczy prímás 
repülőbidat készíttetett. 1842-ben pedig n nagyszellemü Kopácsy prímás az 
ipar, kereskedés és közgazdászainak annyira hasznos hajóhidat épitette. A 
híd hossza 267 öl, szélessége a gyalog úttal 27 láb. Hosszan benyúló dobo
gókon kivül 37 hajón nyugszik. Apály vagy áradatkor csavarokkal egyen-
gettetik, s a hajóknak átkelésre 30 ölnyi tér nyittatik gép segedelmével. A 
derék hid a forradalom alatt elsüllyesztetvén és elégettetvén, Scitovszky fő-
magassága által feltámasztatott. 

Az érseki város lakosainak száma 1827-ben G97 volt, jelenleg pedig 
mintegy ezerre rúgott, kik jobbára r. katholikusok, és nemzetiségre nézve 
152 német, 54 tót, a többi magyar, kik — a papságon és tisztviselőkön kivül 
— többnyire kereskedők és iparosok. 

Ivét kisebb térből, vagy 6 utcza és házsorból, és 221 házból áll, ezek
közül is 33 érsekuradalmi ház. 

Határfölddel nem bir, kivéve a fahiddal összekapcsolt (hajdan klas-
trommal diszlő) szigetet, melly M.Therézia adományából az érsekek birtokába 
került, mellyen is 95 holdnyi nemes gyümölcstermő kertek és 40 kaszásrét és 
30 holdnyi szántóföldek találtatnak, de a mellyek gyakori vizáradásnak van
nak kitéve. 

Különben e városrésznek évi közadója — az érseki uradalmát ide nem 
számítva — 926 pft., 68 igás és 675 gyalognap közmunka. 

Az érseki és királyi város közibe esik s>z. Tamás mezőváros. 1201-ben 
Imre király által a káptalannak ajándékoztatott, s azóta külön joghatósággal 
birt. AH az úgynevezett sz.Tamás hegyéből (mellyről egy prépostság nevez
tetik, s hozzá a komárommegyei Izsa helység tartozik) s az alatta elnyúló 
részletből. A hegyen régente erősség volt; jelenleg egy kápolna áll legtete
jén, mellyet esztergomi nagyprépost és cz. püspök Benyovszky építtetett, s ő 
kívánságához képest ide temettetett, mint kisdeák jelen valék temetésén. 
Ugyanott a hivek épülésére kálvária is van, mellyet korunkban tudós Jor-
dánszky Elek püspök emeltetett. Különben e hegy déli tövében sz. István 
király tiszteletére egy kedves kápolna áll, mellyhez a káptalannak egy 12 
elaggott ember eltartására szolgáló szegények háza van csatolva. 

Sz. Tamásnak több oldalán híres gyógyerejü kesereós víz szivárog fel, 
melly vegybontások folytán a szaidschützi vizhez hasonlónak találtatott. Dr. 
Schmidt 1787-ben egy pozs. mérő iszap és egy akó vízből 15 font keserű 
sót és 2 font magnesiát nyerve, egy ideig illy gyárt tartott. 

Nem különben délnyugoti tövében a hévviz van, mellynek légmérsék
lete + 2 3 ° Reamur, melly már a törökök korában is hires fördőt nyújtott; 
később elhanyagoltatvári, a fökáptalan visszakerülte után ez előtt 12 évvel a 
város közepén dísztelenül gőzölgő hévtavat lecsapoltatta, és helyébe a rajzban 
itt felmutatott fórdő és vendéglőházat emeltette. 

A hévviz egy angol-amerikai műmalmot bajt, mellyet Gramling Ignácz 
igen jeles erőművész építtetett, mellyre Kollár Ittcán tudós cz. püspök és 
érseki helynök 1839-ben tett számítása szerint, egy másod perez alatt 4" 
magas és 32" széles nyíláson nem több mint 2.18 köbláb víztömeg, közép 
gyorsasággal 3.03 láb ömlik, és igy erőhatása 2 . 1 8 X 3 . 0 3 = 6 . 6 és 56 fontjá
val számítván köblábát: 6.6X56—»369 font viz. 

E városrésznek egyéb középülete nincs, egy elemi iskolánál, mellyet 
Rosenbach Jakab nyugalmazott pap és Miskolczy Márton püspök alapítottak. 

Három kis téren kivül vagy 14 utczát és közt számlál 294 házzal, 
mellyek közül kivált a hegyen lévők többnyire szegényes zsellérházikók. — 
1240 kapás szőlőn, mellyen évenkint vagy 4000 akó szinbort szűrnek, és 2 
hold réten kivül egyéb földbirtoka nincs. 

Lakosainak száma kik ezelőtt a káptalan uradalmához tartoztak: 1594, 
kik nagyobb részben magyarok. Többnyire kereskedést és mesterségeket űz
nek, megszőlőmiveléssel foglalkoznak. Vásárjogával nem él. Közadója 234311., 
közmunkában 68, igás 1767 gyalog nap. 

Sz. György mezeje a vár északi tövében fekvő mezőváros, az érsek
ség jószága, és a többi várostól elkülönzött hatósággal. Nevét sz. György 
vértanúról czimzett prépostságtól kölcsönzé. E prépostság sz. István korabeli, 
melly saját társas káptalannal birt; ám ez utoljára a törökök által földulat-
ván, a tökáptalannal egybeolvadt. Jelenleg külön plébániát képez. 

Határa Pilis-Marót híg kifut; szántóföldeket 328 hold 3-d. oszt. és 389 

hold I-d. osztályú erdőt, réteket 127 kaszás 3 d. oszt, szőlőt 3200kapásnyit 
és a hiresZamárd hegyen kőbányát bir, mellyből fejtettek a basilikához hasz
nált szürkekövek. Határa igen regényes, hegyei sok jó forrást bugyognak fel, 
millyen a Szilágyi-, Szobieszky-, Parti-kiit és a sz. Jánoskútja, mellynek 
szomszédságában hasonnevű kápolna áll az esztergomiaknak kedves sétahe-
lyök. E kútból sok vizet hordanak a városba. A törökök azonban okosabbak 
voltak, mert innen cserépcsőveken vezették be a vizet, milly csőrészeket 
magam is fejtettem ki a föld gyomrából. 

Megemlítendő Zamárd (hibásan elnevezett Szamár-) hegye, mellyen 
hires jó bor terem, és keleti völgyében a törökök rist termesztettek. E völgy 
mocsaraiban tekenősbékák tenyésznek. A szomszéd helyről a Dunára egy 
sziklacsúcs merészkedik, mellyen egy feszület áll, ez láz-keresztnek nevezte
tik, 8 a köznép azt tartja róla, hogy ki ezt térden állva megkerüli, a hideg
lelését elveszti. Annyi igaz, hogy ki ezt megkerülni meri, azt borzadás nélkül 
nem teheti, s ez nem csekély benyomást tehet a beteg állapotjára. 

De térjünk vissza. A városka barátságos mezei kinézésű, több tér-, utcza-
és 275 házból áll. A sírkert igen érdekes, benne van a rajzban itt felmutatott 
csinos kápolna, mellyet „a felfeszitett Üdvözítő és B. Szűz tiszteletére, és jó 
szülőinek Miklúsffy Imre és Szentgály Anna áldott hamvaiknak emlékére" 
Miklósffy Endre 1834-ben emelt; a csinos hárskörnyezte kápolna alatt az 
erdélyi csikvacsárcsi Miklósfly család és tartozandói elfogadására egy szép 33 
temetkezési helylyel épült sírbolt mélyed a földbe, mellynek rendeltetése Mi-
klósffy Imre emlékét (kiről, mint hálás tiszteletben öröklő nagybátyjáról 
szerkesztő a IV. czikkben fog szóllani) az enyészettől megóvni. 

Egyéb középülete az elemi iskolán, uradalmi tiszti lakásokon és tégla
házakon kivül ninca. 

Lakosai: 1184 magyar, 323 német, 78 tót, 15 czigányból állnak, a 
mindannyian r. katholikusok. Többnyire foidmiveléssel foglalkoznak. 

Adója 2811 ft., közmunkája 498 igás és 1701 gyalog nap. 
A vár ős időben királyi székhely, s mint történeti I-eő czikkünkben 

fölemlítettük, majd az érsekek, ismét a fejedelmek, majd a törökök, s Mária 
Terézia adományozásából az érsekek birtokába került, és érseki székhelyül 
jeleltetett ki. (E vár bővebb leirását látni Istvánfl'ynál, Bélnél, Mathésnál.) Ez 
a Duna színvonalától 35 öl magas és hosszas sziklahegy; dél-nyugotnak tövé
ben az érseki város része terül, mellyet a szőke Duna nyaldos; észak és keletnek 
sz. György mezeje, délnek sz. Tamás és a királyi város hegyei koszorúzzák, 
s e szerint honunk legregényeaebb tájképeinek egyikét adja. Valóban ki e 
vár legmagasb pontjáról körültekint, elbájoltatik, mert az eleven Duna csikját 
felkísérve, ellát Komáromig, sőt ha szemeit fólvegyverzi, Pannonhegye óriás 
tornyát is kiveheti; majd a vasutmentében szét villanván Nyitra-Zobor hegyét 
Gymesvárát; ismét aGaram szakadásán túl messze az arany-ezüst rejlő honti 
hegyek kedves csoportozatját a pilisi lánczolattal együtt látva, s itt a zöld 
pázsitokkal kedvesen domboruló halmokkal, közben a hatalmas folyam, 
és ekkörül ágoskodó borágas és zöld erdős hegyekkel olly tájat látand,mellyre 
keble feldobog, mert e szépséget nem sejtette, de másaát egy hamar nem is 
lelhetné . . . . 

Várunk történetét előre bocsájtottuk. Régente erőd vala kettős bástyá
valjói erősítve, mellyeknek maradványai a déli fokon máig is szinte épség
ben láthatók. (Várunk térrajza és leírása a mult század elejéről látható Máthes 
bevezetésünkben idézett könyvében.) Ezen fok alatt több kazamata (föld
alatti boltozat) is fenáll, mellyek épitési raktárul használtatnak. Ugyanitt 
keskeny sikátoron egy a falak legmélyében rejlő, és a milly sajátságos, és 
ritka ép olly becses hajlékra akadunk, melly is a vár legnagyobb régiségének 
tartható; ez egy rendetlen négyszög terem, a közepén emelkedő 6 '5" magas 
tömör kő oszlopon öazpontosulnnk az ivek, körül pedig 8 fél oszlop fugván 
fel azokat; ezen oszlopok fejezetei egymástól különböznek, és a régi görög 
korszakra mutatnak, s mint az itt lelt Septimus Severius császár görög fel
irata igen ritka pénzéből ítélhetni, az épület 1600 évnél is régibb, s alkalma
sint isteni tiszteletre használtatott, valamint a törököknek is imaházul szol
gált, kik belőle a legfelsőbb várfokig és le a vár mélyébe is utat nyitottak. 

A vár cisternája, melly négyszegkövekből volt kirakva, jelenleg mész
gödörnek használtatik, a a basilika déli oldalára esik. E fölött a Dunára né-
zőleg áll még egy az épitészeti tiszteknek lakul szolgáló ház, melly az északi 
fokoni épülettel laktanyául szolgált. Az érsekek palotája a basilikának baljára 
vagy is északra esőleg a Dunára néző épület volt. 

Barkóczy prímás a vár alakításához hozzá fogván egyelőre a tér egyen-
getéshez látott, melly alkalommal számos régi emlékekre kivált római pén
zekre akadtak (annak helyén felidézendjük), a mikor a nagyvárost sz. György
mezővel összekötendő, egy alagutat ásatott, melly szűknek találtatván, Rud
nay által érsekuradalmi pinczéve alakíttatott, meUyben egy 600 s több száz 
akós bordók vannak, s az ugyan Rudnay által készíttetett uj tunellel kétoldalt 
párhuzamosan végig futnak. Ezen uj alagútnak hossza 50 öl, szélessége 5°5'10" 
magoseága 5°3'2." Közönségesen nagy kapunak neveztetik, nagy a haszna, és 
a várnak egyik ékessége. Az oszlopzattal ékeskedő déli bejárat fölött illy 
érez felirat hirdeti alkotóját. „Princeps Prímás Alexander a Rudna 
M D C C C X X I I . " 

Ugyan Barkóczy a várhegy két oldal lejtőjén % kanonok-házak alap
falait ia megvetette, de halála terve kivitelét akadályozván, Rudnay ezek-
fölé nagyobbszerü tervét valósította. Egész hegyeket hordatott le, Mária Te
rézia épitette székes templomot lerontatta, a Bakács Tamás bibornok által 
épittetett márvány kápolnát szétszedetvén a basüika szárnyában újra álli
tatta, a főtért pár öllel lesimítván, azon ama nagyszerű basilikának veté meg 
alapját, melly harminczöt év alatt nem csak honunk főékessége hanem egész 
Európa jelesb szentegyházainak egyikévé lőn. Délről a váraljában az ér-



seki függő kertek esnek; keletről homlokegyenest egy kényelmesen lejtő 
és 8 sor fával beültetett ut vezet föl, mellynek két oldalán a 12 kéte
meletes kanonok-házak sorai, s azok előtt kies park pompáz; az út két 
végében boldog Özséb és Mőrösy esztergomi kanonokok, és felső párká
nyánál (hova az alagút tövétől két részről lépcsők vezetnek föl) szent Ist
ván és László királyok kőszobrai őrködnek. A tunelből csigalépcső, mig a déli 
oldalon gyalogok számára egy vadgesztenye-fasorokkal beárnyékolt széles út 
vezett föl. A Duna-homlokzat felől ékes útat szegni, s a Kopácsy érsek által 
oda tervezett,.Hunyadi János és Vitéz János" emlék szobrait felállítani az utó
korteendője leend. Ott büszkélkedik az óriási remekmű, mint ezer éves életünk 
legméltóságosabb hirnöke; ott büszkélkedik ama kúp, melly az egész conti 

szoknyában is!" Végzi be az asszonyság s a nagy záporból minden 
kár nélkül menekült a vármegyeházához 

Sokszor emlegették aztán ezt a kis történetet, s az okosabbak 
hamar átlátták, hogy ebben semmi megbotránkozni való nincsen; 
és minden ember tartsa úgy a ruháját, mint a lelkiismeretét, hogy 
annak tisztátalansága miatt sohase kénytelenitessék megpirulni, 
akár van záporeső, akár pedig nincsen. 

Már most könnyű elképzelni, hogy az illycn asszony a gyer
mekét is úgy nevelte, hogy mutatóba is el lehetett vinni, azaz el is 

nensen első készült egészén érczből, és terjedelmére nézve a fenállók közül vitték, hanem mielőtt elvitték az öreg asszonyság maga elébeállí 
totta a fiút, és a fehér ruhát 
darabszám kezére számlálta. 

„It t a fehér ruha, fiam, 
mondja az asszony ollyan 
hangon, mintha a világnak 
minden kincsét számlálta 
volna át, — erre úgy vi
gyázz, fiam, mint a szemed 
világára, mert ennek min
den szálát magam eregettem 
mécs mellett (pedig ahelyett 
soiréeba mennek ám mai na
pon) aztán ezt megviselhe
ted, de meg is viseld, és meg 
ne tudjam, hogy valami tol
dalék ingdarabot (chemi-
sette)kös8 elibéd; mert majd 
hazavárlak akkor. Most ily-
lyent kapsz fiam, ha majd 
telik saját erszényedből ve
hetsz finomabbat, és ha tán 
egykor a feleséged véko
nyabb szálat ereszt, azon 
sem búsulok." 

negyedik; ott ékeskedik számos 
műkincs közt amaz oltárkép, 
melly a világnak eddigien legna
gyobb olajfestvénye; ott leng 
atyáink éber szelleme utódaikat 
intő, miszerint a „Fenlévőket ke
ressék!" hogy a bitvallás, erköl
csiség, bölcseség, tudomány, 
erély, tiszta jellem szárnyain föl
emelkedve, létöket és boldogsá
gukat ezen műalkotmány fenál-
lását és meghaladó koriglan, sőt 
mindörökké biztosítsák . . . . 

A basilika részletes leirását 
egy későbbik czikkünk hozand-
ván; itt végül csak azt jegyez
zük meg, hogy a vár külön plé
bániát képezvén, lakosainak szá
ma 130-ra rúg. , , „ i , , „ . , . it..> 

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

N é m e t h s e p t e m v i r . 

Magyarul is megírhat
tam volna a septemvir szót; 
de azt gondoltam, legjobb lesz az öreg úrról úgy emlékezni, a hogy 
életében hivták, s reménylem, hogy kedves olvasóink nem feledték 
el annyira a multat, hogy ezt a becsületes diák szót elteledték volna, 
hisz ez már annyira összeatyafiasodott velünk, hogy akár osztályos 
atyafinak is bevehetnök, ha volna min megosztozni, — az Isten pa
nasz néven ne vegye, hogy ez a kis nyögés kiszaladt a számon. 

Volt ennek a derék öreg embernek egy tűzről pattant édes 
anyja, kinek tejével magába is szopta azt a végtelen nagy becsüle
tességet, tehát ez az asszonyság a megyeszékhelyen lakván, férje 
megyehivatalnok is lé
vén, hisz egész az alis
pánságig fölvitte; tör
tént pedig egyszer, bogy 
a nagyasszonyt a zá
poreső épen a piaczon 
kapta gyümölcsváloga
tás közben. Én bizony 
nem tudnám megmon
dani voltaképen, volt-e 
már az akkori világban 
esernyő; de ha volt is, 
a nagyasszonynál épen 
nem volt, hanem hogy 
arany csipkés főkötője 
meg ne ázzék, engede
lemmel legyen mondva, 
ha épen valami finnyás 
menyecskének kezébe 
kerülne ez a lap, de már 
csak kimondom, hogy a nagyasszony felső szoknyáját fölkapta 
nagy hamarjában a fejére, s az aranyos fökötöt a záportól meg
mentette. 

,Jaj, kedves asszonynéném,szól egy fiatal szolgabiróné egészen 
kétségbeesve a nagyasszony cselekedetén, ugyan mit gondol az 
Isten szerelméért?' 

„ A z t gondolom, kedves öcsémasszony, hogy az én alsó szok
nyám mindig ollyan tiszta, hogy akárki is megnézheti." 

,De egy viczeispánné!' véli a fiatalabb. 
„Sohase búsuljon, öcsémaaszony, viczispánné vagyok én alsó 

i i. «f• i i Esztergomban 

Foegyliázi könyvtár <'••* |-iijtiinvo1ilo K*zierj;ouib:.n. 

Hlyen biztatással eresztette el az anya a fiút, ki nagyon jó l 
tudta, mi volt ekkor egy magyar asszonynak büszkesége, s ezen 
tisztes érzelem ellen cselekedni nem akart, de nem is tudott. 

Hlyen [körülmények közt növelkedvén, most már ugorjunk azon 
időbe egyet , midőn Németh már septemvir volt, azonban azért a 
Beleznay-kertbe is eljárt vacsorára, hol akkor jóvérű jurátusficz-
köknak jókedvű hangja kerülte el a hegedűszót. 

Németit órákig is szivesen elhallgatta a fiatal emberek ötleteit, 
de különösen nagy élvezettel hallgatta a jurátusoknak különféle 

jogi kérdésekbeni vi
táit. 

Akkor is csak úgy 
megvolt , mint ma, hogy 
sok ember magát hiszi 
legokosabb embernek, 
épen akkor, midőn na
gyon könnyen be le
hetne bizonyítani, hogy 
debizony akad még oko
sabb is. 

Egy tüzes vérű fia
tal ember megkapasz
kodott valami bolond 
állításban, és a többi 
semmi áron nem tudta 
onnét eloldani, hanem 
végre az egyik vitázó
nak azt mondja : 

,Fogadjunk!' 
. .De miért fogadjunk?" mondja a másik, észre sem vévén, hogy 

Németh épen a szomszédasztalnál ül háttal, — „hisz én bizonyosan 
tudom, hogy úgy van, a mint én mondom, mert én Németh septem
vir úrtól hallottam." 

,Fogadjunk arra, hogy nem hallottad tőle.' 
„,Kár lesz fogadni!'" szól Németh, de ú g y , hogy hátra sem 

fordult, s így nem vehették észre. 
,Azért is fogadok! ' Pattog a fiatal ember nem akarván tágí

tani, mire Németh megint mondja : 
„.Eugemúgyse elveazti a fogadást.'" ; 



,Beszélhet nekem az úr,' folytatja amaz, ,ha tetszik az úrnak, 
az úrral is fogadok.' 

„ D e mibe ? " kérdi az öreg. 
„ E b b e a zöld dolmányba, ha tetszik, s ha én nyerek, elvi

szem az úr mentéjét.' 
„ ,Á11!" ' mondja Németh hátra 

sem fordulva, hanem levetvén a .._ 
mentét hátranyujtá. 

,De hát hadd lássuk egymást,' 
mondja a fiatal ember, midőn a 
két ruhadarabot összetevé,,kicsoda 
az úr ? ' 

„Én Németh septemvir va
g y o k !" 

A fiatal ember majd kiesett 
ijedtében abból a ruhából, a miben 
n e m fogadott, s minthogy most 
pőrén állt a septemvir előtt, ön
kénytelenül a dolmány után kapott. 

,De, domine fráter, azt nem 
viszi el ; mert azt én nyertem meg,' 
mondja Németh, s egész nyuga
lommal fölöltvén saját mentéjét, 
a másikat szintén vállára vetvén 
azt mondja : ,ma. csak menjen 
öcsém mente nélkül haza, holnap 
aztán eljöhet érette.' 

A fiatal ember másnap kény
telen volt a dolmányért elmenni, 
8 az öreg úr nevetve adta vissza 
neki. — Megszokott természetén a 
rang nem változtatott, egyéb sza
bályt nem ösmert, mint a becsü-
.letet, s igy a sok fej hajtás és csu-
szásmászástól, vagy apró illedelmi 
szokásoktól nem korlátoltatta magát. 

Kerek-Anna temploma Esztergomban. 

Nyáron, ha megérezte a 
nap melegét, a legnépesebb utczán levetette mentéjét, s panyókára 
vetvén ballagott az utczán, de még böszáju ingét is szabadon 
•ereszté, mi természetesen igen sok szájtátót állított meg, mivel ö 
•épen nem törődött. 

Lábfájása miatt 
gyakran lejárt a _ _ 
Dunapartra a hajó
hídon fölül az ak
kori Kemniczer ká
véházon túl, ott 
megvolt az ö szo
kott köve, mellyre 
lehúzódott, men
téje könnyedén ló
gott vállairól, s mi
dőn egész kénye
lemmel elhelyez-
kedék, ezüstsar-
kantyús csizmáit 
maga mellé rakta 
a partra, aztán pe
d ig a lefolyó Du
nába lógatta lábait. 

Akkor is volt 
elég ollyan ember, 
kinek nagy kedve 
lett volna a leve
g ő b e n sétálni, ha 
csakugyan meg
bírná az embert; 
az illyenek nagyon 
orrolták ezt a dol
got , csakhogy nem 
igen mertek neki 3zólni, mert az öreg úrnak nagyon kurta feleletei 
voltak. — Utóbb kiszemeltek egyet , ki a megszólítást magára vál
lalja a tekintély megmentése végett. Ennek azonban nem volt 
kedve, mert azt mondja : 

,Én nem vagyok vele igen bizalmas, hanem szóljon neki bará
tom uram!' 

„Én még fiatalabb vagyok, mint ö . " Mentegetölődzék amaz, 
hanem utalt egy harmadikra : 

...Már én csak megvallom 
őszintén, hogy az öreg úrral nem 
szeretek ellenkezni, mert ö igen 
okos ember, aztán a bolondot is 
igen okosan tudná védelmezni.'" 

Sok rábeszélés után mégis 
ajánlkozott egy, ki megígérte, hogy 
mindjárt a Dunaparton beszél az 
öreggel, s majd megérteti vele, 
milly illetlen dolog az. 

Az öreg urat igen könnyű 
volt ott megtalálni, s már messzi
ről lobogott a böszáju ing, a lebegő 
menteújjak, tehát a vállalkozó illő 
komolysággal léptetett Németh 
felé, ki apró kavicsokat dobált a 
vízbe, az egyhangú mulatságot ek-
kép tevén változatosabbá. 

Már az igen nagy baj volt, 
hogy Németh hátra sem tekintett, 
pedig a járást könnyen meghall
hatta, azért kénytelen volt köszön
téssel jelenteni magát. 

,No, üljön ide mellém,' mondja 
Németh vendéghivásképen egy kö
vet mutatván, mellyre a másik mél-
tó.ságos úr kényelmesen leülhetne. 

„Köszönöm alásan," mondja 
sértett méltósággal amaz, „már 
én csak állva maradok, ha megen
gedi méltóságod." 

,Sohase teketóriázzunk,' mondja Németh, ,hanem ha tán ve
lem beszélgetni akar, minthogy én még egy darabig itt maradok, 
inkább üljön, mint álljunk.' 

„De mit mondanak majd az emberek?" 
,Biz azok sok bolondot beszélnek, de már azt csak az eszük 

höz mérem,' vála
szol Németh. 

fgÉ0p^R-~' ~ - 4 ~ ' . . •- „És méltóságos 
barátom uram nem 
röstel itt a Duna 
mellett ülni?"kér
di amaz. 

,Nem én; mert 
nekem ez jó l esik?' 

„De ha az em
berek megösmerik 
így csizma nélkül, 
hogy septemvir." 
• ,Hát barát< un 
uram, m e g ö s-
m e r t - e ? ' 

„Már szál lépés
ről láttam,, hogy 
roéltóságod ül itt 
a kövön és lábait 
mosogatja." 

,Na, lássa amice, 
ez már világos bi
zonysága annak, 
hogv én csizmában 
is septemvir vagyok, 
meg csizma nélkül 

zborrói várrom IS 
Ennyi elég volt 

egy nyelésre, s a másik nem merte vitatni a dolgot, Németh pe-
dig észrevévén, hogy ez mit akar, még tovább ült a kövön, 
rekkenő melegben állni hagyta a másikat, szüntelen beszéddel tart
ván, mitől az nem szabadulhatott. 



PSrös dolgokban a hajszálhasogatásig szigora és megveszte-
gethetlen volt. Történt egyjzben, hogy valaki ügyét minden mó-
'doii-meg akarván nyerni, először'is Némethhez ment, tadva hogy 
annak megnyerést; az ügyre főleg döntő leend. 

Sokat beszélt Németbnek, ki az egész dolgok ügyeit igen jó l 
ösmerte, s nehogy ellentmondásával az illetőnek beszélgetését még 
inkább megnyújtsa, minden megállapodásnál azt monda : 

,Jól van biz az!' 
A pörös fél nagyon megörült, s hogy igazságtalan ügyét még 

bizonyosabban megnyerje, egy papírcsomagot .felejteti az aszta
lon," mint mondani szokták. — Németh nagyon megboszonkodott, 
8 egyenesen a cnriára ment, hol az ügy végtárgyaláson volt. Né
meth tudakozolódott, s látta, hogy a ravasz félnek feles számú jó 
barátja van, azért midőn az ügy ítélet alá került, Németh szava
zatát adván a másik fél javára, toldalékul még azt mondja : 

,Méltóságos uraim! Megtörténhetik,hogy én kisebbségben ma
radok, azon esetre azon fél, kinek javára én szavazok, koldiísbotra 
j u t , minthogy pedig az ellenfél tegnap ezen bankjegycsomót 
„asztalomon feledte" (a többi rögtön megértette), ezen összeget még 
bizonyosan nélkülözheti, ezt az összeget adjuk a bukott félnek! 

Egyetlenegy sem akadt, ki ez ügyben az igazság ellen mert 
volna szavazni, Németbnek e fellépése valamennyit meghódította. 

Eljárt ő n legszegényebb vendéglökbe is, hol a polgárok gyül-
helye volt, a hol aztán az Öreg urat mindenki jóravaló csizmadia-
mesternek nézte, mi a septemvirt rendkívül mulattatta. 

E g y ízben Svoboda kereskedő is oda tévedt, s a septemvirt 
messziről köszönté, s épen ezért Németh maga mellé inté, és meg-
sugá neká, hogy el ne árulja; mert épen előtte ostábldzott két pol
gár ember, egyik asztalos, a másik paszomántos. 

Németh igen érdekelte magát,még pedig annyira,hogy a mint 
az egyik roszul akart húzni, a kezéhez kapott. Ezen a másik boszon-
kodni kezdett, s azt mondja a másiknak : 

,Was váll der Csizmenmacher da? ' 
Németh nem törődött a gúnyolódással, hanem nézte sokáig a 

játékot, s im az elöbbeni megint valami ostoba húzást tesz, és nem 
tudja megállni, hogy kezéhez ne kapjon; erre a másik nagy mér
gesen azt mondja : • M t T " 

,Halten's Maul, sonst werd' ich Ihnen sagen, was für ein' Csiz
menmacher gnua wird.' 

Németh hátrahúzódott; Svobodával beszélt, kitől aztán meg
tudta, hogy amaz asztalos, sőt azt is, hol lakik. , í oi,,.u,. •****,) 

L i s z t F e r e n c z . *) 

A lcghirhedettebb hazánkfiai egyikének arczképét mutattuk be olva
sóinknak Liszt Ferenczben. 

Már most mondjuk cl hát : miben áll az a nagy hír? 
LÍ8ztFerencz kapott ugyan hazájában díszkardot, de nem azzal szerezte 

dicsőségét; Liszt Ferencz a zongora meUett vívta ki diadalait. Ő a zene hősei 
között a fejedelem. 

Elébb egész Európa ismerte el őt a legnagyobb művésznek, azután tért 
hozzánk, hogy koszorúit nemzetével is megoszsza, miket minden mivelt és 
nem mivelt nép hazájában szerze. 

Am hiszen hangja van minden hangszernek; mondhatja valaki; jó zenész 
is van elég a világon, hogy szerezhet valaki ez által világdicsőséget? Egyszó
val megmondható az : Liszt Ferencz lelket tud adni a hangszernek, hogy a 
mikor az megszólal, a sziveden keresztül hallod; lelkeddel azt teszi, a mit 
akar : elbűvöl és felemel, magával ragad és felvillanyoz; tűz és élet van a 
hangban, mellyet a világ minden népe megért, és a melly által ő a félvilág
nak hirdeté a magyar név dicsőségét. 

Ez Liszt Ferencz híre. 
Midőn hazájában járt, koszorúk és kincsek épen úgy hullottak lábai

hoz, mint a külföldön. Liszt Ferencz büszke volt a koszorúkra; a kincseket 
pedig ezrekre menő összegekig pazarlá jótékony alapítványokra. 

Ez Liszt Ferencz híre. 
Most külföldön él.aweimari udvarnál hiréhez méltó állást tölt be. Liszt 

Ferencz a külföldön sem feledi hazája szeretetét. Minden honfia, ki őt meg
látogatja, a legszívesebb fogadtatásban részesül házánál, s ha akadnak fiatal 
művészek, kiknél sokat tesz az első pártfogás, arra mindig bizton számíthat
nak Liszt részéről. Mindig van egy pár választott honfia, kiben zenére, vagy 
festészetre, vagy tudományosságra lát hivatást, a kiket állandó anyagi és 
szellemi segélyezéssel évekig ellát, mig önerejüktől tovább hatolhatnak. 

Ez Liszt Ferencz legkevésbé emlegetett, de legdicsőségesebb híre. 
Jelenleg az esztergomi székesegyház felszentelésének ünnepélye hozta 

őt hazánkba vissza, mellyre a prímás ő eminencziája megbízásából ő készité a 
misei zenét. Igy illett össze válogatni a legnagyobbszerüeket. Az esztergomi 
bazilika felszenteléséhez Liszt miséje illik. 

* ) Ajvzkepi-'t mult számunkban kózlöttük. 

\ zborrói várrom. 

Felső Magyarország kies tére gazdag természeti szépségekben, s az el
szórt váromladékokról kitekintve olly kilátás kínálkozik szemcinknek,mellynél 
szebbet az annyira magasztalt Helvetzia sem nyújthat. 

Azon hős nemzetségek közt, mellyek hajdan ezen büszke várak széditŐ 
csúcsairól a völgyek tekenőibe elalá tekintenek, a Betlenek,Bocskaiak, és Bá-
toriak mellett legnevezetesebbek, s leghatalmasabbak valának a Rákócziak. 
Ezen nemzetség őseinek lánczsora nem nyúlik vissza a hunnok mesés korába, 
ez egy ujdon faj, melly munka, s szorgalom által meggazdagult, s bátorsága, 
vitézsége által retteget hatalomra emelkedett. 

Az öreg első György már hűbéres fejedelem volt, kinek ezerén hódol
tak, s ki bajnokul harczolt Erdély, és Morvaországban. Legkedvesebb mu
lató helye a sárosi vár vala, mellynek ablakain kitekintve olly vidéken anda
lodott el a szem, hogy a leghatalmasabb s legfinnyásabb vágy sem kívánha
tott ennél híresebb s paradicsomibb tartózkodási helyet. Ettől nem messze 
áll a hajdan olly pompás, olly szép Zborró. 

Zborró vára virágzó korában Rákóczy legbajnokabb vezére, az ősz Se-
rédy tulajdona volt. Az ösz fejedelem meglátogatta egykor az ő szolgálatá
ban niegaggott, s általa mindig kedvelt Serédyt zborrói várában. Zajos ün-
ncp tartatott a szép vár odonszerü tereméiben, az otthonos tokaji patakként 
folyt, s a különben is vigult kedélyek még magasabb lángra lobogtak. 

Az öreg fejedelem, kinek nyugtalan lelke még az öröm rivalgás közt 
sem hagyott békét, elhagyva a zajongó társaságot, egy nyilt erkélyre állt, 
honnan a kies, s az alkonyuló naptól művészileg diszesltett vidékre elmereng
vén, annak bája leikét leirhatlan kéj, és gyögyörbe ringatá el. Hallgatag állt 
mellette az őszbe csavarodott várúr, kinek mély sebhelyeit a leáldozó nap ve
res sugarai mintegy kiujítani, kivérezni látszanak. Csak ketten állanak ott, 
két óriás cser, mellyeknek tekintete mutatá hogy sok 'villám sujtá derekukat, 
és sok vihar ingatá lombjaikat . . . . de azért állnak ! Arczukou még most is 
harezvágy tükrözé magát. 

Minél tovább merengett Rákóczy a vidék bájain, annál nyugtalanab
bul tekingetett maga körül, végre nem állhatván ellent, hirtelen a vár urához, 
fordult ezen szavakkal : — Serédy! gyönyörű várad van! mond meg nekem 
eladó-e ? megadom érte a mit kívánsz. — 

Seredy lelke azon ószerü mohos falakhoz vala tapadva, hol ősei száza
dok óta tanyáztak, hol ifjúsága aranyévei folydogálának, hol ő is halálálomra 
kívánta szemeit hunyni. Serédy azon hévvel szerette fejedelmét melylyel baj
nok katona szeretheti hős vezérét : de Zborró kedvesebb vala előtte életénél. 

Talán kissé bortól is hevülve önelégülten hunyorított Serédy vára di
cséretére, s közbe közbe egyet símitott mellét verdeső ősz szakáién. 

A z épen olly ravasz mint vitéz fejedelem figyelmét nem kerülte ez ki, s 
annál jobban sarkalta fejedeinai látogatása által különben is megtisztelt szol
gáját. — A vén kardmarkolat,ki egész életét hadi zaj,s tábori lárma, és nem 
tentanyalók közt tölte, az gondolván hogy valami rendkivülit mond, így 
válaszolt: 

— Nagyságos fejedelem ! Zborró várát minden hozzátartozó birtokkal 
neked adom, ha mához esztendőre húsz ezer aranyat fizetsz, melly mind a te 
képedet viseli. — 

Rákóczy szótlan nyujtá oda kezét, azalatt megzendült a mulató vendé
gek tomboló zaja, s midőn az éj fekete fátyolát kezdé teregetni a kies vidék 
hímes bársonyára, mindenki haza indult. 

Harczi zaj, s más gond közt hamar lepergett az egy év. Annyi fárad
ság, s hadi küzdelem után ismét ősi laka nyilt erkélyén ült az agg Serédy, 
midőn a felharsogó kürtök rivalgása ura s fejedelme látogatását hlrdetó. A 
kürt harsány szava viszhangzott az ősz bajnok lelkében, 6 kíséretével eleibe 
lovagolt ura s fejedelmének. 

Összetalálkozván a két csapat, ifjúi könnyüdaéggel ugrott le a fejede
lem délezeg lováról, s eleibe siető bajnoka kezét barátságosan rázá meg. — 
Serédy — monda — egy évig nem ment ki fejemből szavad, s most azért jöt
tem hogy azt betöltsem ! — 

Mintha a villám sújtotta volna meg Serédyt e szavakra, dermedten 
álla ott. Nap és vihar barnította arcza halálsáppadt lön, s kőbálványkép me
redt ura 8 fejedelmére. 

Rákóczy oda inté kincstárnokát, s kifizetteté a húsz ezer uj aranyat, 
melly mindegyik György képével díszelgett, Serédy mindig fagyosabban né
zett maga eleibe. Mintha lélekharangot húztak volna, midőn a pengő aranyak 
tompa csengését hallá. Ös fészkének szerelme, és fejedelméhez! hűsége iszonyú 
harezot vívtak lelkében. Már tiz ezerét leszámlált a kincstárnok, és Serédy 
még dermedten álla ott; s minél több fényt s csillogást árasztanak az ara
nyak, annál sötétebb s feketébb árnyak támadtak Serédy lelkében.E gondolat 
hogy Zborrótól válnia kell iszonyú harezot költe keblében, erei kidagadtak, 
szíve hangosan dobogott, s jobbja önkény telén rángozott. Már a másik tíz 
ezer is leszámláltatott, Serédy szemei előtt elhomályosult a világ, s az utósó 
arany pengése szívét megrepeszté, s holtan omlott ura s fejedelme lábaihoz. 

Öröm helyett gyász vonult az ünnepélycsen díszített várba. Serédy nem 
látta azt többé, 8 Rákóczy vette birtokába. 

Nagy pompával temettette a fejedelem barátja holt testét a bártfai egy
ház főoltára alá, mellynek töredezett márvány lapján alig olvasható betűkkel 
következő íelirás látható. 

Nulla fides patriae, nulla est rcverentia legum 
Quam bona nunc mors est, quam bona certa quies 

(Hanem méltányol tátik a haza iránti hűség, ha nem tiszteltetnek a törvények; 
legkívánatosabb a halál, legjobb annak nyugalma.) 



Grafenberg , augustus 7-én. 
T. szerkesztő ur! Azt gondoltam, külföldre jövők s íme itt a távolban 

hazámra találtam. Grafenberg völgyei fölött egy komor tekintetű érez orosz
lány néz végig, mellyet magyar kéz emelt s magyarkoszorus költő verse ékit. 
Es a magyar oroszlány olly sokat jelent, mint egy történet könyve a tájnak. 

Mintha öt látnám széles melle, dörgő hangja és egykor villogó szemeivel! 
Öt, ki itt a magyarok becsülését megalapította, ki szenvedő hazatiainak a tá
volban otthont teremtett. 

Az ö befolyása nyomán történik, hogy Griifenbergben mai napig a ma
gyar elem túlnyomó; — bár Chinától Mexikóig és a Captól Grönlandig min
den ország és nemzetiség képviselve van benne. Jelenleg is, két mexikói rab-
szolgakereskcdö mossa le itt nem tudom lelke vagy teste szennyét. 

Bécsben már honvágy kínzott és itt csaknem 50 magyar között s miénk-
fcle légkörben megszűnt az. 

Megérkezésem estvéjén épen hangverseny volt, mellyet a fürdővendé
gek közöl nemes keblű vállalkozók a szegényebb sorsú szenvedők fölsegélé-
«ére adtak szép eredménynyel. 

Itt is Székely J. csárdásait s kedves népdalainkat hallottuk ez utóbbia
kat Weidenhofer pesti kisasszonytól, ki kellemes hangjával mindnyájunkat 
meglepett. Egy komoly angol pap, ki egész hangverseny alatt alig pillantott 
egyet, lelkesedve tapsolt az először hallott magyar hangoknak. 

A rosz hazafiakat csak távoltöldre küldjék önök; mert itt a ki csak 
«gyszer volt is köztünk, magyarnak vallja magát. 

A fürdő most is nagy keletnek örvend s a bekövetkezett eredmény ha
tályosságáról mindenkit meggyőz. 

Ne volnék csak ollyan napszámosa az országnak, ki legkevesebb kímé
letre számolhat, én is meggyógyulnék teljesen. De igy . . . . Isten tudja. 

Isten önnel. Lisznyait siettesse; mert én már csak a padláson kaptam 
szobát; neki majd a kémény jut! 

H a nem tartja ön érdektelennek egy s más minket is érdeklőt ezután 
is irhatok. !'• Szathmáry Károly. 

M l u j s á g ? 

£ F. h. 18-án ünnepeltetett ő cs. k. Apostoli Felsége születés napja. 
Az ágyúk csaknem egész nap dörögtek, s rázkódtató morajukra ünnepélyc
sen felelgettek a budai őshegyek. Mondhatom minden igaz magyar szíve ki
mondhatlan örömmel dobbant fel, valaháuyszor egy ágyú dördült el a királyi 
vár fokáról. 

Tisztelt barátunkat Csengery Antalt e napokban súlyos csapások 
érték. A l ig néhány hete, hogy eltemette kedves mostoha leányát, midőn 
utána legidősebb fia, egy kedves és okos gyermek, két napig tartó skarlát 
himlőben meghalt. A z Ur, a ki súlyosan látogat, adjon vigasztalást a kese
rült szülőknek. 

Lapjaink egyik mult félévi számában közlöttünk egy vidéki hirt, 
bizonyos scgédlelkészröl, ki Pünkösd innepén kissé feltűnő módon e szavak
kal kezdé tanítását : „tűz van!" Bővebb értesülés folytán tudatjuk, miszerint 
e bár nem helyesen alkalmazott emphaticus kezdet nem tette azt a zavaró 
hatást, a mi azon levélben közölve volt, s az egész esemény által a különben 
igen derék és lelkes segédlelkész jó hírneve legkevésbé sem csorbult, s az ese
mény közlése által illyesmi nem is szándékoltatott. 

2 A Bécsben elhunyt Adamovícs cs. k. tan. szülővárosa Baja gymná-
ziumának 20,000 pftot hagyományozott; igen becses képtára örökösévé a 
nemzeti muzeumot rendelé, fentartására 20,000 pftot hagyván. Itt a tükör, 
csak tekintsetek bele ti kiket a sors vagyonnal álda meg, s rövid időn felvirul 
e hon gazdag intézeteiben. 

2 Nem akarunk magunknak bókokat csinálni; de úgy hiszszük szabad 
azoni örömünket kifejeznünk, hogy az általunk pengetett eszmék, mint köz
ségi könyvtár, községi faiskola, lassanként kezdenek életbe lépni; s ezt tenni 
annyival inkább kötelességünknek ismerjük, hogy mindannyiszor alkalmunk 
legyen olvasóinkat ezen eszmék felkarolására buzdítani. Pándon Szilassy 
György ur nz ottani községnek két holdnyi földet ajándékozott egy faiskola 
ültetésére. Es hogy ez annál jobban sikerüljön, egy a fatenyésztésröl szóló ju
talmazott munka 24 példányát ingyen osztá ki a nép közt, s kertészét segé
dül adta m tanító mellé. Igy működik a praktikus hazafi.és csakigylehet kez
detben a népszerű könyveket megismertetni népünkkel. 

2 Intő például szolgálhat szüléknek e következő esemény. Vámos-Pir-
csen gomba általi borzasztó mérgezés adta elő magát. Egy szegény héber 
özvegynő 18 éves leánya az erdőn száraz galyat szedegetvén, néhány darab 
gombát is vitt haza, mellyet anyja távoUétében megfőzvén, fiatalabb testvé
reivel elköltött. Ennek következtében egy 15 éves leány, 13 , és 11 éves fiu 
szörnyű kínok közt meghalt. A boldogtalan anya látván gyermekei borzasztó 
végét, megőrült.Ezen hajmeresztő eset azon gondolatot ébreszti bennem: nem 
tanácsos volna-e a hazai mérges növények ismertetését iskoláinkban tauittatni, 
vagy azoknak ismertetését népszerűen előadva képmagynrázattal a nép közt 
országszerte ingyen kiosztani ? 

2 A gyermekek is kezdenek férfias tetteket követni cl, azaz ollyan tet
teket, mellyeket eddig kificzamodott eszű férfiak követtek el. Hatvanban egy 
11 éves pór fiú felakasztotta magát. Úgy beszélik hogy a fiú besnyői búcsúra 
kéredzett anyjától. Az anya sok vonakodás után egyezett bele, s mig fia szá
mára egv nyakra valót vásárlandó eltávozott hazulról, az alatt fia felakasz

totta magát. Mondják hogy a fiú már háromszor kisértette meg életének fel
akasztás által vetni véget, és hogy nagy apja hasonló halállal halt meg. Te
hát ezen családban nemzetséges nyavalya az őn felakasztás. 

£ Ugyan Hntvanból gyermekeken történt számos szerencsétlenséget 
olvasunk. Kettő kútba esve, egy ló által agyon rúgatva, lett a halál áldozata, 
Nyolcz gyermek parti fecskét fogni ment, s a mint beásták magukat a homok 
part ala, az rájuk szakadt, s ötöt nyomorékká tett, hármat agyon nyomott, s 
kiásatván a szerencsétlenek,egynek még akkor ie kezében volt megölő betűje, 
a fecske. Mi az egyedüli orvosság illyen szerencsétlenségek eltávolítására? 
Kis gyermekeknek a kisdedovó, nagyobbaknak az iskola. 

** Egy lalusi barátunk igen egyszerű orvosságot ajánl az égésből szár
mazott seb gyógyítására. Végy egy darab gyolcs ruhát, mártsd hideg édes 
tejbe, ezzel borogasd uz égett részt, mihelyt a rongy száradni kezd, azonnal 
újra megnedvesítvén. Ez az eljárás nemcsak a sebet meggyógyítja, hanem az 
égető fájdalmat is elveszi. Probatum est. 

/ A „P.N."-ban egy érdekes czikk közöltetik a Sárvizének aszegszárdi 
csatornán át Dunávaü összeköttetéséről. Már 1816-ban kijelentette Tolna
megye ebbeli kívánságát, de elmaradt, mivel kivitele nagy nehézségekkel lát
szott összekötve lenni. 1834-ben ismét megpendítetett, de eredmény nélkül. 
1846-ban halhatlan Szécsényink ismét hozzá fogott, de a közbe jött viharos 
események meggátolták n nagy hazafit terve kivitelében. 1852-ben újra fele-
levenittctett, s ő császári fensége kormányzónk államköltségen! kivitelét el
rendelni méltóztatott. 

/ Simontornyán az eddigi közös fiú és leányiskola el választatván min
deniknek külön tanitó, és segéd rendeltetett. A tanítók fizetése pótlására báró 
Rína Simon 200 pftot ajándékozott, azon feljül a rozzant iskola kijav itasára 
szükséges épületszereket ingyen adni szíveskedett. 

/ Báró Sina Simon ö nagyságáról lévén szó.helyén látjuk megemlíteni 
hogy fehérmegyei baracskai gyülekezet rozzant iskolája helyett 2400 pfrt 
készpénz, s egyéb adakozásokból díszes iskolát építtetett, mihez fentisztelt 
báró 100 pfrt segélylyel járult, miután ercsi uradalmi béresei nevezett gyüle
kezet temetőjébe temetkeznek, s gyermekeik annak iskolájában képeztetnek, 
s a hálás közbirtokosság megkeresésére a tisztelt báró urnák ezennel van sze
rencsénk köszönetet mondani. 

/ Parisban darab idő óta divatba jött a magyar nevet néhány kül
földi iparlovagnak megbecsteleniteni. Mult évben valamelly Hirsch asszony
ság roppant czimeket vévén fel mint magyar mágnásnő szerepelt. Most vala
melly Kari Princz nevü fráter Herczeg Károly (Károli herczeg) száműzött 
e-vagyonvesztett magyar mágnás szerepelt a magasabb körökben. Ezen név, 
mellynek szép hangzását a gomblyukába tűzött arany és ezüst érdemjelek 
még csengőbbé tették; a könnyen hivő lágy szívűek 8 rokon érzelmüeknél 
bejárást eszközölt az álherezegnek, s elegen találkoztak kik megengedték, 
hogy pénztárukban könyökig vájkálhasson. De hogy annál jobban boszan-
kodhassék olvasó közönségünk az illy gazemberekre, kik becsületes jellemün
ket a külföld előtt cőuipromittáiják, pár tényt említek meg a tisztelt herczeg 
csínjaiból. 

Ez a Princz, mint Károly herczeg szolgálatot akart venni az angol 
légiónál, hol egy fiatal hadnngygyal ismerkedett meg, kit azonnal védelme 
alá vett, s annyira behálózott, hogy annak családjába szabad bejárást nyert, 
8 attól tárt karokkal fogadtatott, a kitüntetésekkel halmoztatott el. Az angol 
család bizalmát annyira megnyerte, hogy fiát a magyar herczeg védelme alá 
adta midőn Parisba utaztak, hol a gazdag angol váltók által mindennemű 
költségeikről gondoskodott. Az álherczeg egy nagyszerű tervet gondolt ki, 
jelesül,[hogy védencét a diplomatikai pályára képezendi, s erre nézve egy hír
lapot akart megindítani. Ennek még jobban megörült az angol család, s a 
tisztelt herczeget Hamburgba a fürdőre magukkal vitték, hol az ifju anyja, 
és nővére saját nevükkel diszesitett szivartárczával ajándékozák meg a kalan
dort, ki elég szemtelen vala magyar herczegi nevet venni fel. 

Hanem az igy orzott pénz nem volt elég arra, hogy kellő nagy urat 
játszhasson, s a herczeg uj bolondokat keresett, és talált is valamelly Kugel-
mann nevü párisi könyvkereskedőben. Ennél számos érdemjclekkel diszesitve 
megjelent, s a császárhoz, és Albert herczeghez szóló ajánló leveleit előmu
tatván, kijelentette, hogy ő Parisban egy német lapot szándékoznék megin
dítani, mellynek kiadását különös kegyből Kugelmannra szeretné ruházni. 
Kugelmann megkérdezte a herczeg segélyforrásait, s az a bécsi policzia által 
zár alá vett 560,000 frankról biztositá őt, mellyet rövid időn megkapand, s 
minden órán vár, s annak bizonyítására néhány előkelő hivatalnok biztositó 
s hízelgő levelét mutatá elő. 

Kugelmann elég unklug vala vele egyezkedni, s egy ízben 2000 frankot 
adott ő magasságának. Másszor egy levelet mutatott ügynökétől, mellyben 
tudtára adatik, hogy pénzéért személyesen menjen, s Kugelmann ismét 5000 
frankot kölcsönzött. A herczeg nem utazott el, hanem egy másik levelet mu
tatott elő, mellyre ismét pénzt kért. A gyanakodó kereskedő jobban megnéz
vén a levelet, kisült, hogy a herczeg írása, s azon levél közt semmi külömb-
eég; azonnal utána jár, 8 kisül, hogy a herczeg hitvány csaló. A rendőrség 
azonnal oltalma alá vette a herczeget, ki folyvást állította, hogy az ausztriai 
kormánytól pénzt vár, s három hónapi fogságra 50 frank birságra ítélte. Hát 
csak ennyit érdemel egy illy csaló, hiszen bűnösebb ez 1000 lókötőnél? 

/ Mult számaink egyikében eredeti levél után közlöttük ifjabb gróf 
Zichy Ferencz ő nagy méltsága seregélyesi volt jobbágyaivaü nemes egyez
kedését ; lehetlen elhallgatnunk azt ia,mit ő N. M. diószegi volt jobbágyaival 

T Á R H Á Z . 



x. A közelebbi télen a m.-b. . . tóban a czigányok, amint a nádot vág
ták, egy farkánál fogva a jégbe fagyott rókára találtak. Hihetőleg halászni 
indult, s lompos tarkának lön áldozatja. 

x. Illy élten egy róka tyukászni indult; de vadászat közben lába a félazer-
ről lesiklott, s hajnalban a gazda, az éjjelre betolt szekérgyakában megdögölve 
találta épen azon sóvár fanyar képpel, amellyel a pecsenye után sóvárgott. 

x. B. . . megyében m. e. évtized előtt N. ár a medve elől egy fára kú
szott s miután a kerülő & msezkó szügyébe golyót pecsételt, N. is leboceát-
kozván a fáról, a már halt vadat keresztül lőtte. D. úr ezen esetet az eredeti 
forrásból megtudván, N.-t. annyira tudta vele boszantani, hogy többé vadá
szatra se csalnaták. — Történt későbbre, hogy D. úr egy szürke vad-disznóra 
lőtt, e a fris lövést a disznó az erdőbeni tanyák egyikéhez vivén ott sajgó se
bével az akolba húzódott. D. nyomban utána. 

— Az Istenért! teins úr, miért lőtte meg disznómat! kérdezé a szürke 
disznó tulajdonosa. 

— Hát nem vadd-kan-e? 
— Dehogy, hisz az házi koczám. 
— No csak hallgass. Itt van 35 v. ft. a disznód árra. 
Ezután a két vadász ismét kibékült. Lőttek-e medvét, s vadkant, azt 

nem tudom. 
x. Munkács környéken valahol, egy vadász hallja egyszer a szarvas

nak füle tapsolását a sűrűből, amint az magáról a szúnyogokat szokta elte
relni. Oda czéloz . . puífl . , és halva maradt . . . a legközelebbi viskósnak 
szénhordó öreg szamara. 

mivelt. Meg engedi ugy hiszem a P. X . t. szerkesztője hogy kivonatban lapja 
után közöljük; különben is csak kölcsön esik. Mult hó 6-án megérkezvén ő 
N. M. volt jobbágyai körébe : 7-én az elöljáróság a nép képviselői, az ura
dalmi fötiaztség, a szolgabírói hivatal jelenlétében az egyezkedés megkezdet
vén, alig három órai tárgyalás után következőleg jött létre. 

1) A lakosság felesigázva követelt 14 hold egy telek utáni legelőtől el-
á l lván . 8 holdban nyugodott meg, e szerint egy egész telek után a hasznave-
hetlen téreket ide nem számítva 8, s minden zsellér ház után egy hold legelő 
kiméretendő. 

2) A volt jobbágyok kezén jelenleg lévő földek olly mennyiségben, mint 
vannak, kiadatnak. 

3) A város keleti részen lévő legelő a lakosság birtokában maradván, az 
uradalomnak ezen legelőn épült cserép színe, kérelem folytán, az épületek 
ára méltányos megváltása meüett a községnek átadatott. 

Ezek után az uradalom előterjeszté az elkülönítési vagy kihasitási ter
vet, mi legtöbb vitára szolgáltatott alkalmat. Az elöljárók és képviselők meg
voltak ugyan a tervvel elégedve; de azért jónak láták egy pont kijelölését, 
hol a kiosztást megkezdetni óhajtják. Az uradalom belátva, miként az elöljá
róság ebhez bizonyos határrészek elvesztése félelme miatt ragaszkodik : bele 
egyezett, mi szerint a féltett dűlők az egyességben névszerint előszámláltas
sanak, mellyeknek okvetlen kiosztatniok kelletvén, a kedélyek lecsillapodtak. 
Majd a volt tilalmas legelő egy nagy részének elvesztését fájlalta az elöljáró
ság, mellynek az egyenesen húzandó vonal által meg kellett történnie, s ezen 
fájdalmát elnyögte. 

A íobb vonalak megállapitatván ő N.M.is megjelent az egyezkedő kül
döttségkörében, a számosan egybegyűlt nép örömrivalgásitól kisértetve. Érzé
keny jelenet állt be. A földes ur és jobbágy közt századok óta fenállott kapocs 
vég megszakadása perczén állott a két fél. A volt földes ur büszke azon tu
datban, bogy jobbágyainak atyja volt, a volt jobbágy büszke azon tudat
ban, hogy ezen atya iránti kötelességeit mindig biven teljesítette. O ke
gyelmessége az egybegyűlteket érzékeny szavakkal üdvözölvén, az elvben 
megállapított e g y e s s é g e t atyja nevében elfogadottnak nyilvánitá, s a békés 
egyességet, szomszédi barátságot a közönségnek jövőre is szivére kötvén, maga 
részéről is minden jót igért. ígéretét azonnal be is válta, mert az ugy nevezett 
maradék földekért járó kárpótlást fele részben elengedte, másik felét jiedig a 
helybeli 3 felekezetű egyházi lelkészek, tanítók, városi jegyző fizetése javítá
sára alapitványul rendelte. A maradék földek 2 7 egész telket képezvén szép 
összeg folyik be azok fele árából. Mind azon nádasokat, réteket, mellyek a 
jobbágyoknak kihasítandó földek közé esnek, ingyen oda engedte. 

Ö X. M . előadására a helybeli ref. lelkész n. t. Unyi Márton ur felelt, 
kinek m inden szava a m u l t va lód i ságának , a jelen é rzésének to lmácsa volt, s 
az átalánoB lelkesülést a l e g f ő b b fokra emelé. — A z egyesség 3 példányba: 
megkészitetvén lakoma követé, mellybez ő N. M . két hordót csapoltatott. 

A borkilenczed megváltása iránt is megbiztatta ő N. M . volt jobbá
gyait." 

Miért ne követhetné e példát minden földes ur, és jobbágy ? 
JKf* Ö Eminentiája országunk mélyen tisztelt Prímása leg

újabban Majer István úrhoz intézett kegyes iratban Esztergomnak 
lapjainkban közlött leirása iránt magas tetszését kijelenteni, és lap
jaink több példányát kedvesen fogadni méltóztatott. 

Vidéki bir . 
Miskolci, aug. 18-án.— Tisztelt szerkesztő úr! Ha azou megdöbbentő < 

eseményt elgondolja az ember, melly városunkban folyó hó aug. 1-én tör™ kínálták a kürttel, hanem ó kérte azt maga; a mi nagyon különbözővé teszi az egész fe 
tént: valóban el kell szomorodnia az élet bizonytalansága fölött, nem tudván,' fogast. — 682, A lajlelrás használható. 
8 nem is sejthetvén, mit hoz a jövő perez. A nevezett nap cstvéjén tudniillik .. ^ K'"kemetre. Reclamatiok semmi esetben sem tartoznak a szerkesztőség 

. , , J \ , L 'J-.JÍI c i_ A \ t X" v \A~z.; í ügyeihez. A kiadó-es szerkesztőkivatal két egeszén különböző dolog, 
egy un hoznál - már huzamosb ldotŐl lógva használván éjjeli vdagltóul az 6 8 4 . Tníabn. Bizony bohó ember az, a ki ollyan jóslatokra vesztegeti a szép 
úgynevezett kénszeszt (Sehwefelgeist)— az előkelő házi-úr parancsolá a szol- tudományt 

Szerkesztői mondaniva lók . 

660. V i g a s z . De iszen ezzel meg nem vigasztal bennünket. 
661. Mit énekel a c s a l o g á n y ? Annyi bizonyos, hogy illyen verseket nem énekel. 
662. Temetés . Szép menetű vers, közöltetni fog. — 6G3.L»czl konyha . Szomorú 

volna a kiadása. — 664. V . halála. Nem rosz eszme, de gyönge kivitel. 
665. Bar tók Gábornak. Nem a nyár hozza meg azt a meleg idót. 
666. Hágár és Izmnel . Hosszú és régi dolog. 
667. Orbán le lke . Jó gondolat, de a verselés felettébb nehéz menetű benne. 
668. A z a Imiit rlf. hasonló bajban szenved. 
669. István úr és Amsl l nagyon is együgyű történet. 
670. Lehed vajda. Unalmas történet. Aztán nem is hittak a magyar vezéreket vaj

dáknak; a székelyek pedig épen nem az Etelközből jutottak mostani helyeikre. Más 
annak a története. 

671. A hivatalának megfe le lő l e lkész t iszteletreméltó. Mi is aláírjak; hanem 
ez értekezés tisztin egyházi lapba való. A harmadik lapon felállított tanokra nézve pedig, 
nem értünk egyet. 

672. Fe lhőszakadás . Még versalakban is félelmetes. Biztosítottuk ellene veté
seinket. 

673. U ó b o r i o g szere lem írójának. A vers kissé igazán hóbortos, de humor mu-
t jfrozik benne. Az indítványozott általános tanácsadó magunknak \t régi eszménk, de sok 
előkészület, kellett hozzá. Télire megindítjuk. 

•'• 674. Ms jk i zárda szerzőjének. Iparkodjék szép tehetséget tovább is mivelni; évek' 
múlva, reméljük, ismét találkozunk e szép világban. Addig is nevelje Isten nemes liajla-
niaiw— A második kérdésre nézve ajánlhatjuk a „Budapesti Visjkangot." 

~Mn75. A lantot e l ! Nincsen igaza szerzőnek : a kspa is penghet, de azért a lant is 
zenghet. Ki az egyikhez ért ki a másikhoz. Csak a hivatást nem kell összetéveszteni. N e 
nvútjpc a lanthoz, a ki hasznos ember lehet az ekesaarváuál, s a ki tudományokra van 
hivatva, ne menjen kertésznek; mert akkor azután sem vers, sem búza! 

676. K ö s z ö n t ő és a többiek nem közölhetők. 
677. ü d v ö z ö l l e k nem adható : az adomák meglehetősek. 
t>78. Marosvásárhe lyre . A tényt tudomásul vettük. Úgy UUzszük, bogy a tárgy 

természeténél fogva ezen Ugy nem fog semmi alakban hiiUpi közönség elé kerülni. 
679. Pá rbeszédek es a d o m á k ; elfogadtatnak. 
680. A tá laszul l kripta, nem bir közérdekkel. 
681. Lehel halála. Nem ügy volt az. Lehel nem a császárt ölte meg; nem is ót 

gálónak, hogy töltsön illynemü folyadékot a lámpakészletbe. A szegény 
leányka, midőn ebben foglalkoznék, véletlenül a kezében levő üveg tetemes 
tartalmához lángot bocsátva, az szörnyű robajjal szétpattant, s az egész szo
bát lánggal boritá el. Maga a házi ur, a gazdasszony, s leánya — az emiitett 
szolgáló —, kik a szobában elhatalmazott tüzet tapostak s oltották, mielőtt 
segítség érkezhetett volna, menthetlenül összeégtek; elannyira, hogy az ur, 8 
órai kínos vonaglás után, a gazdasszony másnap, s leánya harmadnapra, 
iszonyú fájdalmak között végezték életüket. 

Társadalmi tekintetben városunk, óhajtott mozzanatot nyert, élénkít
vén ennek egyhangúságát, a körünkbe érkezett, s már huzamosb időtől fogva 
működő Pázmán Mihály szinésztársulata. Jó lélekkel s valódi örömmel el le
het mondani, hogy az egész társaság solid.és rendhez szoktatott; mi a tisztelt 
igazgató erélyének elég tanúbizonysága. Már két ízben közczélra is tnüköuV 
tenek. 

K a l a n d o s vadászatok . 
x. Cs. S.a mult télen vadászni rándult, I egy folt cziherben rókára lőtt. 

A rókának a sűrűből okvetlen nyílásra B igy fegyver elibe kellett szaladni, 
hogy tehát ezt elkerülje, a lövésre hanyatvágta magát; de Cs. S. nak szörnyű 
boszuságára, amint a zsákmányt megközelítette, a télszemmel rá pislogó róka 
észrevévén, hogy a fegyver nincs kéznél, hirtelen felugrott, B a vadász által 
tartva volt résen, mint egyedüli menhelyen a sűrűbe vágtatott . . . és még 
máig is él, ha meg nem halt. Xem egyszer esett talpra a róka ravaszság; de 
néha bukik is, mint 

686.Ezen levelet kaptuk V á r a d o l a s z l b ó l és kívánatra közöljük : „Nagyon tisztelt 
szerkesztőség! Bocsánatot kérek, hogy fellépek és alkalmatlankodok, de én okvetetlen pár
tolást kérek ebben a részben. — Már nálunk a boltos legények ollyan kényesek, hogy ha 
az ember a boltba vasáról, nem a kezébe adják a pénzt vissza, hanem csak lökik, mint az 
ebnek; pedig én oskolába jártam, írásom merő bizonyság, és a fentebb említett hibát, a 
mint a boltos legény szemére hánytam, így felelt csupa gúnyból : „Kedves barátom! ki 
győzné sietségébe minden embernek kezébe adni a pénzt" stb., aztán még nevet, hogy én 
lármáztam; hogy mit nevetett? azt szeretném tudni; azért a boltos legényeknek, vagy két 
sorba írjon : hogy az 1856-ik esztendőben szégyeu ollyan gyalázatos tettet rajtam elkö
vetni, ki ott lapos iút vásároltam, mert már tizennégy esztendeje, hogy mester vagyok. 
En a „Vasárnapi újságot" azért hogy nem járatom, de szoktam olvasni, aztán majd örü
lök, ha a nevemet látom benne, akkor még tán újságot is járatok. — Magamat tisztelettel 
meghajtom és az óvást várom. — Nemes P á l f y J á n o s , nagyváradolaszi csizmadia-
czéhmester." 

Mellynek folytan ezennel mi is felszólítjuk a tisztelt kereskeddsegéd urat, hogy 
ezentúl az érdemes^czéhmester úrnak mindig kezébe adja a pénzt, mikor lapos tút megy 
vásárlaoi, mert a X I X . század második felében nem illik a pénzt az asztalra dobni; és 
pedig' ezt a figyelmeztetést annyival is inkább megteszszük, mivel a derék czéhmester úr 
ezután még újságot is fog járatni. 

C5r" Igazítás. A ..Vasárnapi újság'1 32-dik száma , . E s z t e r g o m " czimü czikké-
ben 374-dik lap első hasábján sajtóhibából kimaradt ezen szavak után : „Géjza, a magyar 
vezérek ötödike Esztergomban lakván,'fia sz. István 979-ben" — után toldassák : „ S z ü l e 
t e t t és 9 9 6 - b o n Adalbert prágai püspök által itt megkereszteltetvén stb." 

Úgy : a 275 lap első basába vé^o felé e hely „ Igy került Esztergom 1553-ki aug. 
10-kén a félhold uralma alá," 1343-dik évre igazitassék-
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