
Első évi folyam. IS. szám. Április 30. 1865.

A három t e s t v é r  g y a l o g h i d j a .
(Salgóvidéki népmese.)

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tenge 
ren is túl volt, még az üveghegyeken is túl, volt 
egyszer egy ember, ennek volt három ha. De lel
kem teremtette, szegény volt itt az ember mint 
csak a templom egere, megevö falatja se volt. Ke 
reset sehol se volt. Mit tegyenek hát itt, nem egye 
bet, hanem azt gondolják, hogy im az apjuk jó ki
rágó ember, hát a házuk előtt a patakon gya
loglódat csinálnak, s vámot szednek, minden em
bertől egy íorintot.

Hát a hogy első Ízben is a legöregebb áll a vá
mon, jön nagy sebesen az úristen Péterrel s egye
nest a hídnak tart. De bezzeg nem mehettek át, 
mert a legöregebb ott állt a szekercével, nem 
eresztette át, hiába reménykedett neki, hiába civó- 
dott az úristen, hogy öt ereszsze á t , majd megta
nítja mesterségre. Le kellett biz itt mind a kettő
jüknek tenni az egy-egy forintot; mindjárt volt 2  

forintj ok.
Másnap a középsőn volt a sor. Lkkor is arra 

ment az ur isten Péterrel, de biz ő hiába remény
kedett ennek is, nem eresztette át, nem ért neki az 
se semmit, hogy azzal biztatta, hogy majd megta
nítja mesterségre. Le kellett biz itt most is tenni 
mind a kettőjüknek az egy-egy forintot, igy lett 
nekik megint 2 torintjok. Harmadik nap, lelkem, 
a harmadikra került a sor, s hogy im tudta a két 
bátya, hogy gyenge szivii az öcscsük,előre kifentek 
a baltát meg a szekercét, de meg is mondták neki:

Te bolond vagy, te gyenge vagy, te átereszted ; 
de tudom istenem, hogy megkeserülöd, mert bizony

j egy tapodtat nem sok, de még annyit se te teszesz 
j többé, nem látod te többet a fényes napot.
| Hát a mint ö ott áldogál a hídfőnél, itt jön meg- 
J meg az úristen Péterrel. Mindjárt rájok kiált a leg- 
i kisebb fiú :

— Le az egy-egy forinttal, mert különben itt 
senki ha nem megy át.

De itt az úristen mindjárt azzal biztatta, hogy 
megtanítja mesterségre, s a mi legényünk de gon
dolkozásba is esett, hogy micsoda mesterség lesz 
az, aztán megkérdezgette, hogy micsoda mester
ség az ?

— No, feküdjél le a vízben a hasadra.
Lefeküdt, hát aranyhallá vált. Örült ennek a

legkisebbik hu, csak úgy úszkált a vízben fel alá.
— Ugy-e többet érez a mesterség egy forintnál?
— Többet bizony, édes öreg apám.
— No, most meg feküdjél le a jobb oldaladra. 
Lefeküdt, hát aranynyullá vált. Örült ennek a

hu, csakúgy szaladozott hegyen, berken.
— Ugy-e többet ér ez is egy forintnál ?
— Többet bizony, édes öreg apám.
— No, most meg még egy mesterségre taníta

lak meg. Feküdjél le a bal oldaladra.
Lefeküdt, hát lett belőle aranyszárnyú madár. 

Örült annak a hu : most már a vizben, földön és a 
levegőben egyforma sebességgel mehetett.

— Ugy-e hogy többet ér a három mesterség an
nál a 2  váltó forintnál, de tán háromnál is, mert 
ezzel már megélhetsz!

— Annál is többet, édes öreg apám.
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Azzal megköszönte szépen.
Ezalatt otthon a bátyjai a kést, szekercét, ha 

élesek voltak, de még hétszerte élesebbre fenték. 
Mikor bement a házba a legkisebbik hú, két bátyja 
már ott várta, elő is vették tüstént, a hogy belé
pett, de ö egy kis várakozást kért:

— Várjatok, majd lerakom a pénzt az asztalra.
Hát pedig ö azt nézte, merre van ogy kis rész ?

Jó szerencséjére egy ablaktábla ki volt törve, ö 
hát kapja magát, hirtelen aranymadárrá változik, 
azzal íszkiri, —- elillant a liu.

Aranymadár képében elszállt nagy messze or
szágnak, világnak; hát egyszer egy város végén 
egy korcsmát pillant meg. Jól van, emberré válto
zik, avval bemegy. Hozat magának egy itce bort, 
azután kérdezősködik, nem kaphatna-e ö szolgá
latot ott a városban.

— Dehogy nem, jó barátom; a királynak épen 
tegnapelőtt halt meg a parádés kocsisa, aztán még 
nem fogadtak a helyére; ha akarod, akár fel is ve
zetlek.

Fel is vezette a kocsmáros a legkisebbik fiút a 
királyhoz, a ki tüstént megfogadta. De egy pár hét 
múlva azt mondja egyszer neki a király :

— Készülj, elmegyünk a hadra.
Jói van, el is indulnak ők; 7 esztendeig mentek 

mindig, mégis csak a hetediknek a végén értek el 
oda, a hová kellett.

De lelkem teremtette, nagy itt a baj, a király 
minden fegyverét otthon hagyta, nem volt nála 
csak egy pálcika. Mindjárt is kihirdeti, hogy az a 
legény, a ki neki puskáját, kardját elhozza más
nap viradtára, az a lányát s fele királyságát kapja 
jutalmul.

A király parádés kocsisa nem szól semmit, ha
nem kapja magát, kivezet az istállóból egy hitvány 
szürke lovat. Útnak indult ü ezen, de mihelyest a 
városból kiért, ott volt egy cserje, ott kötötte 
meg egy fához a szürkét. De egy vén, fekete, fo
gatlan katona szemmel tartotta, mindenütt utána 
kullogott, azt is látta, mikor a lovát a fához kö
tötte, maga meg aranymadárrá változott.

— Jól van, gondolta a vén katona magában.
A legkisebbik fiú, már mint a király parádésko

csisa, aranymadár képében szállt nagy sebesen, mi
kor pedig a szállást megunta, nyúllá változott, a 
hol meg vizet ért, hallá. Olyan iziben haladt, hogy 
esti 1 0  órára a király rezidenciájának az udvarán 
szállt le aranymadár képében, azután emberré vál
tozott. Hogy ím bemegy a szobába, a királyné és a 
királykisasszony ekkor kezdtek a vacsorához. 
Kettőre volt terítve. De a hogy ö belépett, mind
járt teremtődött ott neki is az asztalon tányér, ka
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nál, kés, villa, mind csupa szinaranyból, az asztal
mellé bársony karszék ugrik oda.

— Tán valami baj ért benneteket, szólítja meg 
a királyné, hogy 7 esztendő elteltével csak egy
magad térsz vissza ?

— Nem egyéb biz ott felséges asszonyom, ha
nem a hogy a 7-ik esztendőre oda értünk, a hova 
kellett mennünk, a felséges király akkor vette 
csak észre, hogy se kardja, se puskája nincsen 
nála. En még 6  órakor ott voltam, most meg itt va
gyok, mert az volt a mondása, hogy a ki neki a 
kardját, puskáját holnap viradtára oda teremti, 
annak féle királyságát és szép lányát adja oda fe
leségül.— Ettek, ittak, amitszemök szájok kívánt, 
s mikor mindnyájan jóllaktak, a királyné a benyí
lóba ment s lefeküdt, a királykisasszony pedig 
édesatyjának a parádéskocsisával ott maradt, tré- 
fálóztak, bolondoztak, játszottak egész késő éjfé
lig. De ekkor már nem állhatta a királykisasszony, 
hogy meg ne kérdezze, hogy mint ért el olyan 
messze földről oly kis idő alatt.

— Lásd édes szivem, szép szerelmem, nem 
egyébkint, hanem mesterséggel jutottam én el 
ennyi földre.

Erre a szóra olyan szép arany szárnyú madárrá 
változott, hogy a nagy csillogástól a gyertyavilág 
is alig látszott.

— Vágj el a farkam hegyéből egy darabkát, 
hátha még szükség lesz rá.

Jól van lelkem, a királykisasszony elvágott az 
aranymadár gyönyörűséges farkából s eltette egy 
zacskóba.

Aztán átváltozott aranynyullá, szaladozott, fut
kosott a falon fel s le.

— Vágj el édes szivem, szép szerelmem a far
kamból egy darabot, hátha még szükség lesz rá.

Jól van lelkem, itt elvág a királykisasszony a 
nyúl farkából egy darabot. No, de nincs is a nyúl
nak azóta farka, mert a királykisasszony a zacs
kóba tette.

Erre meg átváltozott aranyhalacskává s úgy úsz
kált a pohárban.

— Édes lelkem, szép szerelmem, végy ki csak 
egyet a pénzemből, hátha még szükség lesz rá.

No jól van, a királykisasszony kivett egyet a 
pénzéből, s betette a zacskóba. Azután meg egy 
gyűrűt, jelenségül a legénynek.

A király kocsisa olyan jól elmulatott a király- 
kisasszonynyal, hogy már hajnalra szólt a kakas, 
akkor indult el. No de semmi az, napserkentére 
ott volt ő már a cserjében. De a mint ott oldoz- 
gatja a fától a szürkét, oda lopódzik szép csende
sen a vén, fekete, fogatlan katona, kirántja a kard
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(Folytatás.)

Az egész vasút természetesen semmi, vagy fe
lette kevés történeti ponton vezeti át az "utast, ki
véve tán azon pontokat, melyek a vasút készítési 
történetére vonatkoznak. Mindamellett őserdőkön, 
bámulatra gerjesztő rengetegeken , képzelhetlen 
vad és festői begy völgyeken, regényes folyók mel
lett, robogó és zuhogó patakok partjain, gazdag- 
lapályok és buja ültetvények közt vonulván nagy 
része át, a figyelmes utasnak elég alkalmat nyújt? 
hogy megismerje a tropikus növényéletet, s csu- 
dálkozva bámulja a természet óriási teremtő ere
jét, mely a világ egyetlen pontján sem nagyszerűbb !

Noha éghajlat tekintetében örökös nyár uralg 
itten, mégis a nyár és tél képviselve van némileg 
a száraz és esős évszakok által, melyek a növény
zet színezetére örökösen uj és uj változatokat ru
háznak, melyek közül lehetlen lenne meghatározni, 
melyik szebb és bájolóbb. Májustól októberig . 
csaknem mindennap néhány oly óra is létezik, ! 
mikor a nap derülten süt,s egyetlen egy tellegfolt

sem látható az égbolton, noha az esős évszak 
alatt az is megtörténik, hogy néhány napig szaka
datlanul esik az eső, és sokszor olyannyira, mintha 
csak hordókból vagy kádakból öntené valaki he 
gyibénk. Ily esőkről csak az európai felhőszaka- 

1 dás adhat némi fogalmat, s ilyenkor aztán az egész 
vidék napokig úgy el van árasztva, hogy néhol 

I tengerhez hasonlít. De ezen egész évszak alatt a 
rengetegek aztán oly igéző, oly gyönyörű s válto
zatos zöldbe burkolvák, s a legnagyobb erdei fák 
is oly pompás és nagyszerű virágokkal ékesítvék, 
melyek leirhatlan benyomást gyakorolnak minden 
vándorra, különösen a miriádnyi futó és koldus
növények ékes virágjaikkal. A száraz évszak 
alatf, mely október-april közt létezik, csak ritkán 
esik az átvonuló futó eső, és sokszor megtöriénik, 
hogy egész hónapon át egy csepp sem esik. Azon
ban a növényzet ilyenkor sem érdektelen, sőt tán 
épen oly érdekes mint az esős évszak alatt, mert 
noha sok növény egészen elveszti zöld mezét, mós

♦

ját, azzal: smikk, elnyikkantja a fejét; azzal elve- királyné és a királykisasszony : hol van a király 
szí a ven katona a király kardját puskáját. j parádéskocsisa? de biz annak hírmondója se volt.

Megvolt a had, elmúlik a háború. Mig hazaér- ; (Vége következik.)
nek megint belekerül 7 esztendő. Kérdezgeti a j Közli: B a rn a .

R о m о k.
Homok. .  . setét, nehéz romok ! j 0 da festve szent falára
Fölöttetek leborulok Megdicsöült hősök árnya,
Árva fuzknit mely vadonba’, Szemeikből a jelennek
Gyötrelemmel, halk jajongva. —  Diadalmas múlt jelen meg. —

Itt a tornác, árnyas fákkal, Itt van minden . . . s minden —  romba’ !
Lombjai közt száz madárdal; Darabokra széttiporva ;
Ajtaján a bőség szarvát j  Koronáján oszlopának
Legvidámabb szüzek tartják. Megalázók tombolának!!

Ott a csarnok, hol a gyermek, Kong a csarnok ! . .  . Büszke szobra
Hol az ifjú hőn szendergett; Kihajítva utcaporba;
Hol a férfi büszkén jára — Száradt fáin tornácának
Szót idézvén ajakára. Madarak is némán szállnak.

Itt egy sarkkő, hitünk szobra, Kom kívülről, oh rom benn is,
Odatéve századokra; Tetejében, Ide lenn is ;
OH egy oszlop fönen égnek, Kipusztult ház, mit éjenkiut
Hirdetője erejének. j Látogatok kisértetkint.. . •

S mikre annyi könyem hullott :
Honijaira leborulok:
Eltakarnám mély —  setéten,
Hogy ne lássa nemzedékein !

Tóth Entire.

H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D  275



27G H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

növények változatos színe s a közben-közben el
szórt pálmák és musák haragos zöldje oly kedves 
szinvegyületet mutat fel, mely felette vonzó; azon
kívül a száraz évszak alatt ezer és ezer növény vi
rágzik, melyeket különben nem láthatni, különö
sen a sokféle passiflórák, akáciák, stb.

A növényzet mellett csaknem minden lépten 
geológiai és állatéleti meglepetésben is részesülhet 
az utas, ha figyelemmel jár-kel. Amerikai, angol 
és német természetbúvárok sokszor fordultak már 
itten meg, de egyátalán csak átvonulólag, az ég
hajlat egészségtelen minősége miatt nem tartóz
kodhatván itten hosszasb ideig, s igy el lehet bíz
vást mondani, hogy a világ ezen része — noha a 
legjártabb országutak egyike — még csaknem egé
szen ismeretlen természettudományi tekintetben.

Mint már azelőtt mondám, a vasút kiindulván 
AspinvallbóJ, a szigeten keresztülrobog, s egy 
hosszú töltésen vezeti át a vonatot a szárazföldre,

f

I sós vizek párkányán és szigetein tenyészik. Agai 
1 magasra emelkednek fel, azután súlyaik miatt le

hajolnak a vízbe vagy berekbe, ismét gyökeret 
vernek, s uj ágakat eresztenek fel. Ily mangrove- 
sűrűség aztán természetesen oly gátakat képez 
sokhelyütt, hogy bensejébe jutni teljes lehetetlen- 

I ség, hacsak lépésről lépésre baltával, vagy kard- 
! dal az ember ki nem irtja. Egyik különösségük e 
I helyütt, hogy vízben fészkelő ágaik teledestele 
' rakvák kagylókkal, különösen osztrigákkal, s rai- 
I kor az apály ideje bekövetkezik, mindezen állat- 
! milliók szárazon vannak, s a dagály-apály ideje 
í közt könnyen kézrekerithetők a nélkül, hogy kc- 
I zeinket értök vízbe meritnők. 
j Mintegy 2 mérfölddel odébb a vasút Mounthope, 

vagyis Reményhalma nevű állomáshoz érkezik,
I hol az aspinwalli lakosok gyönyörű temetője léte- 
I zik, s hova a holtakat természetesen vasúton szál- 
j litják. A vidék itten különösen regényes, s a nö-

A Duna Tróján Májánál. (L. szövöget a "280. lapon J

hol sok mértföldön át ismét berkeken és ingová- 
nyokon halad át. Néhol a berkek nagy tavakat 
képeznek, melyek minden irányban apró szigetek
kel rakvák meg, s épen úgy tűnnek fel, mint sma
ragdszemek egy fényes nagy tükörlapon. A merre 
csak part, vagy egyátalán föld szemlélhető, min
denütt sűrű mangrove növényzet tűnik fel, mely 
mélyen fészkel a viz tükrében. A háttérben min
denütt rengeteg erdőség látható, fel egész a he
gyek tetejéig, melyek minden oldalról amphitheá- 
trális modorban emelkednek fel a magasba. Mind
ezen vizek az alligátorok, krokodilok , különféle j 
teknyősbékák, tapirok, szarvas vizigyíkok,és szám
talan más — nagyrészt még ismeretlen — állató- j 
kon kívül, egy különös halnemmel bővelkednek, 
mely alakzatára nézve hasonló a kárászhoz, de 
gyönyörű zománcozott színekkel látva el, s melyet I 
a benszülöttek „flores de mar“, tengeri virágok 
néven ismernek.

A mangrove felette különös növény s leginkább |

vényzet valóban mindent felülmúl, mit csak egy 
rajongó vándor képzelete teremthet. Mindezen nö- 

I vényzet madarak millióinak lakása, melyek közt 
sok gyönyörű tollazatú szemlélhető, mások ismét 
remek énekesek, s különösen reggel és alkonyat- 

! kor az egész természet élni látszik repdesésok és 
j  énekeik következtében. A rigók éneke, helylyel- 
I közzel vegyítve a galambok bus turbékolásával, 

a szarkák csörgése, a hollófélék károgása, s aztán 
a papagályok fülsértő rikácsolása, és a borsmada
rak contrabassója — olyannyira különös hangver
senyt képez, miként még a természetbúvár is el
vadul hallására. Az ember épen úgy érzi magát, 
mint Meyerbeer zenéjénél, hol azt gondoljuk, is
meretes dallamokat hallunk, mig mikor ezen hit
ben csaknem megerősödtünk, valamely egyátalán 
váratlan hang esik a többi közé, s oly sulylyal, 
mint legalább is egy — mennykőcsapás, s egész
theoriánkat egyszerre felzavarja. — -------

A Toucan, vagyis borsmadár különféle faja él



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D . 27  7

e vidéken, melyek megkülönböztető jellege az 
óriási fürészszegélyü csőr, melylyel rendesen mint 
valami éles fogóval lecsiptetik a magvakat és hü
velyeket, aztán felhajitják, s estében öblös tor
kaikba kapják, épen mint némely ebek a kenyér
szelettel tenni szoktak. Az első spanyol papok 
azonban, kik a hódítókkal ide érkeztek, ezen kü
lönös műtétből azt álmodták ki, bogy a Toucan 
ilyenkor kereszteket vet csőrével, s a madarat a 
locális szentek közé sorozták rögtön, s Dios to de*) 
névvel nevezték cl; s ezen körülmény vagyis ezen

I látkört. Az árkon túl az őserdőség emelkedik fel 
magas pompájában , melyet leírni természetesen 
nevetség lenne s merő tinta- és papirvesztegetés. 
Óriás pálmák, csüggő skarlát, piros és fehér virág- 

I csokrokkal, s különféle nagyságú és szinü gyü
mölcsökkel ; több mint 2 0 0  láb magasságra feltor- 
nyosodó cédrusok és espabé-fák, melyeknek a ma
gasból kinyúló ágaik a vasút fölött egyesülnek, s 
törzseik különféle virágú tolvaj növényekkel és 
kúszókkal ékesitvék. Mindezt természetesen csak 

' átalános értelemben mondhatni, mert hisz az egész

Az aspinwalli vasút. (Kajz. Marastoni Antal.)

rcvcIAtio következtében még ma is nagy becsben rengeteg úgy összevissza van fonva és nőve, hogy
tartatnak a csúnya madarak az együgyű bonszü- a szem külső, falazathoz hasonló szelem nem hat-
lőttek által bat át, s az egész rengeteg jobban mondható egij

0 Elhagyva Mount-hopét, az ut mellett mindenütt növénynek, mint erdőnek A parasyth-növények
árok látható hogy a Cordillerák esővize el ne sokasága és kifejlettsége valóban ügyelemre méltó;
mossa a vasutat. Az árokban mindig létezik viz, csaknem minden fa minden fü és minden iszalag
s e miatt liliomok és más gyönyörű vizi növények ezen piócák karja, közt kénytelen elm melyek
csodás szépségű változatosságban szemlélhetek itt közül számtalan faj oly hatalomra éleszti magát
mindenkor s kedves illattal árasztják el az egész áldozata nedvéből, mikent nagyobbra no mm az

óriási fa; melyre felkapaszkodott, bök helyütt lat-
hatni, a mint ily növény eredetileg valamely óriási 

*) Isten küldötte, vagy Isten adta ; J



fa törzsébe vagyis kérgébe fészkelte magát, minek dunk, uj meg uj, dusabb és gazdagabb, pompásabb
következtében a fa idővel elhalt; de a parasyth és nagyobbszeríí növényélet tárul elénk, úgy hogy
hatalomra emelkedvén, megmaradt, s épen oly csakhamar csudálkozás és bámulat az egyedüli
magasan pompázik s épen oly alakzatban ma is, benyomás, mit erezünk ; inig nehány perc múlva
mint mikor a fa élt és állott. Ezen növények kö- ! a hasonnevű folyóra épített Minclee állomáshoz ér- 
zül sokan gyönyörű színezetűek, különös alkata- kezünk, hol tetemes mennyiségű föld van már
suak, s rendkívül illatos virágokkal látvák el. Kii- művelés alatt, leginkább pizángok, kukorica, és
Ionosén egyik, mely rendesen madarak által ra- cukornáddal beültetve.
katik le magas fák magas ágai közé, honnét az- Ezen állomásnál kezdődik egy nagy kiterjedésű 
tán a növény hosszú ágakat ereszt le egészen a olajpálma-rengeteg, s itt megjegyezzük, hogy ezen
földre, és sok fának csaknem szomorufüzfélc alak- állomáson gyűjtötte a nagyhírű orosz tudós, gróf
zatot ád. A rothadt fatörzsek mindig telve látha- Motchulszky nagyszerű rovargyüjtöményét, s
tók ilyféle Orchideák ezreivel, skülönféle leveleik, ugyaninnét szállított egy belga természettudós —
virágaik, és szálakban vagy ágakban lecsüggő nevét elfeledtem — Brüsselbe 28 féle pálmát,
ágaik felette emelik a rengeteg növényzete váltó- (Folyt, köv.)
zatosságát. Minden lépten, a mint tovább hala- X á n tn s  János.

A n y a i  s z e r e t e t
Szegény állat, szegény Bodri, ! Kilenc kölyök édes anyja,

Istenadta pára ! ; Ne vonits, jó á lla t!
Hogy nyöszörög, hogy sír, hogy rí A torony kis, bús harangja

A szilaj Tárnára ! Jobban sír ten álad.

Bevetették kilenc köiykét Oda nézz : ott asszonyt visznek
Tárná fenekére, Gyászos vesztőhelyre, —

Bele is fúlt, bele ölték, A ki édes gyermekének
Mig a parthoz éré. — A nyakát tekerte !

K ökény.

K u p e c z k y  J á и о s.
1667 — 1740.

(Vége.)

Németországon Kupeczky nevével a müárusok- kott, Kupeczky kezétől festett képek eladásra k í
nál gyakran találkozunk. Ott nevét az előtte s téve gyakran találtatnak,*) mire is müszeretö hon- 
utána élt nagyobb művészek emlékezete jóformán fi társai mat figyelmeztetni már csak azért is jónak 
elhomályositotta.Kupeczky,kit életében a sok német találom, hogy Kupeczky müveit megszerezni, s 
fejedelmen kivül a bécsi és szentpétervári, az igy honi legnagyobb művészeink egyikét, müvei 
angol s a dán udvarok állandóul megnyerni akar- által legalább utólag meghonosítani igyekezzenek, 
tak, de az egyéni függetlenséget minden egyébnél j Részemről tehetségemhez képest c törekvésben 
többre becsülő szilárdsága mellett megnyerni nem j nem maradok hátra, s Zürichben lakozó derék ha
tudtak, ki által kora legnevezetesb férfiai s ural- j zánkfia, Ilirschler Zsigmond építész ur közben- 
kodói magukat vetélkedve lefestették, hírnevében járása által közelebbről egy festményt szereztem 
most meglehetősen alászállt Németországban; mert j Kupeczky kezétől, mely a nagy művész hagya- 
ott a XVIII. század müvei nem igen kerestetnek. tékának legértékesb darabjai köze tartozik.

Kupeczky mühagyatékából Frigyes branden- Kupeczky monumentális festészettel, mely az ő 
burg-kulmbachi őrgróf 29 darabot 16,000 frton j idejében feledve volt, nem foglalkozott; de a táj
vásárolt meg. És csak nem régen Norinbergában ! festészetet, mely az ő korában nagyon divatozott, 
bizonyos Forster-család hagyatékában több darab j szintén gyakorolta, mint erről hátrahagyott mü 
Kupeczky-festmény nyilvános árverés utján cladat- ; veinek lajstroma kezeskedik, melyben két tájképe 
ván, Lempertz, kölni müárus birtokába jutott, ki ' . , . . .1 J 7 \ ) Mindezeket a nonubergi germán múzeum ígazgatója-
azokon már túladott. Norinbergában azonban, hol nak> von Eyc A. urnaU becses közleményei után említem, 
a művész haláláig összesen mintegy 20 évig la- o. Zs.
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van feljegyezve A táj festészetet azonban csak 
mellékesen űzte, s ezen szakmához tartozó müvei 
Tizian hasonló müveinél még ritkábbak. Az ő fö- 
szakmaja a történelmi festészet volt, és mint ilyen 
példány mestere, Rembrandt modorában az arc
festészetet is meaterileg kezelte. Kupeczky tehát 
kitűnő történelmi s arcfestész volt, és szembetűnő, 
hogy ez utóbbi müvei közt saját arcképe oly gyak
ran fordul elő.

A halála után hátramaradt müvek lajstromában, 
melynek elkészítését, a darabok megbecsülését, s 
eladását barátjára Füeszli János Gáspárra bízta, a 
23 darab festmény közt önmaga s családja 8 darabon 
van festve, s önkezü arcképével a bécs-belvederei, 
drezdai, berlini és stuttgarti képtárakba is talál
kozunk.

Az általam megvett mü becsét azon körülmény, 
hogy Kupeczky történelmi darabjaihoz tartozik, 
nagy mértékben növeli. Történelmi festményt 
Kupeczky ecsetétől Németország nyilvános kép
tárai közül csak a berlini királyi képtárban lát
hatni.

Az érintett Kupeczky-kép 3' 4" magas és 3' szé
les vászonra festve Dávidot % életnagyságban 
térdig, Góliát fejével ábrázolja. Az erőteljesen min
tázott barna ifjú, ki óriás ellenségével szemben, ha 
nem is közvetlen birkózásra, de parittyájának 
ügyes s erőteljes sujtására képesítve volt, kivívott 
győzelme után ellene halálsápadt fejét bal kezében 
hajánál fogva magasban tartja, s a főt jobb kezé
vel alól istápolja. Dávid jobb válán át visszatekint, 
inig a főt előre raiüatja. Az ifjú vidám pillantása, 
az élettelen főről leomló vércseppek, s az ifjú jobb 
karján körültekerve látszó parittya kétségtelenné 
teszik, hogy az ifjú győzelme első mámorában van 
festve. Dávid arca alapvonalaiban Kupeczkyhoz, 
de még inkább korán elhunyt fia arcához hason 
lit, mi nemcsak a mü valódiságának egyik bizo
nyítékát képezi, hanem azt tünteti lel, bogy Gior
gione példája szerint önmagát, vagy Háti kivid alak
jában festette. Öltözéke az ifjúnak ehlamis-szerü 
kék lepelből áll, mely a derékhoz halavány veres 
övvel van megerősítve, azonban a csak ke\eset 
látszó fehér inggel együtt az ifjú válláról rende
zetlenül lelcsuszva ennek nyakát, jobb vállát, mel
lét, jobb karját, s igy erőteljes testalkata nagy 
részét mez nélkül látni engedi. A nadrág sárgás 
szint mutat. A háttér jobbról szabad, de a bal 
oldalon, hova Dávid visszatekint, az építészeti rész
letekből egy tört kőoszlop, alkalmasint a megtört 
óriás jelképe, s azután ennek sárga ércmarkolatu 
egyenes kardja látszanak.

Kupeczky helyesen mintázott, és hibátlanul

rajzolt. A természetet utánozta, s Dávidban a való 
természetet, úgy a mint szemei előtt volt, minden 

I eszményítés nélkül festette. Színezése erélyes, az 
I árny és világos részek felosztása mesteri. Sajnálni 

kell azonban, hogy az árnyrészek nagyon meg- 
! sötétedtek.

Kupeczky a művészet remek földén, Olaszor
szágban 2 2  évet töltött. Élete legszebb korszakát 
Velencében s azután Rómában és Bolognában 

i töltötte, hol Tizian, Rafael, Michelangelo, Reni 
 ̂ müvei s a nemes antik példányai szemei előtt na

ponta feltűntek. Füeszli szerint Kupeczky a római 
iskola művészeinél azon édesgetőt, melyet lelke 
óhajtott, a színezést föl nem találta. Eszlelé, hogy 

I a körvonalozásban való szorgalmas vetélkedés 
ezeknek a színezésre gondolkozni időt nem enged 

; és azt Ilivé: hogy Tizian, Correggio, Guido Reni, 
s Carravaggio inkább előképei lehetnek. Ezekhez 
tartotta tehát magát, s oly szépség után törekedett,

; mely mindenkinek tetszék, s a szakértőt elragadd
Füeszli e véleménye szerint Kupeczky szine- 

, zésben és irányban is egymástól igen eltérő mes- 
I tereket állított volna fel előpéldányul. Carravaggio 

modora ugyanis szintúgy különbözik, mint Tizi- 
ané, Reni modorától, azért legyen szabad kétel
kedni, hogy az öntudatos művész ily eltérő előké
pek után indult volna

Kupeczky Rómában idözése alatt Carlo Lotti 
: modorában festett müvei által már ifjú korában 

figyelmet gerjesztett, azonban ha megengedhető is 
I az, hogy az olasz remek mestereket, kik ideiglenes 

tartózkodási helyén előtte feltűntek, szorgalmasan 
tanulmányozá, utóvégre előpéldáit kora felfogása 
szerint még is nem ezek köréből választá. Kupecz- 
kyre nézve az olasz művészek közül véleményem 
szerint a naturalistikus Carravaggio, s a hollandi 
nagy mester, Rembrandt leginkább voltak hatással 
s ezek mellett főkép a természet volt azon mester, 
ki művészetének irányát végkép megszabta.

Dávid a nagyhírű francia festész tanítványát 
Róbert Lipótot , tanulmányai folytatása végett 
Olaszországba tett útja előtt két oktatással bocsáj- 
totta el magától, melyeknek egyike következő 
volt: „A természet az egyetlen mester, kit téve
dés félelme nélkül követni lehet. 4 Dávidnak ez 
oktatása sokkal későbbi, mert a jelen században 
történt, a művészetben azonban csalhatlan axióma
ként régóta fennáll. Kupeczky már jóval előbb e 
tant követé. Iránya tisztán naturalistikus. Rem
brandt követői közt öt kitűnő hely illeti.

I,egyen szabad jelen cikkemet egy kéréssel fe- 
i jeznem be.

Kupeczky életére, s müveire vonatkozó adatok
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egy begy üj'tésé vei lévén elfoglalva, mindazon hon
fiakat, kik a nevezett művész életére vonatkozó 
adatoknak tudomásában, vagy valamely müvének 
birtokában vannak, tisztelettel fölkérem, hogy er

ről „Buziás-filrd'óu lakhelyemre írandó levél által 
értesíteni szíveskedjenek *).

O rm ós X s jy motif/.

A l d u n a i  k é p e k .
VII.

(Egy szó Mehádiáról. — Az oláh határ. — A Vas-kapu. — Széchenyi István tervei. — Csatorna s biztos folyam helyett 
országid. — Turnu-Szeverin római tornya. — Traján hídjának oszlopai.)

Orsovához nem messze van a mehádiai fürdő, s ] lantja meg az utas első Ízben Rumania földjét, mi- 
a Dunán fel vagy lefelé siető gőzös minden héten dőli egyszerre csak a Vas kapu közepére jut. 
többször szokott magával betegeket vagy utazó- íme itt van hát ama hirhedett szoros, a hajósok 
kát hozni, kik Mehádia kilenc forrásánál üdülést hajdani retteneté. Az Orsóvá fölött levő dunai

A Duna esése a Vas kapunál.

vagy szórakozást keresnek. Mehádia a Kárpátok j szoros semmi sem volt azon veszedelmes szíriek - 
egyik legdélibb ágazatának regényes völgyében, I hez képest, melyek közt a Vas-kapunál kellett ke-
a Cserna partjain fekszik. De hagyjuk ezen, bár í

, . j  . , , . - ! * )  Midőn derek festesz-hazankfianak életrajzát ezennel he-nagyon híres, de nagyon ismert s már a romaiak ,4l, , ,lejezoleg adjuk, testmenyeit illetőleg potláskép szívesen ко 
idejében is használt fürdőt S folytassuk utunkat | zöljiik tisztelendő Vass József urnák hozzánk intézett azon 
tovább a Duna mentében. | figyelmeztetését, miszerint említett festész-hazánkfiától készi-

Orsovától Gyurgyevóig az úgynevezett gyors j tett’ I* Rakéczy Ferencet ábrázoló arckép szemlélhető a nagy- 

gőzösön huszonnégy óráig tart az út, azonban a 1 “ eb*ni b‘ Brucke,,tl,al 84т,,еИЙ1е kéí,tArban> ",е1У,е vonat 
rendes hajon, mely minden állomáson megpihen, | 254. ez otvastlató: „Kosz helytt lUI, és a hAtúlsó MOb4k. 
valamivel hosszabb időre nyúlik. ! bail, az idősb Rákóczy Ferenc portréja is, Kupeczkytöl. A da-

Alig hagyja el az utas Orsovát, midőn a Cser- j rab már az által is érdemié a díszesb és jobb fényű helyt, 
nának a Dunába szakadásához ér, mely kedves í ,nert ,ПИ£УЛГ dolgozása. A hősnek épen nem született quasi- 
folyócska a Kárpátok vadregényes Völgyein, szik ■ | f e i e r n  páncélba öltözik ; v ilii,, kacagűn van elvetve, nem 
. J 1 r x , ?  , ,, , — kevesebbet mondo hercegi bíbor; jobbja markolá a török
lamederben fut végig, mielőtt átlátszó tiszta hulla- j nyelü kardot, s azt félig kirántotta. Haja a két homlokszög 
mait a Duna sárgás vizébe ömlesztene, S alig pil- közt beretvált; akkor úgy hordák ; lehúzott szemöldje elfedi
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resztül surranni; ma azonban már hiába forrong- | 
nak, morognak s esésükben hiába tajtékzanak a 
fejedelmi folyam hullámai, mert ez most már alig 
izgatja fel az utas kíváncsiságát, ki mintegy gúnyo
san mosolyog tehetetlen dühén, midőn a hajó mell
védjén alátekint a zúgó habokba. Az erejében 
bizó és ujabbkori kormányában megnyugodó gő
zös sietség, de egyszersmind vonakodás nélkül 
siklik a neki nem ártható haragos elemen ke
resztül, s gúnyosan fiittyönget gőzcsapján át, mit 
a mindkét parton elszórt barlangok ezerszeresen 
viszhangoztatnak, úgy hogy az öreg Isternek e 
meggyaláztatás miatti buszújában legbensÖbb rej
tőkéig meg kell reszketnie.

Л Vas-kaput leghívebben maga elé rajzolhatja

mindkét oldalról roppant nagy szikladarabok hul
lottak a folyam medrébe, melyek ott saját súlyúk 
következtében megfenekelvén, egyenlőtlen, de gi
gászok által készültnek látszó kövezetét képeznek. 
Az egymástól elvált sziklafalak magassága kétszer 
akkora lehet mint egymástól való távolságuk, és 
sekély vízálláskor még most is jól láthatni azon 
szirtek hegyeit, melyek a folyam víztömegét to
vábbításukban föltartóztatva, forrongásba hozzák, 
s melyek a viz fölszine alá rejtözsre, még ma is 
veszélyeztetik némely időszakban a biztos hajózást.

Nagy Széchenyink jól tudta, hogy korunkban 
a mérnöki tudomány a vasutak készítésénél még 
ennél hatalmasabb akadályokat is képes elhárí
tani, s azért az ö terve szerint vagy végkópon ki

az olvasó, ha meglehetős hosszúságú szirthegyek 
közt egy óriási szakadást képzel, melynek falairól
vad tekintetet; ;ijkai keble dühét harapdálják. — A kép meg
jelent rézben is, Westermayer által, s Artériánál Bécsben ba
rom forinton árultatik. Hogy a tej Rákóczyé, bizonyítja Ku- 
peezkynek egy más darabja, hánytott munkában.“ Lzekhez 
a figyelmeztető, tdö Vass József ur még azt adja, hogy Er
délyben töltött kilenc esztendeje folytán a Westermayer-féle 
rézmetszvénynek számos példányait látta, többnyire kiszí
nezve, családi körökben s közhelyeken. E jegyzetek közlője 
különösen sajnálja, hogy midőn 1855-ben, aug. 21-ken ab. 
Bruekenthal féle nagyszebeni múzeumot meglátogatta, Rákó- 
czy Ferencnek Kupeczky által készített s Kazinczy Ferenc 
által részletesen ösmertetett arcképére kellő figyelmet nem 
fordított, valamint arra sem, vájjon említett festeszunknek 
egy más darabja ugyanott szemlélhető c s szinten I. Rakóczy 
Ferencet vagy más valakit állit-e az szemlélet elé ? Szerk.

; kellett volna pusztítani a Dunának a kereskedést 
I elnyeléssel fenyegető, szirtfogakkal megrakott szá- 
í ját, vagy mintegy három mértföld hosszaságu csa- 
! torna ásása lett volna szükséges; de e tervek 
! kivitele Széchenyi lángeszén kívül még két ál- 
I lám beleegyezése és segédkedésétöl is függött,
I s ö sem beléegyezést, sem segédkezet nem birt ki

vívni, csak azt, hogy az orsovai ut tovább épül - 
' hessen. így a, Vas-kapu most olyan kapu, mel  ̂

se bezárva, se kinyitva nincsen egészen.
Ha nem vesszük itt számba a rejtett szírieket s 

a folyam zugó esését, a Vas-kapu se nem oly szép, 
se nem oly nagyszerű, mint az Orsóvá fölött levő 

t  dunai szoros. Mintegy órajárásnyi távolság után 
a folyam szélesebbé válik, fenyegető szírijei mind
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ritkábban mutatkoznak s már Turnu-Severinnél 
agyagos, meneteles partjai alig magasabbak egy 
ölnyinél, sőt a szerb oldalon ennyire sem emel
kednek.

Turnu-Severin ódon neve dacára nagyon uj ere
detű és épitésü városka, mert első házai köriilbe- 
lől 1840-ben tünedeztek elé. Lakosainak száma 
ma három ezernél több s ezek meglehetős keres
kedést űznek. Turnu-Severin nevezetes halásza
táról s kaviár-készitéséről, de leginkább a gőzös 
állomásához közel, a nyilvános kertben látható, 
omladozott állapotba jutott tornyáról, melytől ne
vét is kölcsönzé.

E torony építését némely iró Alexand. Severus- 
nak tulajdonítja, azonban hibásan, mert azt Philip

pus uralkodása alatt 240 táján, Severinus, Moesia 
kormányzója emeltcté.

Turnu-Severintöl mintegy húsz percnyi távol
ságra láthatni Traján hires hídja maradványait, me
lyek a folyam közepén haladó hajóról nézetvén, a 
partok mindkét oldalán ugyanegy alakunknak lát 
szanak. Majdnem azt lehetne mondani, hogy egé
szen a viz szélére, egymással szemben két óriási 
szék van helyezve, úgy néznek ki. Egy tömör négy- 
szögű falazat egyik oldalából karcsú, sokkal véko
nyabb fal emelkedik föl, melynek tetejét az idő 
félig gömbölydeddé tette s ez képezi a széknek 
támláját.

Traján ezen hidoszlopain, vagy a miknek ma 
látszanak: kőszékein az egyiptomi tliébai kolosz- 
szusok igen kényelmesen foglalhattak volna helyet.

E g y  c ni b e
Az ember kétségkívül legnemesebb, de sokszor 

legkegyetlenebb teremtménye is az istennek, minek 
bizonyságául egy ember élettörténetét közöljük 
itt alább, ki a hétéves háborút követett első évti- , 
zedben szerepelt, borzadályt okozó módon.

Porosz Szilézia egyik városában egy jómódú 
polgár lakott, kit neje oly fiúval ajándékozott meg? 
ki szüleinek már gyermekkorában sok bút bajt 
okozott. Midőn a fiú tizenhárom éves lett, anyjánál 
bepanaszolták, hogy játszótársába kést döfött, 
mire a fölháborodott apa gyermekét kezénél, lábá- ; 
nál fogva cölöphöz kötözte s addig verte, mig vér J 
nem serkent ki az ütések helyéről; a fiú azonban ; 
e fenyíték alatt egyetlen panaszhangot sem halla
tott, s arcának egyetlen vonását sem változ- . 
tatta meg.

Ezen vad büntetés után a gyermek tökéletesen ! 
átalakult; ezután csöndes és engedelmes lett, s  ̂
csak arra látszott törekedni, hogy szülei szeretetét , 
megnyerje, kik c fölött való örömükben a plebá- j 
nusnak száz forintot küldöttek a szegények részé- j 
re. Örömük azonban korai volt, mert a fiú néhány 
hét múlva feltörvén atyja pénzes szekrényét, abból ' 
háromszáz aranyat ellopott s ezzel eltűnt. í

A kis Henrik — mert igy hívták a később hir- ; 
hedtté vált zsiványt, — üldözői elől szerencsésen J 
Boroszlóba menekült, hol egy külvárosi kocsma j 
ban valami kötéltáncos családdal ismerkedett meg, ' 
s e család fejének bevallotta tolvajlását s szökését, j

A kötéltáncos ezen meggazdagodására szolgáló i 
szép alkalmat nem szalasztotta el, sőt a fiút is kö- j 
téltáncossá tette, s ezt a jövőben aranyhegyekkel 1 
kecsegtette. Henrik belement a kelepcébe, pénzét |
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átadta s kötél táncos tanonccá lett, s ezen minősé 
gében igen jó bánásmódban részesült, a meddig az 
aranyokban tartott, de midőn ez elfogyott, gyak
ran olyankor is kikapott, midőn meg nem ér
demelte.

Ezért a fiú keblében lassan, de annál biztosab
ban érlelődött a kegyetlen megboszulási vágy, s 
azért midőn mestere épen egy magasan kifeszitett 
kötélén tartotta mutatványait s rákiáltott tanítvá
nyára, hogy huzza azt feszesebbre: Henrik fesze
sebbre is húzta a kötelet, azonban egyszerre csak 
eleresztette, úgy hogy a föl pattant kötél messzire 
dobta mesterét a kövezetre, ki ott azonnal szőr 
nyet halt, a nélkül, hogy csak gyanította is volna 
valaki, hogy alattomos boszu áldozatává lett.

A kötéltáncos halála után néhány hét múlva az 
akkor már húszéves Henrik annak egyetlen leányát 
nőül vette, de csakhamar viszálkodás fejlődött ki kö
zöttük, s ilyenkor a nő nem egyszer nevezte öt 
atyja gyilkosának. A sok civodás és verekedés 
után Henrik végre elhatározta, hogy feleségétől is 
meg fog szökni, s ezen elhatárzása lön első lépése 
azon iszonyú pályán, melyen később a leghirhed 
tebb emberszörnyek elsejévé vált.

Oelstöl mintegy két mértföldnyire — hol utószor 
tartott előadásokat, — egy sűrű erdőben négy 
csavargó támadta meg, kik pénzét s óráját köve
telték. A kötéltáncos fölkafagott.

— Bolondok vagytok, — mondá — hogy nálam 
kerestek valamit. — Ha azonban személyemmel 
meg vagytok elégedve, ezt mint cinkostársotok, 
szívesen rendelkezéstekre bocsátom Ha van esze
tek és nem utasittok vissza, úgy még tán mutat
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hatnék nektek olyas helyet is, a hol lehetne valamit 
szerezni.

De ki hihet neked? -- jegyzé meg az útón- 
állók egyike. — Ha egyébiránt van kedved pró
bánkat kiállani, akkor közibénk fogadunk.

— S miből áll ez a próba?
— Le kell gyilkolnod egy embert, annak szivét 

megeszed s egy pohár meleg vért iszol reá, — vi- 
szonzá az útonálló. — S most, miután ezt meghal
lottuk neked, csak két ut áll előtted nyitva: vagy 
te gyilkoló 1 le az első embert, a ki erre fog men
ni, vagy pedig mi gyilkolunk le téged!

— Ez utóbbi nem fog megtörténni, — viszonzá 
a kötéltáncos röhögve, s jót húzott a neki oda 
nyújtott pálinkás palackból. — A legelsőnek, a ki 
erre megy, meg kell halnia.

A szörnyetegek az országút mellett síiríí bokor
ban ütöttek tanyát, mely felé nemsokára egy ártat
lan tizenkét éves leányka közeledett. Henrik megra
gadta a gyermeket, s magával vonszolta az erdő sű
rűjébe, ott aztán átmetszette torkát s vérét üvegbe 
fogta fel; aztán fölhasitotta mellét, szivét kitépte s 
azt négy felé evagdalva, azon melegen fölfalta, min
den darabhoz egyet húzva a vérrel telt palackból. 
Vérfagylaló dolgok ezek, de mi csak úgy adjuk a té
nyeket, a mint azokat a „Nah und Fern“ , cimü fo
lyóirat, a hivatalos irományokra hivatkozva közli.

így a kötéltáncos méltó cimborája lett a rablók
nak, kik most előállottak vele, hogy egy közel le
vő nemesi birtokba akarnak éjjel törni, s csak azt 
sajnálják, hogy nincs birtokukban egy újszülött 
szive, mert szerintük ezen talizmán a rablót üldö
zői előtt láthatlanná teszi. Ekkor a kötéltáncos 
agyában azon ördögi eszme támadt, hogy jó re
ménységben levő nejét fogja föláldozni, s hogy a 
talizmánt saját gyermeke melléből fogja kitépni, 
mely tervét eiéadván, társaitól elbúcsúzott s haza 
ment, hol segédkezet nyújtott azoknak, hogy fele
sége és anyósa minden holmiját ellophassak, s mi
dőn az asszonyok a megtörtént rablas fölött jajve- 
székeltek, Henrik hideg vérrel biztatta őket, hogy 
ö majd kézrekeriti a tolvajokat. E cél ürügye alatt 
ismét eltávozott hazulról, s csak három nap rnulva 
tért vissza azon hitegetéssel, hogy a rablóknak 
nyomára jött, de azt is megjegyzé, hogy nejének, 
állapota dacára, néhány már kézrekeritett tárgy 
megszemlélése végett mintegy két mértfödlnyire 
cső helyre kell vele mennie.

Az embertelen férj az erdő mélyébe, gaz társai 
közé csalta nejét, s ezek már torka fölött tartot
ták a gyilkos kést, midőn egyszerre lövés hallat
szott s utána mindjárt egy második, melyek két 
rablót terítettek le, s erre mindjárt ily kiáltást le-
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heteU megérteni: „Rajta a zsiványokra, mert ke
zeink közt vannak mindnyájan!“ mire a gyilko
sok megfutamodtak.

A szerencsétlen nő megszabaditója az itt vadász- 
gatott Schaffgotsch porosz gróf volt. A kötéltáncos 
pedig nem tért többé vissza, s az emberek sokáig 
azt hivék, hogy a rablók keze alatt esett el, midőn 
egyszerre csak megint előtűnt egy olyan gyilkos 
csapat élén, mely az egész tartományt borzalom
mal töltötte el. Henrik Schafkopf nevet vett fel, s 
mint állítják azért, hogy Schaffgotsch grófot gú
nyolja, a ki nemcsak két cinkostársát lőtte le, de 
ezenkívül vérszomja elől nejét és gyermekét meg
mentette.

Ezen idötájban történt egy oly esemény, mely 
a kötéltáncos vakmerőségét és vad boszuállását 
legjobban jellemzi. Henrik két rablótársa egy al
kalommal elfogatván kivégeztetett , de ezek hó
hérja is törvényes kereset alá került valami tol
vaj ság miatt, s ezért akasztó fára Ítéltetett. Azon
ban régibb kollégáját egyetlen hóhér sem akarta 
kivégezni, a miért a törvényszék jutalmat volt kény
telen annak a számára kitűzni, a ki végrehajtani 
vállalkozik ezt a munkát. Megtudta ezt Schafkopf 
rablófönök, s elég vakmerő volt a törvényszéknél 
hóhérral ajánlkozni, azt adván ürügyül, hogy ö 
csehországi vándorló mészároslegény. Az elitéltet 
kivezették, s midőn Schafkopf nyakára tette a kö
telet, igy szólt hozzá:

— Tudod, ki teszi meg neked a végső szolgála
tot ? Én Schafkopf, a rabló vagyok, mig ez a min
ket bámuló szamárcsoport vándorló legényt lát 
bennem. Ha elárulhatnál, nyakadat mentenéd 
meg vele.

A hóhér csakugyan akart is kiáltani, de a rabló 
e pillanatban kitaszította lábai alól a létrát, s ne
vetve jegyzé meg, hogy most nincs az ideje, hogy 
beszéljen.

De addig jár a korsó a vízre, mig el nem törik, 
mert midőn egy ízben vértől s bortól ittasodottan 
egy kocsmában veszekedni kezdett s tört rántott 
elő, elfogták, s mert mindenféle tolvajszerszámot 
találtak zsebeiben, vizsgálat alá vették, azon idő
ben pedig a vallatás kinpadra vonatásból állott.

Sokáig tűrte a legiszonyúbb kínzásokat, mig 
végre a hóhér szabadságot kért rá, hogy a bűnöst 
tűzzel vallathassa. Az izzó vas vallomásra birta, 
s még a hóhérok is borzadtak, midőn megtudták, 
hogy ki az, a ki előttük van, s midőn ajkairól ér
tettek meg hajmeresztő gonosztetteinek sorát. 
Schafkopf kilencvennyolc gyilkosságot s szám
nélküli gyújtogatást vitt végbe, nem is számítva a 

I tömérdek, betöréssel párosult rablást; s ez okon

K Ü L F Ö L D .
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kegyetlen ítéletet várhatott, mert azon időben az 
igazságszolgáltatás nem annyira büntető, mint in
kább boszuló hatalom volt. Börtönéből elöhurcol- 
tatván, végre tudtára adták a gúnyosan kacagó rab
lónak, hogy testét tüzes vassal fogják csipkedni, 
aztán karjait és lábait kerékbe törik, s testét mind
addig a kerékre feszitik, mig véget nem vett a ha
lál megérdemlett szenvedéseinek. Schafkopf ezen 
Ítéletre istenkáromlással válaszolt.

Mig a kínzó vallatással párosult bíráskodás fön- 
állott — mit Poroszországban csak mintegy 30 év 
előtt szüntettek meg végképen, — addig a kivég
zések nagyszerű szertartásokkal mentek végbe. — 
Mig a vesztőhelyre vezették, a bűnös bámulatos 
hidegvérüséggel viselte magát; a papokat kicsu- 
folta, de annál élénkebben társalgóit a hóhérok
kal, a kik rendkívüli érdekeltséggel viseltettek 
ezen elhirhedt szörny iránt s azért némely kiván
csi kérdést is intéztek hozzája.

így egyikük többek közt nagyon részletesen 
tudakozódott arról: vájjon mily módon szokta ál
dozatait meggyilkolni s erre Schafkopf a legbarát
ságosabban azt viszonzá, hogy ö nagyon szívesen 
megfelel e kérdésre, ha elébb adnak neki egy italt. 
Erre az ilyen szertartásoknál jelenlenni szokott 
pohárnok kioldozván kezeit, seres korsót nyújtott 
oda neki, s ö ennek felét fölhajtotta, a másik felét 
pedig oda adta a kiváncsi hóhérnak. Ez elfogadta 
az ajándékot s midőn az utolsó kortynál fejét egé
szen háti ahajtotta, Schafkopf összeszoritott öklé
vel oly hatalmasat csapott a szerencsétlennek ádám
csutkájára, hogy ez azonnal haldokolva rogyott 
össze.

— így szoktam tenni, — szóló t a vérszopó 
környezőihez, a legnagyobb lelki nyugodalommal.

_Ha oly valakivel találkoztam, a kit erősebbnek
hivék nálamnál, megkínáltam egy itallal s aztán 

I beszakítottam öklömmel gégéjét, mint itt ennek 
a tökfilkónak, a ki választ akart tőlem.

A menet megérkezett a vesztőhelyre, s a dühös 
hóhérok megkezdették iszonyú munkájukat. Л 
bűnösnek csontjairól izzó csipövasakkal szedték 
le az eleven húst, aztán karjait s lábait a kereke
ken annyira összetörték, hogy az okiratok szerint 
nem maradtak azokban egy hüvelynél nagyobb 
darabok. Erre testét erősen kifeszitették a kerékre 
s feszesen oda láncolták, mert tartottak tőle, hogy 
cinkostársai eljöhetnének érte; ez okból még ti
zenkét katonából álló őrséget is rendeltek melléje.

Irtózatos, emberi fogalmat meghaladó kínjai da
cára késő estig meg sem moccant a nyomorult, 
ekkor azonban egy ital vizet kért a hóhérinastól. 
Ez készséggel hozott a legközelebbi kútról egy 
bögre vizet, a magas karóra feltüzött kerekhez 
létrát támasztott s fölmászott, hogy az összezúzott 
szörnyet felüdítse. Azon pillanatban azonban, mi
dőn a hóhérinas ajkaihoz akarta értetni a vizes 
bögrét, az elitéit fölemelte fejét s iszonyúan kez
dett ordítani. A mit a szörny óhajtott, megtörtént. 
A hóhérinas megborzadva e jeleneten, el veszté az 
egyensúlyt, lezuhant s egy óra múlva már halott 
volt.

- -  Hála az ördögnek, most már betelt a százas 
szám ! — nyögé, midőn értésére esett a hóhér 
halála.

Ezután még nyakát is leláncolták, hogy fejét ne 
emelhesse többé fel, s minden panaszhang, minden 
nyögés nélkül igy feküdt a keréken másnap estig, 
mikor egy iszonyú káromlás után fekete lelke 
az örök sötétségbe szállott.

Egy h é t  t ö r t é n e t e .
(April 28.)

Schulz Ernő — már c&ak ritkaságánál fogva is billentyűkön, Joachim a hegedühúrokon, s Couqui
megérdemli, hogy első helyen említsük a hét tör- j k. a. saját „koszorús“ lábujjaival, 
ténetében. О nem valami hosszú sörényű zongorász, j Mindenki ösmeri ama játékszerül szolgáló rug- 
minő ezer van, sem „fölülmulhatlan“ oroszlánsze- j gyantafejeket, melyek a kéz minden nyomására 
üdítő, minő kár, hogy csak egy is van, sem unal- < másféle vonásokat, kifejezéseket és torzidomokat 
más kamaravirtuóz vagy a páthosz kötelén táncoló | nyernek. Schulz Ernő egy ily megelevenült rúg* 
színpadi fakardos hős, hanem oly eredeti, sajátszerü gyantafejjel bir. Csakhogy ennek gyorsan vál-
képesség, kinek aligha van párja a föld kerekén. tozó átalakulásaihoz nem szükséges a kéz orosza -
О eleven albuma az emberi arc sokféleségeinek, a kos nyomása; ö egyet gondol, s azonnal a legkü-
legeredetibb arcidomitó, ki mutatványaival min- lönfélébb arcjellegek tűnnek föl, élethíi kifejezé-
denütt nevetést és bámulatot ébreszt. sekben, s a finom karrikaturai élek dacára bámu

A bécsi és berlini lapok már jó előre figyelmessé latos természetességben, 
tettek bennünket ez eredeti emberre, ki arcizmaival Két estélyén voltunk jelen a redout kisebbik 
oly mesterileg tud játszani, mint Tausig a zongora termében, midőn e, maga nemében páratlan ember
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vállain legalább is ötven-féle oly arcot láttunk, me
lyeknek egyetlenegy vonása vagy kifejezése sem 
hasonlított a másikéhoz. Lavater egész physiogno- 
mikája benn rejlik ez egy arcban, mint a nagy 
művészek hangszerében a világ zeneirodalma.

Schulz Ernő, hogy különös művészetének hatá
sát fokozza, sorba szedi az arckifejezések legéle
sebb ellentéteit, s azokat egymás után mutatja be. 
Legelőször a négy különböző vérmérsékletet, aztán 
az egymás szélsőségeit képző szenvedélyeket, gyar
lóságokat és különösségeket. Most egy égre néző, s 
szemeit buzgón meresztő pietista, majd egy vigyorgó 
satyrikus, most egy felfuvalkodott gőgös kép, majd 
egy szerényen mosolygó alázatosság, most egy el
hízott philister nyugalma, majd egy embergyülölö 
ridegsége, — mindezek a leggyorsabb eg) másutá
niságban tükröződnek vissza arcán. — S e  csudá
latos ábrázolásokat minden színpadi segédeszköz 
nélkül hajtja végre. Jelmezekre, álhajra, tapa
szokra és festékre semmi szüksége nincs; csak 
frakkját gombolja ki s be, s haját (pedig ez se sok) 
simítja félre vagy borzolja föl, s inggallérját hajtja 
rövidebbre vagy magasabbra. Ennyi minden, a mit 
tesz, — a többit arcizmainak hajlékonyságára 
bízza, s ezek valóban bámulatosan elvégeznek min
dent, teljesen engedelmeskedve urok akaratának.

Mily bohó ember! — mondá egy nő, nevetve. 
Valóban ez jut eszünkbe, midőn komikai arctypu- 
sait nevetjük. De ha egy kissé mélyebben gondol
kodunk, akkor elösmeréssei fogjuk megítélni, mint 
oly embert, ki évek hosszú során tanulmányozta az 
emberek arcát és lelkét; megfigyelt minden kis 
jellemző vonást, mely a mi szemeink előtt rendesen 
észrevétlenül mosódik e l; gondolkozott, kombinált, 
és roppant fáradsággal gyakorlá magát, hogy arc
izmai fölött a legteljesebb uralmat megnyerhesse. 
Oly művész ö, ki arcán könnyű szerrel egy pár 
száz különféle arcképet tud kiállítani; oly tudós, 
ki Lavater száraz tudományát a legérdekesebben 
illustrálja.

„A szakálak természethistóriájánál“ Schulz az 
árny játék segélyét veszi igénybe. A termet elsö
tétítik, s csupán egy pár lámpa ég az előadó asz
tala mögött, hogy arcát, s azon a legkülönfélébb 
bajszok és szakálak keletkezését jól kivehessük. 
Itt sem folyamodik ő kézzel fogható álszakálak- 
hoz, (ez nem lenne meglepő), hanem rejtett opti
kai készlettel oly árnyakat vet arcára, melyek — 
a különféle sötétebb és világosabb árnyak helyes 
kiszámításával — a bajusz és szakai plasztikai 
kidomborodását egész a csalódásig ábrázolják. Va- 
lóban, ha nem oly gyorsan villannának ez árnyba
juszok orra alá, és onnan el, azt liinnök, hogy a

stutzerkedő szabólegény kifent bajszát, az angolos 
pofaszakáit, a reactionárius hegyes kis tüske orr- 
bosszantóját, s a „democrata“ vagy is „1848-as“ 
sötét fekete vastag bajuszt és körszakáit valamely 
kézzel fogható anyagból ábrázolva látjuk. E föl
tüntetési modor mindenesetre meglepő, valamint 
meglepő az is, hogy az arckifejezések e különböző 
bajuszok és szakálak szerint ismét a legjellemzőb
ben változnak át. A néző alig képes elhinni, hogy 
a reactionárius száraz, sivár és fondorkodó arca 
ugyanazon emberé, ki a democratát oly teljes, ke
rék, férfias képpel és dacoló merész szemekkel 
ábrázolja.

A faj- vagyis „élőképek albuma“ még változa- 
tosb. Itt az előadandó alakok egy-egy képre fest- 
vék, s csupán az arc helye van kivágva, hogy 
Schulz oda illeszthesse a magáét. Mikor oda il- 
leszté: a néző azt hiszi, hogy a kép vagy egészen 
festett, vagy egészen eleven, mindig oly összhang- 
zás uralkodik a festett jelmez, hajbodrozat, meg 
ez eleven arc között. A pedáns tanár, a falusi 
ostoba ember, az élvvadász, dandy, a vén kacér 
asszony, a büszkeségtől fölfuvott pénztözsér, a 
nélkülözésből megapadt szegény ördög, a duzzogó 
s forgó szemű mérges napamasszony, a mosolygó 
buta önelégült, és a fogfájástól elgyötrött savanyú 
ábrázat egymást váltják, s bennök semmi más ha
sonlóság nincs, mint az ábrázolás tökélye.

Schulz a zongora mellett arcízmaival, szemöld- 
jeivel és szájszögleteivel egy polkát is táncol. „Na
gyobb okunk van a bámulatra itt — jegyzé meg 
egy tárcaíró, — mint az egylábú Donato előadá
sainál, mert ez legalább egy lábon táncol, mig 
Schulz táncol a nélkül, hogy lábait igénybe ven
né.“ De — őszintén bevallva — ez „arcmimelési 
karnevál“ nem ér föl a többivel. Ez csak a mes
terkéltség mutogatása, melyben nincs lélek és ki
fejezés. Sokkal többet ér, midőn Schulz a Janusz- 
fejet mutatja, melynek egyik fele sír, haragszik 
ugyanakkor, midőn a másik fele mosolyg és enye- 
leg. Vagy midőn a tüzes táncos, szerelemféltő férj 
ostoba imádó sat. báli arcképeit látjuk.

Végül három humorisztikus alakot is mutat, egy 
szenteskedő vén asszonyt fehér lepelben, ima
könyvvel és burnótszelencével, egy esetlen mo- 
rálpapolót és egy butaképü falusi suhancot, ki 
nagy érdekkel les egy dongót, hogy elfoghassa, s 
örvend azon hitben, hogy elfogta, és szájtátva, sa
vanyú képpel bámul el, midőn tenyerét kinyitva 
meggyőződik, hogy még sem fogta el. Kár, hogy 
nincs egy magyar Hogarthunk, ki ez eredeti ké
pet legalább papíron megtarthatná közöttünk.

Schulz, midőn saját képében látjuk, egy síma-
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képű, vékony termetű, korában meglehetősen elő
re haladt német, azt mondják — porosz. Van ben
ne valami azon civilisatorok alakjából , kiket 
gúny raj zólóink nehány év előtt oly örömest tor- 
zitgattak. Máskép igénytelen, szelid kifejezésü 
férfi, kinek arca sokat nyer, midőn beszélni kezd. 
Előadása rövid, egyszerű és folyékony, néhol el
més, a nélkül, hogy hajhászná az élceket vagy szó
játékokat. Úgy látszik, érzi, hogy arcán kivül 
nincs szüksége a hatás semmi más segédeszközére. 
Még neve előtt sem látjuk a doktor vagy profes
sor német-szokásos címét, a mi pedig őt annyival 
inkább megilletné, mert mindenütt, a hol csak 
megjelen, a mulatság és nevetés zaja mellett gya
korlati leckéket ád az arcisméböl, melyeknek tanul
ságai elég hasznosak lehetnek a mai világban, hol 
annyi sok rósz játékhoz kell — akarjuk vagy nem 
— jó arcot vágni.

De nemcsak Schulz eleven arcképeiből áll a kö
zelebbi hét története.

Meg kell említenünk — legalább röviden — azt 
is, hogy a színházban egy kitűnő hárfa-játszót is
mertünk meg: Zamará-t,, ki oly ihlettséggel pen
geti hangszerét, mint akár a zsoltárok költője va
laha. De ez ó-bibliai hangszert ma már egészen

elnépszerütleniték a kávéházak sovány arcú s hosz- 
szu sárga fürtű hárfás leányai, s talán ez az oka, 
hogy szegény Zamarát oly kevesen hallgatták, 

j mintha tudományos felolvasást tartott volna, 
j Megtörtént az utolsó philharmoniai hangverseny 

is, a gyermekkórház javára, igen szép sikerrel, s 
nagy közönség előtt. Wagner R. „Lohengrin“ elő
játékát, Volkmann „Sapho“-ját és Beethoven nyol
cadik symphoniáját hallottuk , három oly kitűnő 

■ müvet, melyek méltólag zárták be az idei zene- 
1 idényt.

Mig a műveltebb világ a múlt, jelen és „jövő“ 
zenéjének költőiben gyönyürködék, azalatt a tö
meg künn az Orczy-kert portengerében fuladozott, 
hol Suhr tartá futtatásait, melyekben 15 eredeti 
csikós is részt vett. Mondják, hogy mindenféle ver
seny volt, egész a léghajók versenyéig, s tömér
dek népsokaság, mely mulatott, ujjongott — s 
nyilván örült annak, hogy él. De a cirkus szép 
napjainak immáron vége van; Hermann ugyan 
újra visszaérkezett, s oroszlánai megint derekasan 
üsszevérezték, de a váló perc ütött, s a régi füvész- 
kert — lovak dobogása s oroszlánok bögése helyett 
— megint csak a futkosó gyermekek kedves zsivaj- 
gásával lesz teli. V7u d n a i h ú r  oly*

U j <1 о n s á g o k .
— (Lincoln,) uj-yorki távirat szerint, apr. 14-én j 

éjjel orgyilkosok által raeglövetvén, másnap meg- j 
halt. Lincolnnak a világtörténetben fényes betűk
kel lesz neve följegyezve. Halála annál tragiku- I 
sabb, mert mint egy ujabbkori Mózes, azon pilla- j 
natban költözik el, midőn népét bevezeti az em- | 
béri egyenlőség igéretföldére. Ir\dtx *

* (Az erdélyi szük'ölködök javára) b. Vay Béláné, 
szül. gr. Teleki Zsófia a borsodmegyeiek részéről 
1000 frtot küldött gr. Teleki Domonkosnéhoz, 
mint a kolozsvári nőegylet elnökéhez.

* (Múzeumi igazgató.) A „Főv. L.“ mint felette 
örvendetes hirt hallja, hogy a helytartóság a nem
zeti muzeum igazgatójául felsőbb helyre, kineve
zés végett Xánthus János jeles tudósunkat s la
punk tisztelt munkatársát ajánlotta.

* (Az akadémia gyűlése az uj palotában.) A ma
gyar tud. akadémia palotája kisebb termében e hó 
24-én tartotta első gyűlését, melyet az elnök, gr. 
Dessewfly Emil lelkesítő beszéddel nyitott meg. 
Ezután megkezdődött a rendes szakülés, melyben 
Szilágyi Ferenc Tunyogi J. levelező tag és kolozs
vári ref. jogtanár fölött tartott emlékbeszédet, és 
az erdélyi jogakadémiák történetét is ismertette,

továbbá Henszelman értekezett a kereszt haszná
latáról a keresztény építészetben. — Az uj gyű 
lésterem elég csinos; a tagok helyei négy főcso
portra vannak elosztva a különböző tudományos 
osztályok számára. A hallgatóság részére a teremnek 
oszlopok által elválasztott részében vannak padok, 
hol nem sokat hallhatni. A hirlaptudúsitú írókról 
épen semmi gondoskodás sem történt, mi az illető 
rendezők részéről a közönség irányában elkövetett 
hanyagság. Másik hiba meg az, hogy a mostani 
beosztás mellett az érkező urakat nem hallhatni.

— (A bukaresti magyar iparos ifjak) könyvtá
rát pesti kiadóink mintegy kétszáz kötettel szapo
rították, a mivel a nemzetiség föntartásának szol
gálatot tettek.

* (Szemerene hagyatékát) a napokban árverez
ték Párisban. Szemere két gyermeke egy időre, 
mig hazájába visszatér, a Notre-Dame növeldében 
marad.

* (Floreneben sok magyar) jött össze a napok 
ban, mint egy Italia uj fővárosában tartózkodó 
hazánkfia Írja. Ott van gr. Betlen Gáborné, s Gosz- 
tonyi Lajosné hét leányával; gr. Andrássy György - 
né is ott volt, de elment Rómába.
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* (.A tiltott könyvelt) közé van sorozva Ausztriá
ban Türr tábornok „Az ausztriai ház és Magyar- 
ország“ cimii, Párisban megjelent müve.

* (Egyiptomi múmiát) ajándékozott a nemzeti 
muzeum régiségtárának Czuzy Gizella k. a. Ez 
egy négy éves gyermek múmiája, melyet Egyp- 
tomban Thébében ástak k i, s a tudós vizsgálók 
ötezer évesnek állítanak.

* (A pesti regattában) az idén a dunagözhajózási 
társulat is részt vesz, s e célra már idomítja is em
bereit. Továbbá a paksi és pozsonyi egyletek szin
tén készülnek, melyek már tavaly is élénk részt 
vettek a versenyben. Hir szerint Hamburgból is 
jönnek le ifjak, kik versenycsolnakukat vaspályán 
száliitják Pestig.

* (Л tavalyi gázföl lobbanás) miatt a légsz eszvi- 
lágitó-társulat ellen folytatott pör most került vég
tárgyalásra a pestvárosi törvényszéknél. Részint 
mint károsultak, részint mint tanuk közel százan 
voltak megidézve, s a kihallgatás négy napot vesz 
igénybe.

* (Gr. Wencklieim Krisztina) a lipótvárosi tem
plom kölcsönére ezer ftot irt alá, sőt mindjárt ki 
is fizette.

* (Megrázó eset.) Pesten a váci ut 2 Г - ik szánni 
házában többi közt egy szegény családapa (Fülöp 
Hermann alkusz) lakott, öt gyermek atyja, ki a 
közelebbi pangó időkben abba a rósz helyzetbe 
jutott, hogy 140 ftnyi házbérét nem tudta a kellő 
időben összeteremteni. A háziúr ennél fogva ingó
ságait árverezteté e l; a lesújtott családapa ezalatt 
az előszobában pisztolylövéssel véget vetett 
életének.

* (Wertlieim-pénzszekrény a Tiszában.) A napok
ban a halászok a Vedres erdő közelében a Tiszá
ban egy Wertheim-féle penzszekrenyre bukkantak, 
mely alól-felöl be volt törve. A szegedi kapitányi 
hivatalhoz szállítván, kisült, hogy ez azon pénz
szekrény, melyet nem régiben az о-becsei sópénz
tárból raboltak el.

* ( Lelenc“.) A kolozsvári 50 aranyos dráma
jutalmat Szász Károly nyerte et „Lelenc“ cimii 
színmüvével.

* (Meyerbeer „Afrikai nö“-jenek) első előadása 
Párisban apr. 27-éré volt kitűzve. E nagyszerű 
opera előadásán Napoleon is jelen akart lenni, sót 
ezért is halasztotta tovább algíri útját. A főpróbán 
2500 néző jelent meg. Meyerbeer özvegyét annyira 
rábírták, hogy a ballet kihagyásába beleegyezzék; 
az opera előadása így is majdnem éjfél után 2 
óráig tart.

* (Napoleonalgíri útja)apr. 29-éré van kitűzve, 
s egy vagy két hónapot vesz igénybe. Toulonból

a vértes hajóraj kisérni fogja a császárt tengeri 
utján. Az utazás némelyek szerint egészségi szem
pontból történik , s a császár az algíri fürdőket 
használná ] mások azt tartják, hogy az afrikai bir
tok végleges rendezése a tulajdonképi cél. Terv
ben lenne a francia birtoklást csak Kabyliára s a 
parti vidékre szoritni, a többi független állammá 
alakíttatnék Abdelkader kormánya alatt. Páris
ban a császár távolléte alatt a kormányzatot a csá- 
csárné vezeti.

* (A párisi orosz követség) titkáránál apr. 24-én 
egy idegen nemzetiségű egyéniség jelent meg, s 
alighogy ez kiment, nagy lárma támadt s a követ- 
ségi titkárt öt törszurással megsebesítve vérében 
heverve találták. A tettes, miután még két egyént 
megsebesített, a támadt zajra összecsődültek által 
feltartóztatott. A gyilkos egy volt orosz hadnagy, 
ki a követségtől kért útiköltséget, hogy Nizzába 
mehessen a császárral szólni, s elutasittatott.

* (A svéd király egyetlen leánya) súlyos beteg
ségben fekszik. Ezt a skandinávok annál nagyobb 
csapásnak veszik, mivel arra számítottak, hogy a 
király testvére Károly, le fog mondani jogairól a 
hgnö javára, s ez Frigyes dán trónörökössel egy
bekelvén, végrehajtható lesz Dánia, Svéd- és Nor
végország egyesítése.

K é pt a lá nyok.

— A mult számunkban közlött első képtalány értelme ez : 
nÓ áldott Kanaán, Hortobágy melléke !“

A másodiké : „Egyik olyan, mint a másik.11



2 8 6 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

képű, vékony termetű, korában meglehetősen elő
re haladt német, azt mondják — porosz. Van ben
ne valami azon civilisatorok alakjából , kiket 
gúnyrajzólóink nehány év előtt oly örömest tor- 
zitgattak. Máskép igénytelen, szeiid kifejezésü 
férfi, kinek arca sokat nyer, midőn beszélni kezd. 
Előadása rövid, egyszerű és folyékony, néhol el
més, a nélkül, hogy hajhászná az élceket vagy szó
játékokat. Úgy látszik, érzi, hogy arcán kivül 
nincs szüksége a hatás semmi más segédeszközére. 
Még neve előtt sem látjuk a doktor vagy profes
sor német-szokásos címét, a mi pedig őt annyival 
inkább megilletné, mert mindenütt, a hol csak 
megjelen, a mulatság és nevetés zaja mellett gya
korlati leckéket ád az arcismébol, melyeknek tanul
ságai elég hasznosak lehetnek a mai világban, hol 
annyi sok rósz játékhoz kell — akarjuk vagy nem 
— jó arcot vágni.

De nemcsak Schulz eleven arcképeiből áll a kö
zelebbi hét története.

Meg kell említenünk — legalább röviden — azt 
is, hogy a színházban egy kitűnő hárfa-játszót is
mertünk meg: Zamará-t, ki oly ihlettséggel pen
geti hangszerét, mint akár a zsoltárok költője va
laha. De ez ó-bibliai hangszert ma már egészen

elnépszerütleniték a kávéházak sovány arcú s hosz- 
szu sárga fürtű hárfás leányai, s talán ez az oka, 
hogy szegény Zamarát oly kevesen hallgatták, 

I mintha tudományos felolvasást tartott volna, 
j Megtörtént az utolsó philharmoniai hangverseny 

is, a gyermekkórház javára, igen szép sikerrel, s 
nagy közönség előtt. Wagner R. „Lohengrin“ elő
játékát, Volkmann „SaphoM-ját és Beethoven nyol
cadik symphoniáját hallottuk , három oly kitűnő 

* müvet , melyek méltólag zárták be az idei zene
idényt.

I Mig a műveltebb világ a múlt, jelen és „jövő“ 
zenéjének költőiben gyönyürködék, azalatt a tö
meg künn az Orczy-kert portengerében fuladozott, 
hol Suhr tartá futtatásait, melyekben 15 eredeti 
csikós is részt vett. Mondják, hogy mindenféle ver
seny volt, egész a léghajók versenyéig, s tömér
dek népsokaság, mely mulatott, ujjongott — s 
nyilván örült annak, hogy él. De a cirkus szép 
napjainak immáron vége van; Hermann ugyan 
újra visszaérkezett, s oroszlánai megint derekasan 
összevérezték, de a váló perc ütött, s a régi füvész- 
kert — lovak dobogása s oroszlánok bögése helyett 
— megint csak a futkosó gyermekek kedves zsivaj - 
gásával lesz teli. V ádn ál K á ro ly .

17 j (1 о и
— (Lincoln,) uj-yorki távirat szerint, apr. 14-én 

éjjel orgyilkosok által meglövetvén, másnap meg
halt. Lincolnnak a világtörténetben fényes betűk
kel lesz neve följegyezve. Halála annál tragiku- 
sabb, mert mint egy ujabbkori Mózes, azon pilla
natban költözik el, midőn népét bevezeti az em
beri egyenlőség igéretföldére. 3-fH *

* (Az erdélyi szükölködok javára) b. Vay Béláné, 
szül. gr. Teleki Zsófia a borsodmegyeiek részéről 
1000 frtot küldött gr. Teleki Donionkosnéhoz, 
mint a kolozsvári nőegylet elnökéhez.

* (Múzeumi igazgató.) A „Főv. L.“ mint felette 
örvendetes hirt hallja, hogy a helytartóság a nem
zeti muzeum igazgatójául felsőbb helyre, kineve
zés végett Xánthus János jeles tudósunkat s la
punk tisztelt munkatársát ajánlotta.

* (Az akadémia gyűlésé az uj palotában.) A ma
gyar tud. akadémia palotája kisebb termében e hó 
24-én tartotta első gyűlését, melyet az elnök, gr. 
Dessewfíy Emil lelkesítő beszéddel nyitott meg. 
Ezután megkezdődött a rendes szakülés, melyben 
Szilagyi Ferenc Tunyogi ,1. levelező tag és kolozs
vári ref. jogtanar fölött tartott emlékbeszédet, és 
az erdélyi jogakademiák történetét is ismertette,

s á g о k.
továbbá Henszelman értekezett a kereszt haszná
latáról a keresztény építészetben. — Az uj gyű 
lésterem elég csinos; a tagok helyei négy főcso
portra vannak elosztva a különböző tudományos 
osztályok számára. A hallgatóság részére a teremnek 
oszlopok által elválasztott részében vannak padok, 
hol nem sokat hallhatni. A hirlaptudósitú Írókról 
épen semmi gondoskodás seiu történt, mi az illető 
rendezők részéről a közönség irányában elkövetett 
hanyagság. Másik hiba meg az, hogy a mostani 
beosztás mellett az érkező urakat nem hallhatni.

— (A bukaresti magyar iparon ifjak) könyvtá
rát pesti kiadóink mintegy kétszáz kötettel szapo
rították, a mivel a nemzetiség föntartásának szol
gálatot tettek.

* (Szemeréné hagyatékát) a napokban árverez
ték Párisban. Szemere két gyermeke egy időre, 
mig hazájába visszatér, a Notre-Dame növeldében 
marad.

* (Floreneben sok magyar) jött össze a napok 
ban, mint egy Italia uj fővárosában tartózkodó 
hazánkfia irja. Ott van gr. Betlen Gáborné, s Gosz- 
tonyi Lajosné hét leányával; gr. Andrássy György- 
né is ott volt, de elment Rómába.
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* (A tiltott könyvek) közé van sorozva Ausztriá
ban Türr tábornok „Az ausztriai ház és Magyar- 
ország“ című, Párisban megjelent müve.

* (Egyiptomi múmiát) ajándékozott a nemzeti 
muzeum régiségtárának Czuzy Gizella k. a. Ez 
egy négy éves gyermek múmiája, melyet Egyp- 
tomban Théhében ástak k i, s a tudós vizsgálók 
ötezer évesnek állítanak.

* (A pesti regattában) az idén a dunagözhajózási 
társulat is részt vesz, s e célra már idomítja is em
bereit. Továbbá a paksi és pozsonyi egyletek szin
tén készülnek, melyek már tavaly is élénk részt 
vettek a versenyben. Hír szerint Hamburgból is 
jönnek le ifjak, kik versenycsolnakukat vaspályán 
szállítják Pestig.

* (A tavalyi gázföllobbanás) miatt a légszeszvi- 
lágitó-társulat ellen folytatott pör most került vég
tárgyalásra a pestvárosi törvényszéknél. Részint 
mint károsultak, részint mint tanuk közel százan 
voltak megidézve, s a kihallgatás négy napot vesz 
igénybe.

* (Gr. Wenckheim Krisztina) a lipótvárosi tem
plom kölcsönére ezer ftot irt alá, sőt mindjárt ki 
is fizette.

* (Megrázó eset.) Pesten a váci ut 2i-ik szánni 
házában többi közt egy szegény családapa (Fülöp 
Hermann alkusz) lakott, öt gyermek atyja, ki a 
közelebbi pangó időkben abba a rósz helyzetbe 
jutott, hogy 140 ftnyi házbérét nem tudta a kellő 
időben összeteremteni. A háziúr ennél fogva ingó
ságait árverezteté e l; a lesújtott családapa ezalatt 
az előszobában pisztolylövéssel véget vetett 
életének.

* ( Wertheim-pénzszekrény a Tiszában.) A napok
ban a halászok a Vedres erdő közelében a Tiszá
ban egy Wertheim-féle pénzszekrényre bukkantak, 
mely alól-felöl be volt törve. A szegedi kapitányi 
hivatalhoz szállitván, kisült, hogy ez azon pénz
szekrény, melyet nem régiben az о-becsei sópénz
tárból raboltak el.

* ( Lelenc“.) A kolozsvári 50 aranyos dráma- 
jutalmat Szász Károly nyerte et „Lelenc“ cimü 
színmüvével.

* (Meyerbeer „Afrikai no“-jenek) első előadása 
Párisban apr. 27-éré volt kitűzve. E nagyszerű 
opera előadásán Napoleon is jelen akart lenni, sőt 
ezért is halasztotta tovább algíri útját. A főpróbán 
2500 néző jelent meg. Meyerbeer özvegyét annyira 
rábírták, hogy a ballet kihagyásába beleegyezzék; 
az opera előadása így is majdnem éjfél után 2 
éráig tart.

* (Napokonalgíri útja) apr. 29-éré van k.tüzve, 
a egy vagy két hónapot vesz igénybe. Toulonból

a vértes hajóraj kisérni fogja a császárt tengeri 
utján. Az utazás némelyek szerint egészségi szem
pontból történik , s a császár az algíri fürdőket 
használná ; mások azt tartják, hogy az afrikai bir
tok végleges rendezése a tulajdonképi cél. Terv
ben lenne a francia birtoklást csak Kabyliára s a 
parti vidékre szoritni, a többi független állammá 
alakíttatnék Abdelkader kormánya alatt. Páris
ban a császár távolléte alatt a kormányzatot a csá- 
csárné vezeti.

* (A párisi orosz követség) titkáránál apr. 24-én 
egy idegen nemzetiségű egyéniség jelent meg, s 
alighogy ez kiment, nagy lárma támadt s a követ- 
ségi titkárt öt törszurással megsebesítve vérében 
heverve találták. A tettes, miután még két egyént 
megsebesített, a támadt zajra összecsődültek által 
feltartóztatott. A gyilkos egy volt orosz hadnagy, 
ki a követségtől kért útiköltséget, hogy Nizzába 
mehessen a császárral szólni, s elutasittatott.

* (A svéd király egyetlen leánya) súlyos beteg
ségben fekszik. Ezt a skandinávok annál nagyobb 
csapásnak veszik, mivel arra számítottak, hogy a 
király testvére Károly, le fog mondani jogairól a 
hgnö javára, s ez Frigyes dán trónörökössel egy
bekelvén, végrehajtható lesz Dánia, Svéd- és Nor
végország egyesítése.

K é pt a lá nyok.

(Megfejtésük a 20-dik számban lesz.)

_  A múlt számunkban közlött első képtalány értelme ez : 
„Ö áldott Kanada, Hortobágy melléke /“

A másodiké : „Egyik olyan, mint a másikf



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

Nevezetes névaláírások másolatai.
j.

K ö z l i  :  L eh óczky  T ivadar.

Pest, 1865. Nyomatott Bmich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál.
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