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Szent-Márton Pannonhegyén. 

Atyáink erényeinél mi sem alkalmasb az unokák föllelkesité-
sére. Ezért szeretjük lapjainkat történeti emlékekkel érdekesitni. 

Ez úttal tisztelt honfi azon hármashalomra vezetünk, melly 

vében lévő Sabaria nevü városában születvén, e hely természetileg 
kitünö fekvése mellett, a keresztyének előtt különösen szentté és 
keresetté lőn. 

A nagy férfiakat sajátjokká vallva, ezzel szülőföldjüknek dics
kört kölcsönözni, közös törekvés. Igy van Sz. Márton, a hitbuzgalma JJÍZ, u t L i u tiszten, i iouu w.vn nai luuMiiuonmt V C Í C U U I H . , M E N Y K O I I Koicsonozm, KOZOS toregves. igy van öz. Marton, a hitbuzgalma 

Györmegyének koronája, s hazánk egyik legérdekesb, legdicsőbb és ritka szinte hősies emberszeretete által nagytiszteletre magasztalt 
pontja, s ez 
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elnevezett. Nagy-Constantin korában e földrészt pannonok, s később 
hat századiglan N.-Károlyig fölváltva vandálok, hunnok, góthok, 
longobárdok, avarok birtokolták, majd a kilenczedik század elején a 
tótok lakták, a mikor Árpád vezér hadai által magyarok birto
kába j ö t t 

Sz. Márton, a turoniak hírneves püspökük, Nagy Constantin csá
szár korában, Krisztus után mintegy 316-ik évben, Pannonhegy tö-

S/ent-Marton Pannonhalmán. 
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azért is Szentmártonnak fiának emlékét kívánták megörökíteni, s 
nevezték el, melly nevét maiglan megtarté. 

A régiek magaslatokon szeretvén a Magasságbelinek szolgálni, 
a ritka szép kilátással, lelket-, szivetemelő Pannonhegyét is illy szent 
helylyé avatták, miként a pogány szülőktől származott Sz. Márton éle
téből tudjuk, hogy már kiskorában e hegyre járt Istent imádni, 8 
azért ős időktől maiglan Szenthegynek is neveztetett. 



Mikor atyáink Arnulf császár által Svatopluk Marahania ki
rálya ellen hadiszövetségbe hivattattak, Pannónia N. Károly által 
alapított Frankbirodalomhoz tartozott, előbb ugyan változó szeren
csével harczoltak, végre Béla névtelen jegyzőjeként 897-ben Árpád 
hatalmas seregével Budáról kivonulván, Pannonhegyénél tábort 
ütött, s miután szomját Sabaria kútjánál eloltotta volna, Pannonhal
mára fölment, honnan a messze szétható fölséges kilátásban gyö
nyörködvén, benne a szép föld birtoklása iránti vágy föllángolt, s har-
czosaival azonnal meghódításához fogott, melly kedvezöleg ütvén ki, 
a y itézek közti földosztás alkalmával Pannonhegyét valószínűleg ma
gának tartotta fen, melly örökségkép Geyza és István vezérekre 
szállván, általok az ország mivelésérc behozott sz. Benedek rendé
nek adományoztatott. 

De vessünk még egy pillantást a szent hajdanba. 
Pannoniában a keresztény hitvallás jóidején annyira elterjedt 

volt, hogy a 3-ik század közepén már hat püspökkel szervezett egyhá
zat képezett, mellyek voltak : a szerémi (Sirmiensis, Cibalis régente 
Vinkovicium), ó budai (carpis), szőnyi (curtae), sisseki (siscii) és 
győri (braegetii), miként az Kornél pápa decrctumainak aláírásából 
kitűnik, söt Pannoniáé ama dicsőség, hogy sz. czélokhoz az egyleti 
szövetkezést hatalmas eszköznek találván, nyugoton a szerzetcstár-
sulatoknak ö lön anyjává. 

A népvándorlás alatt Pannónia s benne a kereszténység fölötte 
sokat szenvedett. Nagy Károly által az avarok Tiszáig leszoríttat
ván, Pannónia tót gyarmatokkal népesittetett, avarok közül csak 
azoknak engedtetvén meg a honosulás, kik a keresztségét fölvették, 
a mikor Bonfin tanúságaként, Budán a Boldogságos Szűznek, és 
Inchoferként, mint az a sz. Benedek rendi 1846-ki schematismus-
ban jelesen kifejtetik, Pannonhegyén sz. Mártonnak tiszteletére tem
plomok emeltettek. 

A pogány magyarok Pannónia keresztény népeit újra üldözőbe 
vették, míglen a békére és szelídebb erkölcsökre hajló Geyza vezér 
973-dik év körül a keresztényeket tűrni, majd szeretni is kezdé. Az 
időben Adalbert szentéletü prágai püspök, a csehek keményszivüsége 
miatt püspöki székét elhagyván, 988-ban a sz. Bene rend cassino-
hegyi, s innen ugyanazon jeles rend római sz. Elek és Bonifáczról 
nevezett zárdájába vonult, életét öt éviglen szent elvonultságban 
folytatván, miglen a csehek kecsegtetései következtében XV-dik Já
nos pápa által visszatérésre kényszeritetnék. Szent rendeltetésének 
tehát megfelelendő 994-ben több buzgó rendtársával Csehország felé 
utazván Magyarországnak tartott, hol Geyza vezér nemes vágyairól 
értesült, s a már akkor is világhírű magyar vendégszeretetben 
bizva, személyesen megtisztelte, és igen kegyesen fogadtatván, őt 
szent föltételében megerősítette. De a cseh követek, kiknek élén Bo-
leslav vezér fivére vala, a hazatérést sürgetvén, a magyar földet 
mihamar oda hagyta. Csehektől diadalmasan fogadtatván, Brzenoban 
a magával hozott római Benczék számára zárdát emelt, apátjokká 
a kiválólag szentéletü és tudós római kedvenczét Astrik-Anastázt 
nevezvén ki. Á m a csehek megátalkodottsága Adalbert buzgalmát 
kifárasztá elannyira, hogy két év múlva újra Rómába menekült, 8 
csak érseke kérelmére és a római pápa sürgetésére indult vissza, 
csak hogy Gaudentius atyjafia által a csehek dühösségéről értesit
tetvén, Magyarországban megállapodott, a mikor Geyza vezér fiát 
Istvánt Esztergomban megkeresztelte, és kinyerni szerencsés volt, 
hogy a Rómából Csehországba szállított Benedekiek Pannonhe
gyén 996-ban épittetni kezdett zárdába meghivatassanak a magya
rok megtérítését és mivelését eszközlendök. 

1847-ben szünnapjaimat sem élvezetesebben sem épületeseb
ben nem tölthettem volna el, minthogy a nyájas, vendégszeretetökről 
és tudoraányosságokról elhírhedt pannonhegyi Benczék barátságos 
meghívásuknak engedve, több napra törzshazukba telepedtem. Ek
kor aug. 5-kén Pannonhegy harmadik vagy is déli ormán épült 
Boldogasszony temploma oldalgyöpén merengve, épen a történelem 
csodálatos menete fölött elmélkedtem, midőn Henzelmann, a kassai 
székesegyház remek ismertetésével szinte európai hirre kapott ha
zánkfia által meglepettem. A viszonlátás kellemes érzete, kivált illy 
magasztos helyen, örömmé lobbant, s majd tüzes eszmecserére lel
kesültünk. Jól emlékszem rá, miként értekezésünk fő kérdöpontja 
az vala : valljon e hatalmas sz. Mártontemploma mikor épült? né
zeteink egyelőre eltértek, miglen a zöldpázsitról fölpattanva lábra 
keltünk, s karöltve át, közép vagy is föormon épült szentegyházba 
tértünk, ott szemlét tartandók. Legelőször is a szentély alatti ó tem-

lomba vagy is az úgynevezett catacombába tértünk. E szenthely 
rajzát tisztelt olvasóinknak mutatjukfel. 

Nem minden illetödés nélkül léptük át a küszöböt , mert hisz 
hazánk legnagyobb fiai is itt ajtatoskodtak, itt látható maiglan, a 
nép hite szerint, nemzetünk apostola sz. István királynak vörösmár
vány fúlkeszerü széke; itt nyerte Uriás apát Istentől a rendület
len vitézség malasztját, raelylyel várát a tatárok ellen megvédte; itt 
edződött nem egy országnagy hitbuzgóvá és szilárd hazafivá, valóban 
szent e hely, s a belépőt szent borzalom s az igazság kutatót ko
molyság, szinte ihletség szállja meg. — Henzelmann abban a véle
ményben vala, miként e catacomba Geyza és sz. István építette 
egyháznak maradványa; mig én azt állitám, miként valószínű, 
hogy mivel a pannóniai keresztények sz. Mártont itt, mint születése 
helyén kitünöleg tisztelték, és tiszteletére N.-Károly itt sz. egyhá
zat is építtetett, a hátsó ablak, s oldaslag a szentségfülke, és az 
egész hát- és oldalfal jellege és ószerüsége a N.-Károly korabeli 
építési stíllel azonos, ezen részletek a legrégibb épület maradványa, 
melly tisztelet okáért meghagyatván, Geyza és sz. István épületeivel 
gyarapittatott; miként ezt a szerzet hagyományos hite is tartja. E 
véleményhez részletes vizsgálódás után, Henzelmann barátunk is 
hozzájárult. % -

Ezen ókori szentegyház és zárdája az idö viszontagságok, s kivált 
a tatárok ostroma alatt fölötte sokat szenvedett, de folyvást a tudomá
nyosság, erényesség, és békeszellemének csarnokául tiszteltetett, melly 
bői hazánk több elhagyatott pontjára fiókházak keletkeztek, miszerint a 
magyarságot miveljék és egét derítsék. Maga a pannonhegyi zárda 
gyakran látta falai közt királyainkat, és országunk nagyait, söt sz. 
László itt országgyűlést is tartott s a nép e törzshely iránt különös 
kegyelettel viseltetett, a szegények pedig seregenkint maiglan itt 
biztos menedékét lelve, e sz. házat az irgalmasság tárházaként be
csülte. Az igazságnak j ó szolgálatot vélünk tenni, midőn e helyt a 
„Magyar föld és népei-' czimü folyóirat uj folyama I.-füzetébe csúsz
tatott azon alaptalanul gyanús állitmány ellen szót emelünk, mintha 
Géjza és sz. István a Bencze szerzetet azért akarta volna Pannon
hegyre a magyar Sión ez erős épületébe helyezni, hogy innen a 
keresztény szeretet és szelid polgárosodás malasztos sugaraival 
együtt, a legpusztítóbb vihar vala kirohanandó a magyar pogány
ság, s ezzel együtt a magyar nemzetiség megtörésére. A magyar-
történelem — melylyel a Bencze rend története egybeforrt — ezen 
ráfogásnak minden lapján ellenmond; mert midőn e tisztes férfiak 
egyrészt Isten országát buzgón terjesztették, másrészt hazájok és 
népe igazait és érdekeit olly hévvel pártolták, a tudományokat és 
szép mesterségeket terjesztették, az ifjúságot nevelték, ugy hogy 
minden korban a pápák, a királyok bizalma- és egyéb kitüntetései
vel, s a nép hő szeretetével jutalmaztatnának; s nem hogy a ma
gyar nemzetiségen csorbát ejtenének, söt annak harezban, békében 
legerősebb bajnoki valának, ugy hogy magyar barátoknak, méltán 
Magyarhon gyöngyeinek neveztetnének, kikből a hazának Aslrikban, 
Bonifáczban, Mórban, Gellértben védszentei keletkeztek; másokból 
püspökök, királyi tanácsosok, királyi követek, és vitéz bajnokok 
lettek; s hogy a tudományok és honi irodalom mivelésében kitűnő sze
repetjátszottak, hogy az élők szerénységét megnevezésökkel ne sértsük, 
csak Nóvák Chrysoston, Guzmics Izidor, Vajda Sámuel Brestyensky 
Béla, Már Bonifácz, Molnár Titus, Stanke Lénárd, Kor ács Márk, 
Vidák Özséb, mint korunkban ismertebbek neveit kell felmutat
nunk, s fejünk önként e jeles rend tiszteletére hajuland, mellyről 
Turóczy „Ungaria suis cum regibus" czimü munkája 170-dik lapján 
méltán hirdeti, hogy „a pannonhegyi ház a legjelesebb, mellyben 
legelső tudományos intézet nyittatott Magyarországban, mellyből 
mint egy istenibb tenyészintézetböl az egyházak kormányzatára 
főpapok vitettek át, mellyben apostolok képeztettek, vértanuk nö
vekedtek, tanítók képeztettek, szentek éltek, . . . . melly számban, 
tudományosság és erényességben napról- napra gyarapszik." 

Helyén van most, hogy a Pannonhegyi szentegyház és kolostor 
épületét is bővebben megismertessük. Emiitettük, mikép az ősrégi 
sz. Márton templomához Geyza és sz. István által derék zárda épít
tetett, melly kevésre nagyobbitást is nyerhetett, miután benne sz. 
László király országgyűlést tarthatott, itt alkotván törvényezikke-
inek LT.-dik könyvét. Szegény hazánk viszontagságait annak minden 
egyes pontja, s igy Pannonhegy is osztván, a harezok viharai épü
leteit is nem egyszer rongálták, mi kivált a tatárok ostroma alatt 
történt, kik sz. Mártont várát, bár ha Uriás bajnok apát védelme 
mellett be nem vehették, de azt még is megrongálták; melly hely-



Teállittatván y rajta az idö foga által ejtett csorbáit Si/frid apát 
(1355-4-1365) kiigazittatta. A törökök szent hegyünket szinte föl
keresték, és ostromaik közt bár mi becses épületeit nem kímélték, 
méo-is Tolnay Málé jeles főapát, Bakics Pál várkapitány által vissza-
fogíaltatván, idővel romjaiból felépült. 1567—1592-dik időközt , 
belföldi katonák gondatlansága miatt, a sz. mártoni zárda kétszer 
tüz által elpusztíttatott, a mikor kölcsön vett pénzzel lehetett hely
rehozni. 1595 táján Sinan basa Pannonhegyét uj ostrom alá vette, 
és Zádory János várkapitány gyávasága mellett török kézbe került, 
a harczosok közt felkonczolt rendtársak közül Eőchei liaranyay Pál 
főapát maradván meg, ez menekülni kénytetett, ki a Miskolcz mel-
leti keresztesi csatában vitézül elesett. — A török kiűzetése után 
visszaszereztetvón, 1652-ben ismét a várörség gondatlansága 
miatt, az egész kolostor tüz által hamuvá lőn , ám az akkori főapát 
Magyar Piacid lehetségig helyre hozta; a vár tekintete ekkor 1664-
ben illyen volt. Lásd a túlsó lapon. 

Pannonhegynek ennél régibb rajzát nem ismerem, ezt is Bir-
cken Zsigmond azonkori német utazónak köszönhetjük, ki „Der Do-
nau-Strand" czimü képes leírását Nürnbergben 1674-ben tette 
közzé. 

Á m a harczias világban Sz. Márton nem maradhatott nyugton, 
1684-ben Karamusztafa katonái által újra fülperzseltetett. Rumer 
Márton főapát (1689-1-1693) Pannonhegyét újra fölemelte, s az óta 
a bár régibb eredetű, jeles goth-izlésben épült szentegyház falai 
azon alakot nyerték, melly maiglan magasztosán hat az áhítatos 
zárandokra. 

Ezen templomnak kolostor felöli ékes kapuját márvány oszlop-
káival, s a catacomba bemenetét Karner Egyed főapát a mult szá
zad első éveiben, de valószinüleg régibb formájára építette 

Göncz Cselesztin főapát szinte mult század első két tizedében 
építette a Pannonhegy déli ormán ÍÖlebb is emiitett Boldogasszony 
templomát, melly alatt uz érdemes rend sirboltja találtatik. 

Saighó Benedek a jelesb főapátok egyike (1722-4-1768) a fő-
zárda keleti és északi részét ugy a vendégek délre eső szárnyépüle
tét alapjaiból felépítette. 

Somogyi Dániel szinte a lelkesb főpapok egyike (1768-f-1801) 
székhelyét történeti fontosságához méltólag magasztos külsővel 
akarta fülékesítni, midőn a sz. rend 178G-ban József császár hatá-
rozmányával eltörültetvén, szép tervét meghiusítá, mégis az ég tö
rekvései ama szép sikerét megérnie engedte, hogy rendjének Fe
rencz császár által 1801-ben helyreállitását túlélte. Utóda, a hírne
ves Nórák Chrisoslom ü 802-t-1828) Sz. Márton templomát 6 már
vány oltárral, gazdag öltözékekkel felékesítette, s a könyvtárt több 
ezer kötettel bővítette. Ennek derék utóda Korács Tamás (1829-4-
1841) alatt épült fel a pannonhegyi kolostornak pompás alakot 
kölcsönző toron)- és a nagyszerű könyvtárépület. 

A pannonhegyi torony országunk bizonnyallegékesbhasonnemü 
építményei közé tartozik, melynek magassága alapjától 138, és a 
Duna íelsznétöl 5 7 6 lábnyi; a föajtó fölött ólomból Öntött dombormű 
van, mellynek közepén a Religio-alakja trónol, jobbján sz. István 
Asztriknak az adomány levelet nyújtva, mellyen e szó áll: „Praedi-
cale 1001" balján pedig Ferencz király Nóvák Chrisostomnak a 
visszahelyzés okmányát adja tit illy felírással : „Docete 1802." E 
művön az ujabb kori alakok arczképe természetim. A torony maga
sán 16 korintlii rendű oszlopon tágas karzat dicső kilátással kí
nálkozik; tetejét rézkúp födi, melly a kereszttel együtt gazdag-
aranyzatú. 

A könyvtár kétségkívül országunk legszebb, és legrendezet-
tebb könyvtára, főteremében sz. István és Ferencz király szobrai és 
boltozatján fresco festményekkel; jeles kéziratokkal, incunabulák-
kal dicsekszik; benne a magyar, német, latin, görög, franczia, olasz, 
angol irodalom 3 pedig a tudományok minden ágában kitűnően van 
képviselve, szinte 80,000 kötetben; j o b b oldala csarnokában egy szép 
képgyűjtemény van kezdeményezve (egyedül ott láthatni Pázmány 
Péter mint közpapnak arczképét); a balra eső teremekben van szép 
pénz-, állat-, növény- régiség- és mügyüjtemény. A magyar valóban 
büszke lehet ezen intézetére. 

Régente a vizet föl a hegyre szamarak czipelték; de Kovács 
Tamás főapát a hegyoldalban egy erőgépet alkalmaztatott, melly a 
vizet 60 ölnyi magasságra és 100 ölnyi távolságból fellökteti. 

Pannonhegyét délre szólök övedzik, kelet-éjszaknak pedig a 
rendnek derék kertje terül. 

A hegy délnyugoti tövében Ss. Márton mezővárosa fekszik 2400 
magyar lakossal. 

1841 óta főapát Rimely Mihály ö méltósága, ki a rendet böl-
csesége és nemes szivüségével olly tapintatosan vezényli , hogy 
föle a hő tisztelet adóját a hon egy méltányos fia sem tagadhatja 
meg. — A rend jelenleg 1 főapátot, 2 apátot, 132 áldozárt, 42 nö
vendékpapot számlál;tagjai 3 nagy gymnasiumot, és három kis gym-
nasiumot tanárokkal látnak el,azonfolül több tagja a cs. kir. tanha
tóságnál, a tudományos egyetemben és a m. tudóstársaságnál mű
ködik, és 25 plébániában lelkipásztorkodnak. 

Mielőtt Pannonhegytöl bucsut vennék, a derék rendnek még-
egyszer forró tiszteletemet és minden j ó hazafi kebel részéről bizony
nyal viszhanggal kisérendő azon buzgó óhajtásomat nyilvánítom : 
adja a jóisten, hogy az életszentség, vallásos buzgalom, tudományos
ság, fejedelem iránti hűséggel páros hazaszeretet, s béke malasztja, a 
vendégszeretet, és minden szép és j ó iránti hajlam és tevékenység e 
szent rendet a végtelenségig lelkesítvén, általa e honra tovább is 
sokszoros áldás áradjon. Majer István. 

A kétszer elesett magyar király. 
(Történeti beszély.) P. S Z A T Í I M Á R Y K Á R O L Y T Ó L . 

I. 
(Ful)lil,,.) 

Lenka magához tért s szemei először is a főpap gyémántos ke
resztjére estek, melly a sötét palást alól kicsúszva, a hold világánál 
csodás fényben égett. 

— Oh atyám — kiált á kétségbeesve a püspök térdeire omolva-
szólj mit tegyek, hogy részvétedre méltó legyek. 

— Kelj föl gyermekem. Te okos leányka vagy s majd magad 
is tudni fogod . . . Azt tudod, hogy a király az özvegy magyar ki
rálynő követei által férjül hivatott meg. 

— Istenem, istenem! — Zokogá kezeit tördelve a leányka. 
— Ulászló nem szereti, nem szeretheti ö t ; a királynő nekie 

anyja lehetne. De ö föláldozza a közügynek magát, szerelmét, bol
dogságát. Értsd meg, a fiatal lengyel király tele tüz és lélekkel, kész 
e természetellenies házasság megkötésére. 

— Mindent értek, ö a király feláldozza magát, s mi vagyok én 
hozzá képest? — Parancsolj, — én méltó leszek hozzá. 

— S nem találnád el ? . . Hol van a hely, hol a megszaggatott 
szív nyugtot talál; hol az önfeláldozás sebeit, a hit balzsamával 
kötözhetjük be? . . 

— Ah a kolostor, a kolostor. A világgal én számoltam, oda 
vígy engemet tisztelendő atyám. 

— Elviszlek gyermekem. Végy búcsút atyádtól; a dolognak 
még ma meg kell történnie. 

— Hát soha se lássam öt többé. Meghaljak egyetlen tekintete, 
egyetlen vigasztaló szava nélkül? kérdé kétségbeesett szerelmében 
a leányka. 

— Látni fogod Öt: azt is megteszem. Látni fogod öt, de a szent 
fátyollal homlokodon. 

— Az ég áldása legyen jutalmad érette — zokogá a leány, a 
püspök kezeit ajkaihoz vonva. En készen vagyok! 

» 
Másnap estvére kellett Ulászlónak a magyar követség város 

előtti táborába kivonulni, hogy azzal más nap útját Magyarország 
felé vegye. 

Fényes lovagok, díszes nagy urak övedzék a királyt, arany
as ezüsttől csillogó méneken : de az ifjú tekintete megilletődött és 
szomorú vala, mintha a menet, melly koronázni vitte, kedvese ko
porsóját kisérné. 

S valljon nem azt teszi-e? . . . . Krakkó egyik díszes egyhá
zába ünnepélyes menet vonul be. 

— Mi ünnepély ez? — kérdi a király a mellette lovagló krak
kói püspöktől. 

— Egy zárdaszüz fölszentelése fölséges király. 
Ulászlót valami űzte, vonta a templom felé, honnan áhítatos 

ének és zene hangzék ki. 
A király gyorsítá menetét s az egyházajtóban rögtön megállt. 
— Talán be akar menni fölséged? — 
— No, mi különös van abban; nem illik-e még egy imát röpí

tenem a mennyek urához, hogy kétes pályámon megsegítsen ? 
— Legyen akaratod szerint fölséges ur. 



A fényes menet megáll t , s a király leszállt lováról , hogy be
térve, a nagy útra lelkének erőt merítsen. 

Ezt hivék és mondák a körüle lévő országnagyok, — de nem 
ezt hívé ö maga. 

E g y hü apródja által már előbb föl
kerestette volt Lenka lakását és az a fész- . ^ á 
ket üresen találta. A király sejtette mí . g&^^^-^Z] 
történt; de keble fájdalmát lehetőleg el-
zárta, s volt perez, midőn azt monda •m r-'~ . ^ K í l l P B ^ - 2 ^ 
magához : „talán jobb is volt így." 

De e perezben, midőn lelke, mint 
vizbe haló az utolsó fűszálat, boldogsága 
utolsó perczét, közelben gyanitá, midőn 
lelkének deleje kedvese közellétét sejteté 
véle : elfeledte a szomorú fényt, melly 
körzé, el a martyr-szerepet, mellyet sorsa 
részére mért s jogosnak tartá a nagy 
munkára a boldogságnak legalább ez 
egyetlen enyhec3öppjét kiüríteni. 

A püspök nem tágított királya mel
lő l ; talán tudta, hogy a következő perez
ben támaszra leend annak szüksége. 

Az ódon mivü góth falak ékezetébe 
a tömjén kékes füstje emelkedett, az or
gona rezgő hangjai a zárdasziizek gyönyörű énekének kíséretében 
újra meg zendültek s az ifjú király a főoltár lépcsőjén egy elfá
tyolozott szüzet látott, kinek termetét, mozdulatát vonásról vonásra 
ismeré. 

De még nem 
ment elég mélyen 
a tőr; még teljes 
meggyőződés kel
lett a gyanakodó 
szívnek, — s ő kö
zelebb lépett. 

E perezben ada
ték reá az áldás az 
imát rebegő alak 
fejére s e pillanat
ban fordult meg. 
reszketi* térdekkel 
társnői csókjára. . . 

S szemei a lehel-
letétöl reszkető fá-
tyolon át; a kö
vektől ragyogó, 
harczias kinézésű 
ifjú kövült tekinte
tével találkoztak. 

Egy felkiáltás s 
a szűz összeroskad 
. . . Leendő társnői 
veszik körül. 

Egy szisszenés s 
az elhalványodott 
ifjú királynak az 
ősz püspök gyámo
lító karjára vau 
szüksége. . . 

- Nagy Isten! 
Sokat mértél reám. 
A fáj dalom erősebb 
a képzeletnél — 
nyögi Ulászló, mig 
a szentegyházba 
gyűl t nép szeme 
az eszmélni kezdő 
zárdaszüz alakján függ, vagy a botrány okát fürkészi. 

— Vegyen erőt fölséged. Kinek sokat adott az ég, sokat kíván 
meg attól. Ennek így kellett történni. Ideje hogy menjünk! . . 

A király félig eszméletlenül engedé magát vezettetni. 
De a templom kijáratánál indulatosan ragadt vezetője karjába. 
— Ki tette ezt? . . 

Sz. Márton KStU-bi-n 

— Én fölséges uram. Vagy minő szerepet szánt fölséged há
zassága után e szegény gyermeknek? . . 

— Igaz, igaz. A királynak koronája van; a fény, dics számára 
termettek, mire való volna hát a boldogság? . . . 

II. 
Hogy a szerencsétlen ifjú király sor

sát kísérhessük, csak hazánk történet
könyvét kell fölütnünk. 

Erzsébet királynő, mint n ö , még 
tS^USsgg^sF ígérhetett áldozatot, — de mint anya 

meg nem tarthatta azt. 
Megszökött az érkező vőlegény elöl 

s miután a magyar koronát Visegrádról 
hatalmába kerité, azzal és gyermekével 
együtt fösvény rokonához Fridrik csá
szárhoz futott. 

Mit a szerencsétlen királynő e futás 
közben kiállott, hasonlít az indiánok 
közé tévedt utasok szenvedéseihez vagy 
azokéhoz, kik az Amazon folyó rengete-
ges szakadékait járják. 

A betegségéből alig felüdült nő, ki
sérve hü meghittje Kottánernö által, elő
ször a Csalóközbe jutott s itt egy hívénél 

meghálván, a gyermeke számára megkerített szent ereklyét nem 
merte a lakba hozatni. 

Egy szemben íekvő halmon rohadt fűz alá rejtette azt s La
dányinak, a vár birtokosának, a hosszú éjjen keresztül kivont kard

dal kellett a mel
lett állnia, mig a 
királynő a lámpa
fényt melly a he
lyet jelölé egész 
éjen át könyökre 
nyugasztott fővel 
leste, — csak ez és 
gyermeke között 
osztván meg gond
jait. 

Menekülése va
lóban egy azon ese
tek közöl, hol a 
gyönge test életét 
csupán a szellem 
ereje tartja fenn. 

Írják azt is, hogy 
U l á s z l ó h o z kül
dött követeinek irt, 
hogy az alkudozást 
szakítsák félbe; de 
a tudósítás már ké
sőn jött s a ma
gyar urak hihető
leg jobbnak látták 
elhallgatni. 

E szerint Ulász
lónak nem volt 
elég a boldogság 
föláldozása; azon 
fölül még meny
asszonya is meg
szökött előle, sőt 
pártot képezett az 
országban ellene. 

Ulászló megko
ronáztatott s a két 
áldozatra nézve a 

szenvedések és küzdelmek hosszú kora állt be, mellyet — bár ké
sőbb a külső béke létre jött, — valóban csak Erzsébet halála 
zárt be. 

Oh, ha e fájdalom könyeiben fürdő nagy fekete szemekre s az 
átlátszóságig fehér arcz beesett bánatos vonásaira nézünk; nincs 
9zükség a szerencsétlen királynő történetét hallanunk, — komoly 



ránczokba szedett szép homloka, a mélabús vonás ajkai körül, ezer 
tolmácsnál j o b b útmutatók. 

Fridrik császár, igaz, pártul fogta fiát; de Erzsébet tudta, hogy 
ebben is inkább a zálogba vetett korona és saját érdekére néz. míg 
maga az Özvegy királynő olly nyomorult kegypénzböl élt, hogy 
még azokat sem igen jutalmazhatá, kik egykor szerencsétlenségében 
gyámoliták. 

Kottánernő folyvást mellette volt, de azon hü emberét, ki a 
koronát Visegrádról elsikkasztani segített, — a csalódás által inge
rült magyarság a budai vértéren végtagjait lovak farkaira köttetve 
kegyetlenül szétszaggattatá. 

Erzsébet elhunytával 
fia pártja is nagyon 
megcsökkent Magyaror
szágon. A Fridrik csá
szár patronatusa nem 
hogy használt sőt ártott 
a kis V-ik Lászlónak, a 
magyar urak szíve a 
fösvény gyámtól idegen
kedvén. 

Valóban ugy látszott, 
hogy az ifjú Ulászló ki
rály trónja szerencséjé
ben élete boldogtalansá
gáért kárpótlást talá-
Iand. 

A dicsőség babéros 
pályája nyilt megelötte. 

Egy oszlop tartá a 
trón zsámolyát, egy véd-
angyal az ország czime-
rét, kire nem a mi pará
nyi nemzetünk, de Eu
rópa s a keresztény vi
lág összesége büszke le
hetne. 

Hunyady János volt 
ez,vezéri dicsősége fény
korában. 

Ez önzéstelen harczi 
félisten, kinek aligha 
többet nem köszön a 
keresztény v i lág , mint 
Buillon Gottfriednek, ki 
zászlóját a szent város 
falaira föltüzé. 

E lángoszlop járt a 
fiatal király előtt, in
tőül, vezérül és vedül a 
csaták viharában. E vi
lágító torony, melly a 
dühöngő tengerben für
dő végső szikla fokára 
építve, az el temetéssel 
fenyegető habok — a 
roppant ellenséges tá
bor — s vijjogó vész
madarak — kárvágyó 
és irigy ellenségei — 
között félszázadon ke
resztül bámulatos erő

vel oltalmazta a keresztet, a magyar hazát. Illy példány után. illy 
mester vezetése mellett lehetlen vaía nem okulni s valóban a rögtön 
utána következő kor a haza és kereszténység legerősebb bajnokait 
mutatja föl. 

A hosszú hadjárat megkezdetett; a király megindult Budáról 
Hunyady társaságában s hozzácsatlakozott Brankovics a szerb fej
delem s Drákula az oláh vajda. 

Az 1443-ik év dicsőség éve a magyar fegyverekre. Miként is 
lehetett volna a harcz eredménye bizonytalan, melly Hunyad}' Má
tyás születésével egyidőben rendeltetett el. 

Az ifjú király mindenütt babért aratott, Hunyady Nissa és 

Sophia falaira tűzi Magyarhon czímeres lobogóját; hatalmas kar
jainak csak a Balkán hegyek vetnek határt; a török hölgy nevével 
rémítgeti gyermekét, 

Hat véres ütközetben gyöz a magyar sereg s a szép lelkű ki
rály martyrarczczal örül a győzelemnek. Hiszen nem hiában áldozta 
lol magát. 

A győzelem híre elhat világszerte. Mindenfelé harsog a ma
gyarok neve, az ifjú és lelkes királyé, — de legjobban és legfénye
sebben ragyog Hunyady dicsősége. 

Es ez fáj a fiatal királynak l 'gy véli, hogy a király azért feje 
nemzetének, hogy országában egyetlen embernek se legyen joga 

jobban szeretni a hazát, 
önfeláldozóbbnak, vité-
zebbnek lenni a harcz-
mezőn; szóval a király 
nevének kell legfölül ra
gyogni. 

Tüz vérű lengyel ba
rátai osztják sőt szítják 
a véleményt s a vezéri 
tapasztalás, az edzett 
hősiesség s a vezéri 
érdemek kiesnek a szá
mításból. 

A király, mert bá
mulnia kell , kezdi ke-
vésbbé szeretni a hős 
magyar vezért. 

A tanítvány mestere 
szeretne lenni mesteré
nek. Az Isten fölébe ren-
delé; kívánja hogy fö
lébe emeljék az embe
rek is. 

A végzetnek azonban 
az ellenkezőt tetszett 
megmutatni. 

A szerencsétlen ki
rály dicsősége fénypol-
czáról hullott alá. 

Murád szultán meg
unta a csaták zaját; 
megbékéllett ázsiai el
leneivel s fiát követő
jéül nevezvén ki, áhíta
tos magányába vonult. 

Az uj császár ifjú va-
la még, — azért mig 
megerősödnék, Magyar
ország részéről is békét 
akart szerezni számára. 

Száz személyből álló s 
két pasától vezetett kül
döttség jelent meg Hu
nyady előtt, kit az euró
pai szokásokkal isme
retlen törökök másod
királynak tartottak.De a 
nagy hős szerényen elu
tasítja azt magától, tud-
t okra adván, hogy ö nem 
király, csak hü alattvaló. Mártani templom Ix-lwje. 

Mégis voltak ollyanok, kik őt ezért is gyanusiták, a fiatal ki
rály előtt. 

A követség tehát Szegedre ment s miután gazdag ajándékait 
és a békeföltételeket átnyujtá, az értekezletek komolyan megkez
dettek. 

A régóta zaklatott országnak békére volt szüksége; Giskra még 
a hazában, Fridrik császár folyvást ellenséges indulattal s a hatal
mas ellenség annyira adakozó kedvében, hogy Bosnyákországon 
kivül minden elfoglalt magyar koronatartományt visszaigér. 

E hatalmas okok győznek s a béke 10 évre megköttetik. Ulászló 
az evangéliumra, a törökök az alkoránra esküszik annak megtartását. 



De alig hagyják el a török követek Magyarhon határait, mi
dőn a pápai hajóssereg bibornok parancsnokától Fiorenzai Ferencz-
töl levél érkezik, mellyben a Helleszponthozi megérkeztét jelenti. 
Tudatja a királlyal, hogy Murád még mind a karamáni fejdelemmel 
küzd, s hogy seregének Azsiábóli visszatérte gátoltassék, minden 
meg van téve; — e szerint most van ideje a vadellenséget Európá
ból végképen kiszorítani. Velencze és Genua hajós sergeiket igérék; 
Ogli a kuramáni fejdelem pedig Murád lemondását a az abból eredő 
zavarokat tudatja. Skanderbég, a rettenhetlen vezér még folyvást 
küzd lelkesült seregével az ozmán hatalom ellen. 

A pápai követ Julián bibornok a nagy eszmétől megkapatva 
az országgyűlés teremébe lép s az ékesen szólás és hit minden fegy
verével küzd a megkötött béke alapjai megingatására. 

Hatalmas álokai : hogy Ulászló egymaga nem szerződhetett 
az összes kereszténység érdekének kárával; s hogy a pogányok és 
eretnekeknek adott eskü érvénytelen. 

A szerencsétlen királyt elragadja a fényes szerep, mellyre ma
gát hivatva érzi s Szent Domokos napján kimondja a gyűlés köz-
határzatát, a frigy esküszegö fölbontását. 

A természet belé szól a vétkes tettbe; az esküszegés napján 
iszonyú földrengés rázza meg az országot; az egyházak keresztjei 
vésztjosolva hullnak alá; a láthatár elsötétül; a harangok ismeretlen 
erőtől ingatva megszólalnak. Minden ugy történt, mint midőn az 
Idvezitö ajkairól a keresztfán e szó hangzék : Elvégeztetett. 

Már e jelek többeknek szivét megdöbbenték; a magyar ne
mességkivonja magát a hadfolytatás alól s a hadi költség egész terhe 
Hunyady vállaira nehezül, ki a mult hadfolytatásra adott 36,000 
arany forinthoz most két annyit toldván, aláadja magát a végzet 
parancsának. (Vége következik.) 

K é n y é 
Nép 

Zöld ruhában áll Halas határán 
Egy magas dumb az országút mellett, 
Mit a rege 
Ez a jó öreg pap 
Arra járván mindjárt megkeresztelt; 
,Kenyér ráró' nevet ada rája 
Amint feljegyezte 
A nép krónikája . . . 

Megmutatja gazda a szolgának 
Es megáll rá szeme szája vére . . • 
A juhász ha kérdezik tán tőle 
Horgos bottal integet feléje; — 
Elkerüli, meg nem áll itt rajta 
A gúnyát rá — világért sem rakja... 
Gyanúsan néz a fuvaros rája 
Ha mellette hajt talán el 
A heti-vásárra . . . . 
Századik sem tudja ám azonban 

r v á r ó . 
rege. 
Történetét — árva nevén kivül, 
S rajta mégis ezreknek gyanúja 
Mint egy barna fekete holló ül . . . 
De tudom én . . . le is irtam 
A mihelyest meghallottam 
Uti levelemre. 
Elmondom hát hallgassatok 
Zengő czimbahnomra . . . 
Had beszéljen . . . had mondja el 
Mit tud valljon róla? . . . 

,Kenyér váró' igy hivják a dombot 
Mellyet egykor a szilaj szél 
Végtelen széles jó kedvén 
A futó homokból 
Egy rakásra hordott . . . 
Neve pedig onnét ragadt rája 
IfeTí rajta egy szegény legény 
Kenyerkéjét várta . . . . 

Nagy fokos volt kezében 
Suba a nyakában 
Setét haja vállaira hullott 
Szivén száz halál van . . . 
Mind kiosztja egynehány forintért 
Nem irtódza az ártatlan sok vért . . . 

Jött az alkony 
Fenn a parton 
Kész a rabló — utast vár 
Oldalánál ón fokosa 
Halált osztni készen á l l . . . 
„Szembe szállok sors te véled 
Vagy halált vagy boldog éltet 
Vivők ki vas kezedből. . . 
Vivők ki és élni foynak 
Szülőim, kik a nyomornak 
Sirva evék kenyerét!. . . 
Kincset hordok nagy halomra 
Őket s engem e halomba 
Szép örömmel temetem." . . . 

Egy szekér jő öreg férfi rajta 
Hátulján egy ifjú szép leányka 
Tizenöt év — tizenöt kikelet 
Alig nézett, alig még reája . . . 
Mint az éjjel — setét haja 
S van ez éjnek két csillaga : 
— A szemek . . . 
Ollyan gyenge olly bájos mint liliom 
Ha felnyilik — a szép ifjú hajnalon. 

„Lassan báty a.szólt a rabló hangosan, 
Es kezében éltetoltó balta van — 
Ugy siet kend megszakajtja a lovát, 
S én tőlem meg azt se kérdi: 
Nem cserélnék-e pipát?" . . . 

Es az öreg megértette 
Hányadán van a dolog; 
Régi szíve nem magáért 
Hanem szép úrasszonyáért 
Tán utolszor — feldobog . . . 
S futni indul . . . ah de késő 
Egy ütésre oda van, 
Bent a rabló bent a gyilkos 
Bent ül már a kocsiban . . . 

„Hát neked kis uri vendég 
Mi bajod? 
Te tán magad szép szóra is 
Megadod. 
Nem kell fokos? — Ne félj tőlem 
Nem bánt lak 
Jó leszesz te kalapomhoz 
Virágnak." . . . 

S megölelte a remegő kis leányt, — 
„Ne félj tőlem — szóla hozzá — 
A kis madár kesergése 
A karvalynak mit sem árt . . . 
Ne sírj tehát, — hanem mond el 
Mi járatban voltatok, — 
S aztán meg hogy ki volt ez a 
Sok időt élt vén bagoly ? . . 
Tudhatta volna már régen 
Hogy törvény a betyár szava 
Mig a fokos a kezében. . . 

„Ez egy kedves öreg szolgám 
Rég igen rég vigyáz már rám." . . 
Szólt a lányka nevét mondva 
S egyet mást is szólva róla.. . 

Es a zsivány mind halaványabb lesz 
Reszket mint a nyárfa levele 
S azzal telik mi még nem volt benne — 
Könnyel telik mind a két szeme . . . 
És nézi a megmeredt halottat 
Elereszti a lányka kezét 
„Megbünteti szörnyen az ég 
Vakmerően ki ellene vét" . . . 
Szólt a rabló — mert a holtban 
Kit még egyedül szeretett 
Kinek kincset gyűjtött rablott 
Saját atyját ismeré meg! . . . 
3 elereszté a lánykát a holttal 
Megsiratta keserűn szörnyükép . . . 
A faluban is megsiratták azt 
Az emberek — s aztán eltemették. . * 

Még egyszer ment a zsivány a dombra 
Hol kenyerét várni szokta . . . 
Széjjel nézett és azután 
Magát rajta — meggyilkolta! . . 
És ezután pompás temetés lett 
Sok holló és sas összesereglett. . . 
Mit sem hagytak csak a csupa csontját 
— Ezt később a juhászok elásták. — 

És a hegyet hol a rabló 
Annyiszor várta kenyerét 
A népek és az agg rege 
,Kenyér várónak' nevezek.. . 

És minden évben e napon 
A néma csend éjjeken 
Kincset csörgetve egy alak 
A rabló lelke megjelen. . . 

Kutlien. 

T Á R 
Xeliány *zó a j é g k á r elleni biztosításról . 

I. 

Égetőn süt a nap, mintha fel akarná gyújtani a földet; a virág 1 ankad
tán hajtja lc fejét; összezsugorodik a vetés levele; a föld megrepedezik a 
nagy szomjúság miatt s nyílásaival esedezik egy kis cső, egy kis enyhitő 
harmat után. Egyszerre fekete fellegek nyargalnak elő, megdördül az ég a 
bőven zúdul alá a földet, növényt s gazdát felüdítő eső. De kérdem, valljon 
azon fellegek, mellyek üdítő esőt hullattak, nem szórhattak volna-e galamb
tojás nagyságú jegeket, mellyek földhöz verték volna a növényeket, s velők 
a gazda reményét? Imádkoztok az esőért, s midőn előjőnek a fellegek, ret
tegtek azoknak méhétől, s nem mertek tisztán örülni; ugyan miért nem 
veszitek meg a tiszta örömöt, a csalhaüan reményt néhány forinton? 

Hazánkban általános mozgalom látszik, mozgalom a társadalmi, moz
galom a gyakorlati, mozgalom az irodalmi téren. Volt idő, midőn sokat küz
döttem a biztosítás eszméje mellett, s küzdelmem díja a vihar által korán 
letört székesfehérvári első magyar kölcsönös életbiztosító intézet lön; azóta 
hallgatott a sajtó, vagy csak néha szólalt fel ez ügy mellett egy két lelkes 
emberbarát, áthatva annak jótékonysága érzetétől. De most, mintha éreznék 
jelesbjeink a biztosítás, különösen a magyar honi biztositás szükségességét, 
njra sajtó tárgyává tették. Örömmel olvastam a „Pesti napló" 1898-ik szá
mában Fényes Eleknek lelkes felszólalását az életbiztosítás ügyében; öröm
mel olvastam a „Magyar sajtó" 137, 138-ik számaiban avatott tollból folyt 

H Á Z . 
értekezéseket a tűzkár elleni biztosításokról: s kimondom véleményemet e 
tárgyban, melly egy a Magyar sajtóéval, hogy t. i. a biztositások országo
sak legyenek, mert így olcsóbb biztosítást lehet eszközölni, mert minden 
intézet boldogulása s virágzása tagjainak nagy számától függ. 

Milly lényeges a köz jólétre s milly jótétemény a mezei gazdára nézve, 
ha vagyona egy részének, vagy egész évi jövedelmének jégverés általi elpusz
títása esetében kártalanításra számíthat : felesleges fejtegetnünk : azért itt 
csak azt említjük meg, hogy ezen emberi erő által még csak nem is fékez
hető pusztító elem által okozott károk orvoslását az egyesületi téren, leg-
hasznosabban pedig a kölcsönösség elvére alapított biztositás utján eszkö
zölhetni. 

A jégkár ellen biztositó különféle egyletek jótékony működései, 
különösen a jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesület előnyei 
megismerhetése s méltánylása tekintetéből szükséges ezen intézetek belszer-
kezetével kissé megismerkedni. Jégkárosodás ellen kétfélekép lehet biztosí
tani : a) részvényes társulat és b) kölcsönösség által. Már elnevezésükből 
ki lehet magyarázni, mellyik jobb, mellyik czélszerűbb. Az első bizonyos 
számú részvényesekből alakúit, kik csak saját nyereségüket tartva szem előtt, 
az elvállalt kötelezettségükért részvénytőkéjükkel állanak jót. De hogy köte
lezettségüknek eleget tehessenek s nyercségosztalékuk is legyen, tetemes 
dfjt kénytelenek a biztosítani kívánókra kivetni. Részvényes társulatoknál 
nyereség a kitűzött czél; kölcsönös biztositó társulatnál pedig megelégesznek 
résztvevők azon crcdménynyel, mellyet az évi bevétel nyújt; jelesül károso
dottak közt felosztatik azon összeg, mellyet összes biztositok fizettek azon 



évben. Minél nagyobb a biztosítottak száma, annál nagyobb összeg szivárog 
össze, s annál nagyobb az osztalék, mellyet az intézet nyújthat. 

Hogy hazánkban a biztosítás eszméje lábra nem kapott, okát abban lá
tom, mert honfitársaim ismeretlenek ezen eszmével, azért e tárgyról többször 
fogok szólani, jelesül következő számban a jégverés ellen kölcsönösen bizto-
sitó magyar egyesületet fogom megismertetni. Boross M. 

K a k a s Mar ion a színházban. 

IV*. Levél. Teli Vilmos, opera. Rossinitól 
Nagyon, nagyon kérem a színházi pénztárnok urat, ne adjon annak a 

zúgolódó öreg páczináczítának mindig mellettem való zártszéket. 0 az oka, 
hogy ennek az operának csak az első felvonását hallgathattam meg. S most 
a szerkesztő urnák egy ötödrész operáról referálok. 

Jól tudom, hogy falusi embereknek beszélek s igy mindent az elején 
kell kezdenem. Megmagyarázom tehát, hogy mi az az opera? 

Opera az, keresztyén atyámfiai, mikor az ember ezt a rövid mondást 
„hozz nekem egy ital bort!" íllyenformán ereszti ki a torkából: ,,hó—ha— 
hí—ha—hozz ne—e—e—ke—e—em e —e—egy ihahu—tahahul bololololo-
lolort!" Továbbá mikor a hős szerelmet vall : „Szívem elraboltatott" először 
ő mondja egyedül, azután mondják ketten hárman, végre valamennyi inas, 
közkatona, paraszt és a silbakon álló strázsa is mind egyszerre énekli ugyan
azt az érzékeny mondást; ez igy tart mintegy ötperczig. S mikor vége van, 
megint újra kezdik : „Szívem elraboltatott." Azután kettő három, a ki job
ban bizik a hangjához, előlép a sugólyukig, s gyönyörű nótákat énekel min
den elképzelhető húzó és fúvó és ütő muzsika közreműködése mellett. A szö
veget sem a hallgatónak sem az éneklőnek nem múlhatatlan feladata tudni. 
Hanem ezek nem ollyan énekesek ám édes atyámfiai, mint talán a diákok 
kán tusa. Először vannak közöttük ollyan hangú asszonyszemélyek, hogy mi
kor megszólalnak, az ember azt gondolja a menyországból hallja a hango
kat; azok a lcirhatatlan játékok a hang minden kifejezéseivel még a fülemü
lénél is furcsábbak. Az sem csekély mesterség, bogy annyiféle ember, a ki 
mind más szerepet énekel, a taktus szerint összevágó módon tudjon felelget
ni, egyszerre belekapni a másik szavába. S mikor a legrettentőbb módon ütik 
az öreg dobot, fújják az üres fát, s negyven ember ugy harsogtatja az éne
ket, hogy reng a föld bele; a karmester egyet int egy akkora kis pálczával, 
mint a plajbász s csitt! egyszerre elhallgatott öreg dob, klarinét, furulya és 
negyven torok; azután újra int a plajbászszal s akkor meg olly balkan zen-
• 1 ül meg ének és zene, mintha távoli szélzúgás volna, mcllybe harangszó és 
búcsújárók éneke vegyül, ábrándozó pacsirta dalával. 

No hát illyen forma az opera. 

Zártszékembe ülve, mint már említem, egyfelől az én zúgolódó öreg 
uram jutott mellém, más felől egy ifjú lovag (de gyalog) hátrafésült hajjal, 
a kinek három szemüvege volt, egy négyszegletű solo, egy ablakos az orrán 
és egy dupla távcső. 

A sok szemüveges ifjú nagyon barátságos volt hozzám. Látta, hogy 
falusi ember vagyok, örült, hogy már a vidékiek is kezdenek az operába 
szokni; figyelmeztetett, hogy ez a legszebb operák egyike : különösen gyö
nyörű benne a festés; én azt gondoltam : a színfalakat érti s kérdezem, hogy 
ezt is Telepi festette-e? Az ifjú lovag még egy negyedik szemüveget kere
sett elő, hogy jobban megnézhessen. Látta, hogy együgyüségből szóltam, 
nem gonoszkodásból s nem restéit kegyesen megtanítani rá, hogy a zenével 
is lehet festeni. Ez már régen ki van mondva. Mindegyik hangszer külön 
szint képvisel : a hegedűk az eleven pirosat, a fuvolák a csendes égszín ké 
ket, a trombiták a ragyogó sárgát, a fagótok a zöldet, a bőgő a feketét s j aljas csapszékek tivornyáitól 

rüségem volt egy azép imaénck, melly nekem igazán tetszett. Gondoltam, 
hogy jól cselekszem, ha ennek tapsolok. Egyedül maradtam a tapssal, min
denki rám nézett; senki sem követvén példámat. Perse itt nem szólt az öreg 
dob, meg a réztányér. Ezen való szégyenletemben, bogy annyira nem értek 
a dologhoz, alig vártam, hogy leereszszék a függönyt, keresztültörtem maga
mat az előttem ülő egész sor kalapon és abroncsszoknyán s szöktem a szín
házból, eszembe jutván azon arany mondás : hogy a mig az ember úszni nem 
tud, ne menjen a vízbe. Kakas Márton. 

Irodalom és művészet . 
— A GregussA. és Hunfalvy János által szerkesztett „Család könyvé

nek" 4-ik füzete is megjelent igen érdekes tartalommal, melly tanúbizonysá
got tesz szerkesztők igyekezete felől. 

— Vahot Imre „Mátyás diák naptára" czím alatt egy 20 kros népies 
naptárt szándékozik kiadni. Az előfizetések augusztusi vásár előtt bekül
dendők. 

— „Az úrbéri törvényszékek teendői és a volt jobbágy és földes ur 
közti jogviszonyoknak, s azok rendezésének ismertetése" czimű munka jelent 
meg Szokolay Istvántól. Jelen körülmények közt nagyon korszerű munka. 

— A „Nemzeti képes naptár" gazdag tartalommal 1857-re is meg fog 
jelenni. 

— A népszerű „István bácsi naptára" t. Májer István ur szerkesztése 
mellett 1857-re okvetlen meg fog jelenni f. é. augusztusi pesti vásárra. 

— Megjelent: „Gróf Festetics Leo röpirata a nemzeti színházról." Ára 
a 7 darab melléklettel 1 ft. 40 kr. 

M i ú j s á g ? 
i Ö cs. kir. Apostoli Felsége c napokban a többi közt az aradi szinész-

társaság igazgatójátSzabó urat is köz kihallgatáson leereszkedő nyájassággal 
fogadta, s anpak legalázatosabb kérelmére azon kitüntető kegyelmes választ 
adá, miszerint ha ideje engedi, a társaság színjátékát meg fogja látogatni. 

J- A párisi állatkiállitáson magyar honfitársaink is szerepet játsza
nak. Simigh polgártársunk 500 frankot és arany érdempénzt nyert svajezi 
tehenéért; gróf Festetics bivalbikájáért 700 frankot és arany érdempénzt, 
bivaltehenéért pedig 400 frankot és ezüst érdempénzt, és Bundi úr a debre-
czeni szalonnáért ezüst érdempénzt nyert. 

/ Fogaras és Sárkány vidékéről szomorú újságok hallatszanak. Mult 
héten iszonyú jégeső dühöngött, melly a házakat megrongálta, 6 a vetést 
semmivé tette. Ugyan az Istenért atyámfiai, miért nem siettek biztosítani 
kenyereteket ? 

/ A vallás- és nevelésügyminiszterium megengedte, hogy a losonczi 
helv. bitv. tanintézet fentartására szolgáló iskolaalap, és alapítványi tőkék 
szaporítására, s ezen intézet teljes négy osztályú gymnásiummá alakítására a 
magyarországi helv. hitvallás mind a négy egyház kerületi gyülekezetébea 
kegyes adomány gyűjtethessék, s e végre a dunántúli egyházkerület utján 
a többi kerülethez aláírási ivek küldessenek. 

/ Pécsről írja egy utazó, hogy Somogyot s Baranyát beutazván, a 
gabonát mindenütt jónak, mondhatni bujának találta. Kell is, mert Fehér
megye egy részéből s az ország több részeiből arról panaszkodnak, hogy a 
nagy szárazság miatt kenyerük sem lesz. 

** Szegedről irják, hogy oktalan fényűzés, trágárság, szabados társalgás 
jellemzik ott a cselédosztályt. Ez úgy van mindenütt, s ezen nem a bűn bün
tetése, hanem a jó magaviselet jutalmazása által lehetne segíteni. Üdvös lenne 
a cselédek erkölcsi nemesitésére a vasárnapi oktatás, melly elvonná őket az 

végre az öreg dob maga a szivárványt, mert annak a hangjában minden 
szín megvan, s ezen szinekkel festeni tudni a zeneművészet titka. Elszé
dültem e titok mélysége előtt; mellybe mélyebben elmerülhetni módomlett a 
rögtön megzendülő nyitány alkalmával. Ez a nyitány igazán remek valami. 
Bátran kimondom, hogy egy még egy szép csárdással is kiállja a versenyt. 
A pásztorkürt zenéje különösen gyönyörű benne. „No hallja ön ? szólt lelke
sült szomzédom, ez fejezi ki a zenében a legmélyebb átlátszóbb lilaszint" 
(Pompás!) Következett azután a nyitány vége, a mikor minden zenész azon 
törekszik, hogy megmutathassa, miszerint az ő hangszere a legerősebb. Ez 
nagyszerű! En tudtam, hogy engemet nem bántanak, de mégis megszeppen
tem. Hasonlított Szebasztopol ostromához. Tetszett is a közönségnek; ismé
teltetni kivánta, a mi rendkivüli dolog. A karmester birt annyi ethno-
graphiai ismerettel, bogy onnét kezdve ismételteté a nyitányt, a hol a 
csindaratta-bummaratta! kezdődik, melly ismét megtette hatását. Miután 
felrepült a függöny, kezdődött a játék, az én szemüveges szomszédom elhall
gatott, hanem a helyett el kezdett dohogni mellettem a túlnanülő vén 
besenyő : „micsoda szörnyűség ez ? nem elég, hogy az opera a drámai színé
szetet mindig leebb szorítja a színpadról, de apródonkéut még a drámai iro
dalom tollát is kitépi. Egyenként zenére teszik leghírhedtebb darabjainkat: 
„Macbethet," „Telit," „Ernanit" *tb.és a mint egyszer operaformában került 
valamellyik a színpadra, soha többet az, mint dráma meg nem jelenhet a 
müsorozatban. A közönség azt mondaná : az igazgató rászedte : zene nélkül 
adatja az operaszöveget; pezsgős palaczkba tölteti a kútvizet. Ez a leg
gonoszabb neme a gyújtogatásnak : a világhírű drámákat operaszövegekké 
dolgozni át" stb., stb., stb.— Uram, ez így ment az egész felvonáson végig, 
úgy hogy én nem értettem az egész operából semmit. Hallottam, hogy valaki 
énekelt, de nem tudom hogy mit? Gyanítom, hogy kergettek valakit, de 
nem tudom, hogy miért? és sejtem, hogy tizennyolez kisasszony igen díszes 
öltözetben fonogatott guzsalyon, de nem tudom hogyan ? Egyetlen gyönyö-

.' A párisi gazdászati kiállításnál ugyancsak megnézik a francziak 
bő inges és gatyás juhászainkat, s czifraszürös kondásainkat; s ezekuek is tet
szenék Paris, ha ott magyarul beszélnének az emberek; de igy mit csinál
janak 2 pft. napi dijukkal, mikor még egy iteze bort sem tudnak kérni azon 
a furcsa franczia nyelven. 

/ Vasúti szerencsétlenség szobában is érheti az embert. Egy bizonyos 
uri emberre olly roszul hatott a Szob és Nána közt történt szerencsétlenség, 
hogy jóllehet Bécsbe szándékozott, már Pozsonynál leszállt a vaspályáról, 
hogy ott nyugalom által helyre hozza roncsolt egészségét. Felizgatott képze
lődése még álmában sem hagyott békét, ekkor is mindig a vaspályán utazott. 
Egyszer azt álmodja, hogy a kocsi melyen utazott kiugrott a sínből, s ő egy 
toronymagasságnyi töltésről a Dunába zuhan . . . ez már nem tréfa, felnyitja 
a vagon ajtaját, s kiugrik, de csak álmában az ágyból ugrott ki, s olly sze
rencsétlenül zuhant a padozatra, hogy lábát azonnal kitörte. 

.• Bolnay (Bethlen Miklós gróf) jeles színészünk, jelenleg Bécsben 
tartózkodik, hír szerint az udvari színházban négyszer fog fellépni, és e ven
dégszereplése után Pétervárra utozandik, hol a cs. német színházhoz állítólag 
két évre van szerződtetve; melly nagy iskola után kizárólag magyar szülé
szetünknek fog élni. 

tf Egy Cincinnatiba szökött rabszolganő, hogy rabszolgának ne nevelje 
gyermekét, azt születése perczében saját kezével megölte. Midőn azt kérdez
ték tőle „váljon a rabszolgaságba megy-e vissza örömestebb, vagy a gyil
kosságért reá várakozó akasztófahalálra?" azt felelte „inkább akasztófán 
vesz el." Illyen lelkületűek találtatnak a rabszolgaságra kárhoztatott feketék 
közt, s kérdem miért, s mivel áll feljebb egy aljas gondolkozású amerikai 
szabad egy magasztos gondolkozású rabszolgánál? talán színével? az megle
het, mert a rabszolgakereskedők és tartók csak színre és alakra emberek, 
de keresztyének épen nem. 

Parisban is megmutatta a magyar gulyás, hogy ki a legény a csár-



(Iában. Egy korcsmában nagyon hosszasan talált iddogálni, s midőn mámo
ros fővel késöcskén a kiállítási palotába ballagott, az ott ácsorgó őr vissza-
ntasitá. A gulyás eleget próbálta tudtára adni az oktalan francziának, hogy 
ö magyar gulyás, s a legközelebbi kocsmában késett el, de' a franczia egy 
szót sem értett magyarul, s egyre tolta vissza a gulyást, Már aztán kit el ne 
hagyna türelme, ha nem akarják megérteni? kapta magát a türelmét vesztett 
gulyás, elveszi az őr puskáját, s oda teremti a földhöz, ez mind hagyján, 
hanem az őrt is oda fekteti puskája mellé, .- mint ki jól végezte dolgát, bal
lagott be istállójába. A dolog azután az őrjárat közbejöttével kölcsönös fel
világosítások folytán, békés uton hozatott rendbe. 

£ Nagy-Kőrösön jótékony czélu előadásokra műkedvelő társaság ala
kult, s folyó hó 8-án tartatott az első előadás, mellynek 132 pft tiszta jöve
delme egy felállitandó kisdedovó alaptőkéjéül tétetik le. Segélje Isten a nagy 
körösieket, példájuk pedig buzditson hasonlóra több városokat. 

»» Nyitramegyében Kadoseviczen mult hó 30-án véletlenül tűz ütött ki, 
8 65 ház lett a lángok martaléka. Ez év igen gazdag volt tűzi veszedelmekben, 
szeretnénk tudni ennyi károsodott közül hány biztositatja újonnan épitendő 
házát? 

2 Ugyan Nyitramegyében Prziterst nevü helységben 39 ház égett el 
villámgyujtotta tűz miatt. 

2 László Jósef bányanagy Csik. ez. Domokos mellett Hálás-Bányán, 
egy szekrényben ügyesen rendezett, s laistrommal ellátott több érdekes nyom
tatványból álló szállítmányt utasított kolosvári liczeumi könyvtárnok Vass 
Józsefhez azon utasítással, hogy azt az erdélyi múzeumnak adja át, mihelyt 
megnyílik. 11a a múzeum létre jön, lesz elég áldozó. 

/ A dr. Szabó Alajos által szerkeztendő „Magyar néplap" mutat
ványlapja szétküldetett, s benne a mind inkább szaporodó képes újságok egy 
tisztitársat nyertek. Üdvözöljük uj collégánkat e téren! 

— Sas Kis-Czelben. Nemrég a Marczal melléki erdőkben egy uri vádász 
valamelly szokatlan madarat észreivén a fákon, azt csőjével megczélozva, 
szerencsésen lelöte és házához szállította. A madár csak könnyű sebet 
kapott s abból hamar kigyógyult. De a tulajdonos ur a húsevő madarat táp
lálékkal nem győzvén, Kis-Czelbe hozta és a Sas czimü mészáros vendéglő
nek nyújtotta ajándékul. Es igen helyesen. Mert e madár sasok neméből 
való, alkalmasint az úgynevezett csonttörő sas ide vetődve a stájer álpesek-
ből. Nagyságára nézve egy pulykához hasonlítható. Feje, nyaka vastagtol-
lazatu, tövön görbülni kezdő nagy sárga csórra, tollazata vörhönyeges barna, 
a farkát kivévén, melly fehér, ezombjai sürü tollakkal benőve, — térdeiről 
szakálforma tollfürt csügg )e, — azon alul lábszárai csupaszok, sárgák. Kör
mei erős kampósak. Döghúst nem eszik meg. Egyébiránt a madár inog. (i.ital 
és növelkedési állapotban lehet. A tulajdonos e sast egy külön tagos ketrecz-
ben tartja udvarában és megszemlélését szabadon megengedi akárkinek. 

E napokban egy Ősz, tisztes férfi lépett be hozzánk, azon kérelem
mel, miszerint tudatnék a világgal, hogy ő a szent földre, Jeruzsálembe fog 
utazni, hogy ott bűneiért penitencziát, vezeklést tartson, mellyre őt álmában 
megjelent Gábor arkangyal buzdította fel, s melly áhítatos czéljának kivite
lére prímás ö eminentiájától kapott ajánló levelét is megmutatá. Mi ez óhaj
tásának eleget téve, egyúttal felszólítjuk az emberbarátokat, hogy messze-
távozónak hátrahagyott családját, nejét és leányát vegyék szives oltalmuk 
alá, s ne engedjék a családfő kegyes eltávozása után szükségbe jutni. Nevét 
a családnak nem akarjuk közrebocsátani, hanem a kik kegyes segélyükkel 
gyámolitásukra akarnak lenni most, vagy jövőben, megtudhatják tőlünk élő 
szóval. 

# * # Közkedvességü irótársunk Vas Gereben a jövő félév első számai
ban igen érdekes jellemrajzokat fog közleni lapjainkban „régi képek" czim 
alatt, mellyek közül az elsők : „gróf Festetics György és herczeg Batthyányi 
Lajos'' már kezeink között vannak. 

. ' . 1 Vörösmarty mellszobrot illető adatok. Megjelent Züllich Rudolf 
hazánkfiától Vörösmarty Mihály fémöntvény (.bronz) mellszobra, majdnem 
1 lábnyi magas. Ezen fémöntvény szobornak ára 18 pft. Vannak más anya
gokból is, ugyanazon nagyságban, u. m. úgynevezett tajtékgipsböl 3 pftjá-
val és alabástromgipsből 1 ft. 30 kr. pp. A vidékre szállítandó példányok mi-
képen történendő elszállítása iránt méltóztassanak a t. cz. megrendelők Zül
lich Rudolffal értekezni, miután a mellszobrok árában a szállítási költség 
nincs betudva. 

y.— A z ausztriai répaczukoregylet egy ezukor-börzét tervez felállítani 
Bécsben,azon czélból.hogy a ezukor piaczi árát időszakonként meghatározza 
és közölje, továbbá, hogy raktárakat állítson a ezukornak nagyobb tömegben 
leendő eladására. 

y.— Pesten a folyó hó 12-én tartott hetivásáron az ökör párja 136 — 
280 ft., a tehéné 84—180 ft., a jnhé 11—15 ft. kron kelt. 

y.— Kaposvárott, Somogy megy ében a vasárnapi iskolákat számosan 
látogatják, mi körül a városi hatóságnak igen sok érdeme van, és ez a leg
nagyobb elismerésre érdemes, mert az ember, kivált a kevesbbé mivelt, sok
szor nem látja át, mi neki leghasznosabb, hacsak magasabb tekintélyek ösz
tönzése önkéntelenül is követésre nem bírja, e részben pedig leghathatósabb 
tekintély a hatóság, mellynek erkölcsi szép hivatása a jót még kényszerítés 
által is eszközölni. Somogyban az úrbéri rendezések is szépen baladnak. A 
volt jobbágyság hajlandó a szóra s igy sok egyezség jön létre. Vajha követ
nék mindenütt példájukat, s nem hallgatva az értetlen koeztatók szavára, 
hosszú és költséges per helyett barátságosan intéznék el azt, minek előbb-
utóbb ugy is meg kell történni — ha boldogulni akarunk. 

—y. A bajai temetkezési egylet 1846-ík év József-napjától 251 elhunyt 

családjának segité könyeit felszárítani. Tiz évtől óta áll s annyira emel
kedett, hogy az egylet ma már 100 pftot képes nyújtani a gyászoló jcsalád-
nak. A belépő család első évben azonban csak 60 pftban részesül, hogy ezen 
maradék és más adalékokból az alaptőke idővel annyira emelkedjék, hogy a 
tagok halottdíj fejében temetkezésekor fizetni szokott 10 pftnak terhe alól 
azonnal felmentethessenek és igy az egylet minden néven nevezendő költsé
geit éB kiadásait ama tőkének kamataiból fedezhesse. Az egyesület takarék
pénztára már 10,200 pfttal bir. 

A d o m á k . 
— Feleség! miért nem ebédelsz te is velünk együtt az asztalnál?Jazért 

feleié a nő,mivel utálok olly tálból enni, mellyben annyin bele kanaloznak, — 
a külön tálolt magának; mikor a fazékból a mosogató rongy is a tálba zu
hant ; mire föl szólalt egyik szolga : lám milly tisztaságot kedvelő a mi gaz
daasszonyunk, még leveséből sem feledi a mosót. 

— Egy czigány a juhásznő csizmáját foltozgatta az esztinába (juhász
kunyhó). Midőn látta az üstben fóvő ordát, kérdezte mi az? Halálélesztő, fe
leié az asszony. — No nekem nem kell, szólla távolabb költözve a czigány, 
most is alig tudom tartani purdéimat, hát ha még apám, anyám, nagy 
apám, nagy anyám, mind fölélednének, mit tudnék velők csinálni. 

— Egy faluban az orvos elősorolta a dühödés előjeleit, többek közt azt 
is, hogy a dühött állat nem szenvedheti a vizet. Figyelemmel hallgatá az 
orvos beszédét egy gyermek, ki felszólalt : jaj Istenem, a mi kántorunk bi
zonyosan megdühödik, mert a/t mondotta az egyházfinak, hogy még csizmá
jában sem szereti a vizet. 

— Az uj házas férj a városba készült heti vásárra, midőnTnője egy 
tiszta zsebkendőt ada neki át, mellyre a férj göcsöt kötött; okát kérdezvén a 
nő : azért kötök göcsöt, nehogy feledjem a városban, hogy [házas vagyok, 
felele a férj. — 

Szerkesztői mondaniva lók . 
524. B. Sz. Királyra, Ha amaz „Angol herezegek magyarhonban" prózában 

volna kidolgozva és rövidebben, s a históriai kii i források is megneveztetnének, akkor szí
vesen felvennék lapjainkba. 

525. Ermilmly faltáról csakugyan tiltakoznak az illetők a róluk közölt bikakár-
tevési adoma felöl. Hiszen akkor is mondtuk mi, hogy nem kell azt elhinni, hanem az ötlet 
annyira eredeti volt, hogy ha mi Érmihályfalván születtünk volna, egy cseppet sem hara
gudnánk a tréfáért. Különben az egész mese egy porszemnyit sem von le a derék érmi-
bályfalvi közönség becsületéből, mellynek mind múltja, mind jelene kezeskedik arról, hogy 
mindenkor megértve a kor szellemét, haladt annak kívánalmai szerint, s a még a mult 
időkből több keblében született alispánt, megyei főhivatalnokokat, országgyűlési követe
ket tud felmutatni, úgy a jelenben sem ezünt meg- minden jóért s üdvösért áldozni, mit 
számos példával igazolhatunk. Ez elismerésit! tartozunk derék hazánkfiainak s amaz 
anekdotára nézve megnyugtatóing mondhatjuk, hogy azt bizony senki sem vette egyéb
nek, mint egy tréfás ötletnek, a millyenért nem szokás megharagudni. 

526. Üa»fa. Kz is azok közé a személyek közé tartozik, a kiket nem tanácsos versbe 
szedni. 

527. Tó th József . Előre is köszönjük azt az igért „Szorgalom remekét." 
526. A malébeay i szőlő levelek írójának tiszteletpéldányt küldünk. 
529. V i s szaemlékezés egy e l h u n y t j a tanítóra, megérdemli a közlést. 
530. tíondot* juhász, nem adható. 
531. Orfllt Jónásnak, Hogy tudja ün azzal kísérteni az Istent,hogy illy borzasztó 

álnevet vesz fői ? Verseit nem adhatjuk. 
532. K o l o z s v á r r ó l kaptunk egy levelet, a minek czimlapjára az volt írva : Siető! ' 

mi volt benne? egy vers!!! mi volt a versben? az hogy egy csoport betyár hogy lop el 
egy gulyát, hogy adja el, és hogy iszsza meg az árát? Punctum. Az illyen verseket tes
sék a stata-rialis bíróságokhoz küldeni, ne hozzánk. 

533. Nagy Sándor lelkész urnák. Az ajánlott kérdéseket feljegyeztük. 
534 A pesti gyapjuvasnr . Megjárja az torozás, lakozás alkalmával j ó kerti uj bor 

mellett, áldott friss hurka és kolbász hegyébe, de éhomra, nyomtatásban kissé nagyon zsí
ros eledel -

535. H ó r y Farkas urnák. A „Nemes vetély" bizonyosan kózölteni fog. Jövő félévtől 
tiszteletpéldányát küldjük. 

536. A j ó s l ó . Igazmondás, de egy kissé gyakorlatlan a versbeszedéBe. 
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