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restc, ten yes hi bor ruháit, s ime egy kereveten bá
mulva pillantja meg Otter kalmár ruháit, melye
ket emlékül tett el magának.

— El vagyok árulva! mindenható Isten —•meg
vagyok fosztva koronámtól!

Sírva rogyott a paci latra. Az első kétségbeesés 
perceiben élt.

Ottó király még soha sem bánkódott, még nem 
tudta, mit tesz valamit elveszteni, s azért a borzasztó 
csalódás, mely egyszerre szivét és lelkét zúzta szély- 
lyel, azon tökéletes kétségbeesést szülte nála, mely 
első nagy bánatunk első perceiben fog cl, midőn még 
nem tudjuk, mit tesz szenvedni és újra kiépülni, 
kétségbeesni és reményeinket újra visszanyerni.

Minden fájdalma könyeiben olvadt fel, s való
ban egy könyforrás sokkal hasznosabb és gazda
gabb kincsünk a gyémántbányánál. A gyémántot 
elővarázsolja a nap, de isten maga teremti a kö- 
nyet. Lassanként magához tért sírásában, s csak 
az a néma érzés fogta el egész keblét, mely akkor 
árasztja el lényünket, midőn a lélek pihen, és vá
rakozik, s a vakesettől várja újjászületését.

Egyszerre úgy tetszett, mintha lépcsőn járó em
ber közelednék az ajtóhoz. Ottó felállt, a remény 
átvillant szivén, s dobogó kebellel várakozott.

Csakugyan nemsokára megállt a küszöbnél 
valaki, s egy kulcs nyikorgása után kinyílt a vas
ajtó, s azon belépett — Rajmond lovag.

— Ah Rajmond! Rajmond! — kiáltott Ottó a 
lovag elébe ugorva, ki után becsukódott az ajtó.

— En vagyok, ( )tter kalmár, valóban. Egy kis 
felvilágosítással tartozik neked Apor László uram, 
mert úgy hiszi, hogy haragszol rá.

— Beszélj, beszélj, mértén az örüléshcz vagyok 
közel.

— Ugy-e megjövendölém, hogy kulacsod bo
rába iszap is vegyült, mivel a pocsolyába esett. 
Ez rósz ómen volt nagyon, s be is teljesedett. — 
Bölcs Socrates azt mondja: sem az okos hadvezér 
nem tudja szerencsés lesz-e az ütközetben, sem a 
polgári izgatáshoz értő nem tudja, ha boldog fog-e 
lenni az izgatásban, sem az, a ki szép feleséget 
gyönyörködése végett vesz, nem tudja, ha nem 
fog-c az neki keserűséget okozni: — annál inkább 
veszedelmes az embernek, ha király is, olyan leányt 
akarni elvenni, a ki nem Őt, hanem mást szeret.

— Ágnes engem nem szeret?
— Avagy kérdezéd-e valaha, avagy mondá-e 

valaha? ugy-e nem. No lásd uram. Továbbá azt 
mondja bölcs Sokrates : a király nem azért válasz- 
tatik, hogy csak a maga személyéről gondoskod • 
jék kitelhetökép , hanem hogy azokat is szeren
cséssé tegye, kik ötét királynak választották. Lásd

uram, te nem hallgattál a nemzeti kegyelet sza
vára, mely Erzsébetet kívánta volna nődül—meg- 
boszult az ég szivedben , mert Apor leánya nem 
szeretett. Pedig csak ettől függött koronád. Oh, a 
diplomatia igen gyakran szoknyák redüi közt rej
tőzik. Csák Máté végre beleegyezett volna házas
ságodba, mivel uralmát biztositá Apor, de a vajda 
jobb szerété gyermekét, mint téged.

— De hát miért fosztott meg koronámtól,'miért 
vagyok fogoly ?

— Azért, mert nincs elég tekintélyed Róbert 
Károly ellen. Túlságos ragaszkodásodat a koroná 
hoz megneveté Benedek püspök, kigunyolá Csák, 
nem szerété Németujvári — ah uram, itt nehéz 
most királynak lenni, ugy-e ajánlottam az ildomos 
ságot? Apor László pedig azt hiszi, hogyha leánya 
fején nem lehet, a te fejeden nem biztos a korona, 
s azért most ö fogja őrizni mindaddig, inig a nem
zet bele nem un a pártoskodásba.

— Es én ? !
— Te uram — nemsokára kiszabadulsz, s oko

san teszed, ha újra Otter kalmárként utazol visz- 
sza hazádba.

— Oh, de fáj az én szivem . . .
— Ha az ember ember, s emberi érzései van

nak, lenni kell bánatjának is. Mert bonyolult tárgy 
az emberi lélek.

Egy szolga aranyos tálakban reggeliét hozá be 
a fogolynak.

Nemsokára eltávozott tőle Rajmond is.
A király egész nap magára volt hagyva. Nem 

tudta, mi fáj neki jobban, az-e hogy koronáját, az-e 
hogy Ágnest vesztette el? — De hát kit szeret? 
mert valakit szeretnie kell!

Visszaemlékezett a bajvivási jelenetre, vissza 
mindenre, a mit Magyarországban átélt, s édes ki 
nos szenvedés közt feküdt le.

Mert igazat mond Elliot: emlékezet teszi neme
sebb zamatuvá a gyöngéd érzelmeket, emlékezet 
ád tápot az őrjöngő féltékenységnek, s az fokozza 
végsőig a kétségbeesés vonaglásait.

VI.
Talán nem szükség a szives olvasóval tudatni,mi

ért volt Ágnes éj idején a királynál? még mielőtt azt 
a sülyesztö utján börtönébe zárták volna, ki akarta 
szabadítani, tudván, hogy mi sors vár rá. De már 
későn érkezett, az ágy üresen emelkedett fel ismét, 
a király lent maradt — álomportól mozdulatlanul.

Ágnes tudta, hogy Csák Máté és atyja akarata 
Ottót huzamos ideig zárva tartani, s ezt minden 
áron meg akarta akadályozni. Azért apródjának 
öltözetét magára véve, még az éjjel elvágtatott a 
Székelyföldre, Serény Imréhez.
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Apor László uram bezzeg nem tudta, mit gon
doljon, midőn másnap leányának lmU helyét találta. 
Futtatott ide s tova hírnököket, de a kik viszszajöt- 
tek, hirehamvát se tudták a várkisasszonyának.

A vajdának se kellett nagyobb csapás. Elfele
dett mindent a világon, Ottó királyt, a koronát, 
Csákot, Róbert Károlyt, s mint a bolond futko
sott ide s tova kastélyában.

Egy egész bét múlt el igy ; Apor László uram ez
alatt megöszült,;hasa megcsappant, s Örökké a szent
egyházat bútta, sem étel, sem ital nem kellett neki.

Végre egy hét elmúltával megjelent Gyulafe
hérváron fényes kíséretével Serény Imre uram, 
3000 székely lovas élén. Megszokták volt a vajda 
várában a kapitányt, s azért nem tettek ellenve
tést, midőn az hadaival a várba bevonult.

Apor László akkor is a kápolnában volt, s mi
dőn onnan kijőve, Serény Imrét megpillantá, nagy 
zokogva esett nyakába

De az ifjú haragosan taszította el magától.
Azt hallom vajda uram, hogy te leányodat 

erővel a királynak adtad. Mondd igaz-e?
— Dehogy adtam, dehogy adtam édes fiam.
— Nem hiszem, addig nem hiszem, mig nem 

látom.
— No hiszen én sem kívánok mást az Istentől. 

Elveszett az én leányom, az én Ágnesem.
— Nem veszett biz az, -- mondá Serény Imre, 

a mint látta, hogy hadai már minden örállomást és 
kaput elzártak, — mert ő nálam van édes Apor 
uram, bárom nap óta, de addig, erre megesküdött, 
sem az enyim, sem kegyelmedé nem leend, mig a 
bavarus bent ül a toronyban. Azért hát ne is el
lenkezzél, mert látod, hogy embereimmel, ha szük
séges volna, erővel is kiszabadítom, mert láncos 
buzogány! — várakozik rám leányod.

Apor László uram még csak most lett ám külö
nösen meglepetve.

Vakarta a fejét, haragudott volna is , nem is, 
restelte is a dolgot, nem is ; végre győzött benne az 
apai indulat. Ismerte Ágnest, tudta, hogy az többé 
vissza nem jö, ha csak kívánsága nem teljesül.

— Jól van öcsém, legyen a lelketeken azután, ha 
király uram lázadást indít ellenünk az országban.

De bajor Ottónak nem jutott eszébe a lázadás 
— testben és lélekben megtörve, csak ki — ki 
kivánkozott az országból.

Jól esett szivének, midőn meghallá, hogy Ág
nesnek köszönheti szabadulását, de még sem kivánt 
vele találkozni, csak el-el, mihamarább, messze 
innen, a hol szégyen és bánat egyaránt üldözik.

Alkonyat volt, szép tavaszi nap készült búcsúzni

a földtől, midőn a borgúi szoros legmagasb pont
jára egy kis lovas csapatka ért fül, élén fiatal, sá
padt képű, polgárültözetii ifjúval, kinek szemei 

: komoran a földre voltak szegezve, s úgy látszott, 
nem sokat törődik azzal, mi történik körülötte.

— Uram, szólt egyik lovas, ne pihenjünk itt e 
tetőn ? messze van még Bukovina első faluja.

—- Nem, nem, csak tovább.
— Uram, szólt a másik, a lovak nem bírnak to

vább menni. Roppant utat tettünk két nap alatt, 
Gyulafehérvártól idáig.

— Mindegy, ha mind elvesznek is, a határon 
túl megállhatunk, de addig menni akarok.

Es ügettek ismét hegynek fel, völgynek le, mig 
elérték a határt.

Itt a vámtisztnek egy kis levelet adott át az ifjú 
Apor Lászlótól, ki erre nagy tisztelettel bocsátá 
keresztül a határon.

— Most könnyebben érzem magam, csakhogy 
kívül vagyok amaz átkozott országon, melynek 
fiai ma a földhez sújtják azt, kit ’tegnap fölemel
tek. Nem tagadom, hogy fáj a szivem.

A kis csapat feliité éji tanyáját.
Nagy tüzet raktak a csatlósok; az ifjú pedig 

felhágott egy magaslatra, honnan a nagyszerű vidék 
sötét körrajzai óriás kép gyanánt voltak láthatók.

Es ismét eszébe jutottak rövid uralmának nap
jai, és a bűbájos nő, kiért szive vissza-visszavágyott.

Mély sóhajok szállnak ki kebléből; egy sziklá
hoz támasztja könyökét, s fejét tenyerébe hajtva 
néz vissza Erdélybe. És néz, és néz merőn, s észre 
sem veszi, hogy könyei hullnak a szirtre.

Az ember soha sem sirhat eleget: azembergyü- 
lölet a szívbe fojtott künyekböl támad.

így búcsúzott el bajor Otto a két magyar 
hazától.

Gyulafehérváron nagy lakadalom áll, a vajda 
leánya fejére feltették a — fökötőt.

— Milyen szépen illett volna ide a korona, — 
mondja Apor uram leányának, a mint asszonynyá 
léve, Serény Imre uram kézen fogva vezeté elébe, 
mint hitvesét.

— Nem atyám, mondá a boldog nő, — sokkal 
jobban van ez igy. Mert most bizonyos, hogy a 
boldogság koronáját viselendem holtomig , mig 
meglehet, hogy arany koronával fejemen boldog
ságom is csak pünkösdi királyság lett volna. Adjon 
Isten a hazának oly boldog királyt, mint a milyen 
én leszek életemen keresztül.

— Jól van leány, kimondtad. Megválasztom az
embert, a kinek fejére ráteszem, de az azután bol
dog legyen boldog hazában............És úgy lön.
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Iádtól környezetten múlt ki e világból. Nyugodt 
lelkiismerettel halt meg, de örökre sajnálta mégis, 
hogy az ifjú Ottóval oly keményen bánt.

Mert a halálban, e nagy békítőben, gyöngédsé
günket soha, csak szigorunkat szoktuk megbánni.

V ál k a i Intve.

A  b <> <1 m é r i  ä* e f. e g ,>• it ú /.
Bodmér Fe

hérmegye északi 
részén, a Vértes 
hegyeknek völ
gyében fekszik.
Ez egy kis pusz
ta, s közbirtoko
sok lakják. Egy
háza még a múlt 
században alapit- 
tatott, — templo
mot azonban ré
szint szakado- 
zottsága, részint 
anyagi tehetet
lensége miatt 
csak 1825-ben 
építhetett.

E templomnak 
azonban fator
nya lévén , a z , 
az idő és viszon
tagságos évek le
folyása alatt, na
gyon is el kor
hadt. — Tehát 
a gyülekezetnek 
erkölcsi felada
tává lön , egy uj 
és tartós torony
ról gondoskodni.

Így történt az, 
i"igy egy pár évi 
előkészület után 
a gyülekezet Be- 
zenbach Lajos, 
tatai épitészszel megalkudott, s az 1804. év tava 
zán hozzáfogott a rá nézve merész és költséges 

vállalathoz.
Midőn a toronynak alapköve letétetett, tekintve 

a kis birtokosságnak nagyon is szűkre mért anya
gi erejét, s feladatának terhes és fárasztó kö
vetkezményeit, — a feladat nem csekély meg
döbbenést ^kozott, — de azért a hívok serege,

A boihneri ref. egyház. Vuk;til I « midije után rajzolta Blummherg.'

mégis bizalom
mal veté fel te
kintetét az egek 
urához.

A kisded egy
házi gyülekezet 
több vidéki hit- 
sorsosait is fel
kereste, kik ré
szint ennek ke
belében szület
tek , részint itt 
jelentékeny va
gyonnak tulajdo
nosai , — felke
reste pedig azért, 
hogy e nagy és 
üdvös vállalat
ban anyagi tá
mogatásukat ki
kérje.

E lépés nem 
is maradt siker 
nélkül.

Mindazok, kik
hez az egyházi 
közönség bizal
mas szavát inté- 
zé, siettek gyá- 
molitani azon, 
mondhatni mű
vészi építkezést, 
mely a vidéknek 
úgy szólva reme
ke lön.

N evezetesen  t.
, Fülöp Sándor ur adott ez építkezéshez készpénz- 
I ben 100 forintot, t. Balassa Antal ur 50 forintot, 

t. Orsi N. Sándor ur 80 forintot, t. Orsi N. Dic- 
! nes ur 80 forintot, t. Nagy Károly ur 10 ft of t. 
I Balás Dávid ur 4 ftot. A sz. péteri közbirtokos

ság megszavazott 30 ftot, hanem ebből csak 20 
forint fizettetett b e : a baracskai ref. anyaszent- 

í egyház adott 30 ftot.



Mindenek fölött azonban igen kellemesen lepett 
meg bennünket ö fensége József főhercegnek ke
gyessége, ki szintén szives volt figyelembe venni e 
kis birtokosság anyagi helyzetét, s midőn már a 
jövedelmeknek forrásai apadó félben valának, s 
néhányan csiiggedezni kezdének, akkor kiildé cl
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a híveknek felebaráti vigaszát. Ez a vigasz száz 
forintos adomány volt.

így készült el a torony annyi sok munka és fá- 
; radságos vergődés után 1864-ben.

S zö ilösi Benő.

K Ü L F Ö L D .  4 0 íj

Л pest-losonci vasúi pesti pályaudvara és iiidóháza.
Midőn a pest-losonc-bcszterccbányai vasút épí

tésére egy magyar részvényes társaság vállalko
zott, saját anyagi hasznán kívül azon cél lebegett 
szeme előti , hogy ez által a felső-magyarországi 
ipar, mely az erdők irtása folytán mindeddig 
korlátozva volt, — a vasúton szállítandó kőszén

földdel rövidebb útja nyílik a Fekete-tengertől az 
északihoz.

Lapunk olvasóközönségét is bizonyára érdekel
ni fogja az : vájjon mennyire haladtak e pályán az 
építkezések. Erre nézve következő részleteket Ír
hatunk. E tavasz folytán a vasúti sínek oly nagy

A pest-lusonci vaspálya pályaudvara s indóháza Pesten. (Rajz. Zombory Gusztáv.)

használása által mind nagyobb virágzásnak indul- r 
jón , mit a részvényes társulat a tulajdonába át- I 
ment Szent-István kőszénbányák célszerű kiakná 
zása, s az igy nyert tüzelöszernek saját vasút- 
ján való olcsó elszállítása által vél elérhetni. A 
másik cél pedig az, hogy az elismert fontosságú és 
közhasznú termények, különösen a hazánkban bő
séggel termo gabna könnyen szállittathassék kül
földre ; azonban az utolsó közgyűlési jelentés sze
rint van e vállalatnak még egy másik feladata is, 
az t. i., hogy vasutját világpályává tegye.

Ha egy pillantást vetünk a térképre, látjuk, 
hogy ha Hatvan Cegléddel, Besztercebánya pedig j 
Oderberggel összeköttetik, a kereskedelemnek 
majdnem egyenes s az eddiginél mintegy 40 mért- i

mennyiségben érkeztek az illető gyárakból, hogy 
april végén a pálya már négy mértföld hosszában 
kavicsolva is volt, u. m. Pesttől Kereszturig és 
másfelől Hatvantól Szántóig, minek folytán a ka- 
vicsszállitás a bányától kezdve a pályán lehetővé 
vált, s igy már május hóban a társulat tulajdoná
hoz tartozó István és Nádor mozdonyok az 
uj pályán robogtak , szállítván az anyagokat a 
további építkezéshez.

A távirda felállítására már megtétettek a kellő 
intézkedések az egész vonalon, s ez Pesttől Lo
soncig és Gyöngyösig ugyanazon időben fog a köz- 
használatnak átadatni, midőn a vasutat augusz
tusban ünnepélyesen megnyitják.

Az állomásokon levő épületek s az örházak épi-
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tése annyira előrehaladt, hogy azokból május 
30-dikáig már 12 fölvételi és 54 pályaör-ház lak
ható állapotban volt és 8 raktár födél alá került, 
valamint a pesti pályaudvaron a mozdonysínek 
és a vizállomási épületek is készek ; szóval a mun” 
kálatok odáig haladtak, hogy a Pesttől Hatvanig 
terjedő vonal megnyitását körülbelül augusztus ele
jén remélhetni.

Képünk ezen vasút pesti pályaudvarát állítja elő 
a már készen levő épületekkel, melyek nem külö
nösen díszesek, hanem arra szánvák, hogy a cél
nak minden tekintetben megfeleljenek. E vasútvo
nal virágzásának reményét leginkább a nyers 
termények szállításába fekteti, azonban a sze
mélyszállításra is kiterjeszté figyelmét, s e te
kintetben azon üdvös intézkedést teszi az igaz
gatóság, hogy az eddig szokásban volt három he
lyett négy osztályú waggonokat állít föl s a szál

lítási dijt a más vonalok dijainál mérsékeltebbre 
szabja.

A pest-losonci vasút pályaudvara a kerepesi út
ról jobbra ágazó kőbányai út mentében, a kere
pesi temető jobb kéz felé eső részén terül el, s innen 
elejénte egy külön szárnyvonalat szándékoztak 
építeni egészen a Duna partjáig, talán a só ház tá
ján, de ez nemcsak töméntelen költségbe került 
volna, hanem fölöslegessé vált az által, hogy a lo
sonci pálya Kőbányánál úgy is egyesül az állam- 
vasúttal, azután meg , mert az Uj-Pesttől a város 
szivén keresztülfutó lóerejü vaspályát fogják a 
pest-losonci pálya indóházával összeköttetésbe 
hozni, mi által kétszeres haszon háromlik majd a 
fővárosi és az utazó közönségre : az egyik az, hogy 
a szükséges kőszenet a lakosok házaiba könnyen 

I és olcsóért szállíthatják, a másik pedig, hogy a 
j  vaspályától a városba menni akaró utasok nem 
! lesznek a bérkocsisok zsarolásainak kitéve.

B á t y  á m и «а к.
Itt vagy végre köztünk, 
Sötét, bámult arccal; 
Szemedben a küzdés. —  
Ajkidon a harcdal 
Mintha újra zengne, 
Merengve csatákon.

Itt vagy kis lakunkban, 
A szeretet karján 
Újjá szül az élet. 
Homlokod jó anyám 
Simogatja áldva, 
Reszkető kezekkel.

S mit a rideg való 
Ossze-visszatépett: 
Megint felújulnak 
A drága emlékek,
Régi derült színben 
Kegyeletes képpel.

Jönnek ismerősid,
Kéz kezedet fogja :
Ott, barnult képeden 
Eg a hiiség csókja . 
Minden oly vidáman 
Üdvözli személyed !

És te, mégis mind vársz
— Merengve magadban - 
Hégi ismerősre,
Kik éltek e lakban,
Mint atya és gyermek 
Családunk körében.

Elzengett az ének 
S a pap áldó hangja. 
Megsiratta régen 
A torony harangja . .  .
—  Ne várd vissza ők et! 
Mienk csak emlékük.

Künn, a nagy fa alatt 
Kopácsol egy szolga ;
Oh ne kérdezd tőle,
Hogy miféle dolga . . .
—  Nagy követ idomít 
Halál fos szoborrá.

Ősz atyánk a sírban,
S jó nővérünk vele, 
Várnak egymás mellett 
A végső reggelre, 
Álmodva felőlünk 
Hideg nyoszolyában.

Itt vagy jó vendégünk !
Itt vagyunk mindnyáján ! ’ 
Hisz’ a lelkek élnek, 
Lengve szellem szárnyán. . 
Oh jer csókoljuk meg 
A csendes levegőt! —

N em e* Ödön.
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A b o r o s t y á n k ő .
Л régiek a borostyánkőre igen nagy értéket 

helyeztek, a görögök és a rómaiak pedig az arany- 
nyal egyre becsülték, szinessége, ténye és átlátszó
sága miatt föékszeriil használván; jelenleg azon
ban már meglehetős alárendelt minőségűre sülyedt 
alá a borostyánkő, s az esztergályosok legin
kább csak sakk-alakok, pipaszopókák, szelen
cék, kclyhek, fuvolák és gombokat stb. készíte
nek belőle.

A regiek nézeteit a borostyánkő tulajdonaira 
nézve újabb kutatások is igazolják. Fa-gyanta - 
nemű állomány, mely hajdanta az ősvilági fák ágai 
s talán némelyek gyökereiből is dúsan ömlött ki 
(ezek az úgynevezett borostyánfák,) melyek a mai 
keleti tenger ágyában nagy erdőket képezének, 
mígnem az éjszakról jövő hatalmas tengerár 
által eltemettettek. A borostyánkőben földnemü 
anyagokon kívül gyakran köveket, faszálkákat s 
moszatokat is találnak, nagyszámú rovarokat, kü
lönösen bogarakat, legyeket, szúnyogokat, póko
kat, hangyákat, százlábúakat s másnemű állatká
kat, melyek a mostaniaktóli feltűnő különbségűk 
által arról tanúskodnak, hogy a borostyánkő ere
det-ideje az özönvíz előttire teendő.

Hogy azonban nem mind egy és ugyanazon 
nemű fából származott, azt a különböző színük és 
átlátszóságukról Ítélhetni meg. A sárgaszinü boros
tyánkő leggyakoribb, mely azután piros, barna és 
fehérbe megy át.

Legtöbb borostyán az említett tenger partjain 
találtatik, honnan azt már a phoeniciaiak s más 
kereskedönépek is hordani szokták. A balti ten
ger, melynek fenekén a borostyánkő találtatik, 
azt a partra hajtja, mit aztán az erre rendelt part
örök a reggeli órákban összeszednek. Midőn azon
ban erős keleti és éjszaki szelek a tenger fenekéről 
a gyomot — melyben a borostyán találtatik — 
fel szaggatják, s a part felé hajtják, akkor a boros
tyánkő-halászok vastag gyapot- vagy bőrruhába 
öltözve, s hosszú póznákra erősített sűrű és erős 
hálókkal ellátva , hónaljig a tengerbe mennek, s 
igy hálójukkal a gyomot felkavarva, kihalászszák, 
s a partra öntik, hol azután a követ a nők és gyer
mekek kiszedik.

Legjövedelmezőbb a borostyánkő-halászat no
vember és december hónapokban, ekkor a tengert 
a gyakori éjszaki szélvész napokig folytonos moz
gásban tartja, ilyenkor számtalan mennyiségű gyo
mot lehet kihalászni. Csakhogy ezen üzlet felette

I veszélyes is, mivel a halászok, midőn a tengerből 
kijÖnek, többnyire megmerevedett tagjaikat és 
fagyos ruháikat tűznél kénytelenek felengesztelni.

Borostyánkövet azonban ásatások által is sokai 
nyertek már Poroszországon kívül Posen- és Bran
denburgban is. Bányákat is állítottak ugyan de 
a melyek a kevés haszon és tetemes kiadások miatt 
ismét parlagon hagyattak.

A legnagyobb borostyánkő azonban mégis a 
földben találtatik, ezt azon eset bizonyítja, midőn 
néhány évtized előtt egy föerdész egy mély ha
tárárokban oly nagy borostyánkövet talált, mely
nek hossza 14, szélessége 8, vastagsága pedig 5 
és V2 hüvelyknyi volt, súlya pedig lo  és V» font. 
Midőn azt a porosz kormánynak beküldő, 1000 
tallér (1500 forint) jutalmat nyert érte. Ezen da
rab borostyánkő, mely az ú jabb korban találtak 
közt a legnagyobb, jelenleg a berlini múzeumban 
őriztetik. A borostyánkő-üzletet azelőtt királyi 
küldöttség végezte, mely azután azt koronként 
árverezés utján bocsátá áruba. Jelenleg haszon
bérbe van adva, s a porosz kormánynak éven
ként 17,000 tallért (25,000 ftot) jövedelmez.

A borostyánkő-kereskedés központja leginkább 
Königsberg, Danzig és Stolpe városokban vari, 
mely a középkorban még oly jelentékeny volt, hogy 
azon ut, mely Danzigtól a Visztula mentében Ma
gyarországon keresztül Italiába vezet, borostyánkö- 
utnak neveztetett.

Egy darab szép tiszta borostyánkő értéke, mely 
legalább is egy fontot nyom, körülbelül 75 forint. 
Nagyobb mennyiségben keletre füstölőnek viszik 
ki, mivel gyantanemíi állomány lévén, természete 
sen gyúlékony; c célra ezt már Mózes idejében is 
használták, jelenleg pedig a dunaiak használják 
füstölőül istentisztelet- és vendégségeknél. A chi 
naiak ünnepélyei annál fényesebbek és pompá- 
sabbak, minél több borostyánkő megy azokon a 
f  üstbe !

Konstantinápolyija is nagymennyiségű boros
tyánkő szállittatik, hol azt kizárólag szopókáknak 
dolgozzák föl, mivel a törököknek csak borostyán 
szopókákból szabad dohányozni, miután a korán 
törvényei a döglött állatok maradványait hasz
nálni szigorúan tiltják.

A borostyánkőnek egy bizonyos tulajdonsága 
már csak azért is nevezetes, mivel azáltal a való 
dit a hamisítóitól könnyen meg lehet különböz
tetni. Ugyanis, ha azt “cgyideig dörzsöljük, papii-
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darabkákat s más könnyű tárgyat magához vonz, j c tulajdonságát már Thalcs, a legrégibb görög 
s rövid idő múlva ismét visszalök, c mellett még bölcs is ösmerto!
különös kellemes szagot is terjeszt. A borostyánkő j  Közli : S zik  (a Kft)/ if/ и  la

Ií A Z Á N К S А К Ü L F Ói D.

F 1 ó г e и c.
Az A perminek lábainál, egy virágos kerthez ha

sonló völgy ölében, melyet az Arno hüs habjai ön
töznek végig, fekszik az uj olasz királyság fővá
rosává emelt Flórenc.

Ha a várost minden oldalról környező hegyek, 
magaslatok és dombok zöldjéből elöfehérlö nyara
lók, majorságok, kápolna- és zárda-romok panorá-

— s talán ép ezért — a legkelleraesb nyugpontul 
kínálkozik; jobbra a facsoportozatok közül emel
kedik azon zárdatorony, hol Galilei búvárkodott; 
köröskörül mindenütt nyárfák és ciprusok közül 
fehérlő tündéri kastélyok, parkok és virágos ker- 

! tek nyúlnak le a lábainknál fehérlö városig, me
lyet a legkisebb szcllöfuvalat virágillattal áraszt

F lo r e t te  látJcéjie. (K;ijz. I lasfce .) •

máján végigtekintünk; ha az illatos olajfa , füge», 
nyár- és ciprusligeteket, az arany kalászos gabna- j 
földeket látjuk, melyeknek szélein az eperfákról 
egymásba kapaszkodó borágak diadalívként függő 
lombjaikkal szemeinket annyira gyönyörködtetik : 
meg kell vallanunk, hogy Flórencet az olasz nem 
hiába nevezi „la bella Firenzédnek, a „szép 
Flórencu-nek.

Látképünk a St Miniato-zárda repkény és isza
laggal ellepett düledező falairól van felvéve, s ez 
egyike a legszebbeknek; e helyről vezette Michel 
Angelo, Flórenc ostroma alatt, mérnöki intézkedé- j 
seit. — Az udvar, sötét ciprusfa-sétányával, s itt- 
ott vadrózsa-bokraival, elhagyatott állapotában is

el. Valóban, ez a „virágok városa.u
Ha letekintünk a városra, ott látjuk clökigyóz- 

ni az Arnot, parkok és ligetek közül, mik élesen 
válnak ki ezüst tükréből; mig a város hosszában a 
pompás lánchíd, a házakkal fedett Ponte vecchio, 
és a többi boltozatos kőhidak mellett a hullámai
ban fürdő paloták tükrözik vissza szeszélyes alak
jaikat.

E paloták és házak tengeréből magasan mered 
fel a várdaszerü Palazzo Vecchio, fellegek felé törő 
rovátkos tornyával; a nagyszerű székesegyház és a 
Mediciek St. Lorenzo-Ше kápolnája, merész ive- 
zetben emelkedő kupoláikkal; jobbra a roppant 
kiterjedésű s magasan kiemelkedő Palazzo Pitti-
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ben fog az olasz király székelni; e palota, melyet j 
1410-ben a flórenci köztársaság egyik hatalmas 
polgára, Lucas Pitti, a hires Filippo Bruncshelli ál
tal épittctett, inkább a középkori polgárháborúk
kal dacoló várhoz, mint egy divatos királyi lakhoz 
hasonlít. Az egész harmadfél száz láb hosszú s 100 
láb magasságra emelkedő épület, két szárnynyal. 
Építészeti formája igen egyszerű; a kívül ablakok
kal nem bíró földszinten, mely óriási, 15—20 láb 
nagyságú durva sziklákból van egymásra halmoz

va, emelkedik két ötven*ötven láb magas emelet. 
Az udvar felöl három emelettel, s oszlopzatos fo
lyosókkal van ellátva. Háta mögött terül el a hí
res Boboli-kert, mely most a királyi udvar számára 
hozzá csatoltatott.

Mindez épületek, tornyok s fehérlÖ paloták, hát
térül a hatalmas Apenninek kéklő erdős hegylán
colataival s mosolygó fehér falvaival kerítve* — mél
tán ruházhatják fel Flórencet a „szép“ névvel.

S á rk á n y  Ján . F r .

N c m z e í i  mi izci i inui ik műki nc s e i .
V. Pah nno vidéke.

(Ligeti múzeumi képe után fényképezte Licskó J rajz. Kelety G.)

Idősb Markó Károly halála óta tájfestészeink 
közt az első helyet Ligeti Antal foglalja el, ki a 
nagy mesternek több évig volt tanítványa, de attól 
mindazáltal mind compositió, mind színezés te
kintetében különbözik. Markó a tág természetből 
inkább egyes részeket szeretett költői ecsetje alá 
venni s ekkor még a részek részleteibe is behatott; 
Markó a természetet a parányokig búvárlotta, mint 
azon regényíró, ki hőseinek lelke mélyéig pillant 
be s azok minden érzését föltárja előttünk, mig 
Ligetit leginkább az jellemzi, hogy képein messze 
terjedő látkört találunk, mi arra mutat, hogy öt 
nem annyira a részletek, mint inkább az egész 
fenséges összhangzata ragadja meg.

Ligeti komolyabb festészeti tanulmánnyal legel- 
sőbben is a tisztább egü, melegebb légü Délen, 
Olaszországban és Kis-Azsiában foglalkozott, a 
művészet titkait Markótól és aztán közvetlenül a 
természettől igyekezvén ellesni, s ennek nyomait 
megtaláljuk legnagyobb részt keleti és délvidéki 
tájképein, melyek közül csak Libanonját, Girgenti 
vidékét, Saharáját s itt bemutatott Palermo vidékét 
hozzuk föl, megemlítvén, hogy legjelentékenyebb 
müvei gr. Károlyi István fóthi képcsarnokában 
vannak.

Hogy Ligeti Palermo vidékét vászonra va
rázsolta, ezen nem csodálkozunk, mert Szicília 
ezen fővárosa környékének — hol a hőslelkü ma-



Az a ház Komáromban, melyben az én Móric öcsém született.
V ályúé J ó k a i E szter tő l,

(Vége.)

Zsigmondy professor ur gyermekeit magyarok
nak kívánta nevelni. Irt a német népségű Pozsony
ból a tősgyökeres magyar Komáromba a ,kálvi
nisták tanárának *, hogy ö fiát oda szándékozik 
hozni magyar szó kedvéért, szerezzen számára va
lami jó háznál helyet, cserébe a legnagyobb fiúért.

A derék tanár szüléinkhez jött, adnának oda cn- 
gemet, — ne Károly bátyámat, az még hadd ta
nuljon nála, — ilyen jó diákjától, mig ö taníthatja, 
nem örömest válnék meg.

De nemcsak hogy jó tanuló volt az én Károly bá
tyám, hanem jó maga viseletű is, a ki a többieknek 
jó példát adott. Hát még mily jószivü ! vetélytársa 
előmenetelét óhajtó fiú volt. Egyszer sírva borult 
édes anyánk nyakába, a mint az iskolából megjött.

— Kedves, édes anyám, annak a szegény Csémi 
Gáspárnak meghalt az édes anyja, most már a só
gora, a ki jómódú szekeres gazda, nem akarja 
taníttatni, hanem azt parancsolja neki, hogy legyen 
nála szolga az ökrök körül, — érdemelje meg a 
mit megeszik , — menjen szántani, kapálni. — 
En kedves, édes anyám inkább kevesebbet eszem, 
hadd jöjjön hozzánk az a szegény Gáspár!

Pedig az a Csémi Gáspár volt az osztályukban 
az egyetlen tanulótárs, a ki Károlyt gyakran pro
vokálta, és néha az első helyről le is vetette. 
^E des anyánk természetesen azt válaszolta, — 
csak jöjjön az ч Gáspár, a hol tíznek főzünk, a 
tizenegyedik is jól lak hátik.

Hanem azért mégis egyik héten Csémi Gáspár, 
másikon Jókai Károlyt volt az iskolában a» első.

Ettől a tanítványától nem akart hát megválni az 
érdemes tanár, mig csak az ki nem no a keze alól.

Szüléink is jónak látták, hogy én menjek , igy 
vittek hát engem elébb. Másik évben aztán Ká 
roly is Zsigmondy urékhoz jutott. Csémi Gáspárt 
pedig édes apánk és a komáromi tanár ajánlatára 
Gross professor ur vette házához Pozsonyba, gyér 
mekei mellé magántanitónak, a mellett Gáspár 
folytathatta iskoláit is. Szegény Gáspár szüléink 
iránt mindig hálás volt, csakhogy igen korán 
elhalt.

Balázs és Kálmán bátyáink még előbb Pozsony
ba kerültek, de azért mi gyakran kimentünk Gyal- 
lára szüleikhez, Konkoly Antal bácsiékhoz.

Öreg szüléink is Gyallán laktak, hanem azoktól 
mindjárt csak Antal bácsiékhoz kívánkoztunk; — 
számos Konkoly család lakott Gyulán, csak a ke 
reszt nevökün volt szokás említeni, Antalék, Mibá 
lyék, Lászlóék, Sándorék, Károlyék stb.

Asvai Jókay Sámuel öreg atyám uram igen val
lásos buzgó ember volt; még igen kicsike leány le 
hettem, mikor már megtanított az öregkáté első 
kérdésére és feleletére, ha pedig éjszakára is ott 
maradtunk, clmondatott velünk Károly bátyámmal 
és velem, minden imádságot, a mit csak tudtunk, 
a miket pedig még ö szerinte már tudnunk kellett 
volna, de nem tudtunk , azokat ö maga mondta 
előttünk mindaddig, mig csak imádkozás közben 
el nem aludtunk. — llát az igazat megvallva, 
ezért nem igen szeretett a gyerekféle soká öreg 
szüléinknél, Antal neuuééknél elég volt, ha a/
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esteli vagy reggeli imádságot elmondtuk, meg a 
Miatyánkot, — öreg atyám uram a „Hiszek egyet“ 
is mindig elmondatta mindenikünkkel külön. Jó 
öreganyánk ugyan egész türelemmel tisztogatta 
számunkra a gyenge diót a gyönyörű lépes méz
hez, és elnézte, ha a méhes kertben a virágokat 
pusztítottuk, a lövöldöző uborkával egymást fecs
kendeztük ; öreg szüléink igen szerettek bennün
ket, de még is Antal bácsiéknál volt a mi Eldorá- 
dónk: azok különösen tudtak gyerekeknek ked
vezni.

Móric is szeretett ott játszogatni a hüs vadgesz
tenyefák alatt a térés udvaron, voltak ott a juhász
nak több gyermekei, — persze tótok, — a kikkel í 
Móricka magyarul beszélt, és építették együtt a ■ 
homokvárakat. Reggel jókor már hítta őket Mó- j 
i’ic : — „poty Kacsena !  poty Janó! mert ha ti nem j 
jöttök, hát én megyek.“

Az a kis Janó meg kis Kacsena, de átalában a ! 
parasztság Gyallán még akkor nem tudott magya- j 
rul, most pedig már örege aprója mind magyarul I 
beszél, és azt leginkább az ottani birtokos urasá- 
gok figyelmes áldozatának lehet tulajdonítani, a 
kik az iskolába való menetelre nemcsak könyvek 
ajándékozásával buzdították a kis tótajku fiukat 
és leányokat, hanem süveget, szalagot, keszkenőt, 
csizmát és egyéb ily anyagi dolgokat is adtak ju 
talmul a jó tanulóknak. Ügyes tanitókról is gon
doskodtak.

Családunknak egy eredeti tagjáról kell még em
lékeznem — édes apánk nővére, Jókai Zsuzsánna, 
Gózon Istvánné nénénkröl; öt akkoriban,— ezelőtt 
mintegy 30—35 évvel — fantasztának tartották, 
m ert: verseket irt — és gyakran versben beszélt, j 
Volt egész halmaz verse, a miket egyszer ajánlotta j 
dúsgazdag Tajnainak, hogy nyomtattassa ki. Az ab- j 
bari az időben tréfára vette a dolgot és Ígérte, hogy j 
akárhány szérűvel lesz, kinyomtattatja. Ki tudja, j 
nem lett volna-e közte nehány gyöngy?

Édes apánk is szerette az irodalmat, szép j 
könyvtára volt, s akkoriban megjelenő minden la- I

pót járatott, azonkívül több kötet könyve volt 
kéziratban, a miket maga teleirt Csokonai, és má
sok még akkor ritkán kapható s az akkori cen- 
sura miatt nyomtatásban ki nem adható verseik
kel és meg nem jelent színdarabjaikkal. A színda
rab személyzetét kis alakokban igen jellemzően le 
is festette.

E sajátságos, sok humorral rajzolt alakok élén
ken vannak még előttem, nagyon sajnálom, hogy 
nem tudom hová lettek? Valószínű, hogy mikor 
házunk elégett, egyéb értékes dolgokkal és a „Tu
dományos gyűjtemény“ minden példányával együtt 
ott égett.

Az ó házat akartam leírni, de meg nem állhat
tam, hogy az ó körülményekről is ne emlékezzem. 
Úgy hiszem annak is van befolyása az emberre, a 
kik, és mik közt tölti gyermekkorát és a hol nö
vekedik.

Az uj ház, melyet szüléink, ugyszólva, a pénzen 
vett légbe építettek, és melynek szeglet alapkövére 
Móric is ráütötte az alaptételkor szokásos ütést, 
most is ott áll még azon módon , a mint szüléink 
akkor megépítették, az udvarra nyíló folyosóval, a 
szeder-fákkal, mik hajdan Móric kedves és emlé
kezetes játszóhelyei voltak, azok alatt volt az ö 
Bécs-e, akkor mondta minden reggel, mint ma 
már nem: „megyek Bécsbe“, de már arra maga is 
emlékezik, nem szükség, hogy én beszéljek róla.

Hát erre a többi ákombákom firkára ki a tatár
nak van szüksége ? — Most nincs ; de jöhet idő, 
mikor majd valaki ilyen adatok után is fog kutato- 
lódni — s akkor már én nem fogyasztom a tintát.

Ezeket a dolgokat hát én azért jegyezgettem 
fel igy hegygyei éllel összekeverve, és azért 
hagytam meg a fele papirost, hogy ha Móric Öcsém 
átnézi, és tüstént a tüzbe nem dobja — észrevéte
leit oda jegyezhesse, és idővel, mikor majd azon 
kereskednek, hogy melyik házban született Jókai 
Mór ? egy kis tájékozás legyen oly hiteles tanútól, 
mint én lehetek és vagyok.

M e d v e - v
Ha a finn határszéli lappok az erdőkben vadász

nak, s történetesen medvebarlanghoz vezettetnek 
kutyáik* által, mely előtt ezek megállnak s ugatni 
kezdenek, akkor az ily lapp ivét a barlangnyilás 
elé helyezi, s a medve egészen nyugton fekszik 
benn. Erre a lapp fenyő- és más galyakat gyűjt 
össze, ivét kihúzza a barlangból, és betömi azt az 
említett gályákká! úgy, hogy a medve fejét csak

a d á s z a t,
egy nyilason dughassa ki, mely előtt a lapp fejszé- 

! jével már leselkedik reá. Most addig ingerli és 
I mérgesíti a medvét, mig az egész dühhel előjön, s 
I fejét — ellenét keresendő — elödugja, mely pilla- 
I natban a lapp fejszéjével fejére vág. Ha a vágás a 
I fő felső részére esik, akkor a medvére nincs kár- 
i tékony hatással, de ha a vágás lefelé a szemek 
I közé esik, széthasítja^ medve fejét,
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Más íinn határszéli helyeken más móddal élnek 
a medve-vadászok. Ha a medve egy állatot Ölt le, 
s azt egyidöre elhagyta, vagy attól elkergettetett, 
akkor ennek maradványai körül sövényt ké
szítenek, melyen két egymásnak átellenében fekvő 
bejárást hagynak. A bejárások oldalán, nyilvesz- 
szökkel felszerelt, feszitett iveket helyeznek el, 
körülbelől oly magasságnyira, hogy a nyíl a med
vének épen szivét érhesse, ha az a sövény bejárá
sán át akar menni. A földön kötél fekszik. 
Mihelyt a medve ezt megérinti, a nyilak elpat
tannak , s ha jól voltak felállítva, okvetlenül 
megölik.

A kettős bejárás arra szolgál, hogy a medvének 
szabad választása legyen a bemenetre, s továbbá 
ha az egyiket elhibázza, a másikban elejtessék. — 
A lappok ily ivekkel ellátott osaltőroket oly kes
keny gyalogutak oldalain is helyeznek el, melye 
ken a medvék gyakran szoktak járni.

A kamcsatkai medvék Kraschenikow leírása 
szerint nem mérgesek, s nem nagyok, és nŐsze- 
mélyek iránt igen udvariasok. Nőket sohasem tá
madnak meg ellenséges szándékkal, sőt ellenke
zőleg hozzájuk nyárban, midőn azok epret szed
nek, szelíd állatokként a legbarátságosabban kö
zelednek. Ámbár néha minden kínálás nélkül meg
eszik az összegyűjtött epret, de ez az egyetlen ud
variatlanság, mit azok irányában elkövetnek. Nyá
ron lejönnek a hegyek közül, s a folyóknál halak
kal táplálkoznak, a honnan aztán halász medvéknek 
neveztetnek.

Mielőtt a tűzi fegyverek Kamcsatkában ismere
tesekké lettek, többféle eszközökkel éltek a med
vék elejtésére. Például a medve-barlang nyílá
sát jókora mennyiségű hasábfákkal tömték be. A 
fahasábokat a medve mind magához húzta , hogy 
a kijárás ne legyen előtte elzárva. Ezt addig foly
tatták, mig a medve minden oldalról annyira kö
rül volt véve fahasábokkal, hogy alig mozoghatott. 
Ezután felülről egy nyílást ástak a barlangba, s 
lándzsák segélyével agyonszurták.

A korackok a medve tőrbccjtésérc, egy felül 
görbülettel biró fát szemeltek ki, melyen hur
kot erösitének meg, s ezen túl pedig csalétket he
lyeztek el. Ha a medve ezt lehozni akarta, fejével 
vagy lábaival rendszerint fogva maradt a hurokban. 
Nagy és nehéz gerendákat is fel tudtak úgy állítani, 
hogy az legcsekélyebb érintéskor összeesett, s a 
medvét agyonüté.

Más módjuk volt egy deszkát — telve vas hor
gokkal — oly útra kitenni, melyén a medve járni 
szokott, s közel ehhez olyas valamit felállítani, a 
mi igen könnyen s nagy robajjal esett össze.
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Ettől a medve annyira megijedt, hogy 'a legna
gyobb gyorsasággal szaladt az útjában fekvő desz
kának, s az azon levő horgokon legalább is első 
lábain megsérült, és fogva maradt. Ez oly dühbe 
hozá, hogy magát megszabadítandó, másik lábával 
is a deszkára ütött. Ekkor az is fogva maradt. Most 
hátsó lábaira állt, s az első lábain erősen függő 
deszkát is felemelvén, oly őrjöngésbe jött, hogy az
zal saját magát rendszerint kivégzé.

A Lena és Ilim melletti benszülöttek még külö
nösebb móddal élnek medvék fogására. A medvé
nek rendes ösvényén, vagy barlangja bejárásánál 
hurkot helyeznek e l, mely erős és nehéz tus
kóhoz van erősítve. Ha a medve fogva látja magát, 
felveszi a tuskót, s meredek helyre viszi, a honnan 
nagy dühhel ledobja, de mivel maga is hozzá van 
hurkolva, lerántatik az által, a midőn is vagy rög
tön kimúlik, vagy pedig tetemesen megsérül. De 
megsérülése után sem szűnik meg ily módon sza
badulni akarni a tuskótól, mig végre agyonzuzza 
magát.

Ez utósó kevés hasonlósággal bir azon módhoz, 
melylyel az oroszok a mézet a medvéktől oltalmaz 
zák. Egy ily—hosszú kötéllel ellátott — tuskót füg
gesztenek oly fák elé, melyekben méhek fész
kelnek. Ha a medve fel akar mászni a mézet 
kiszedendő, akadályozza az előtte függő tuskó. A 
medve ugyan eltolja azt, de az ismét visszaverő
dik, mire a medve azt még nagyobb erővel tolja 
vissza, de ezzel azt éri el, hogy a tuskó még erő
sebben ütődik vissza hozzá. Eme játékot addig 
folytatja, mig a tuskó oly erővel üti orrba, hogy 
életét veszti, vagy a fáról leesik.

Vannak Kamcsatkában egyének, kik egy maguk 
oly mérges medvével megmérkőznek, melyet egész 
társaság sem merne megtámadni. Ezek más fegy
vert nem használnak, mint egy erős vasat, mely 
mindkét oldalán élesre van köszörülve, és bőr 
szíjon függ. Eme szíjat a vadász jobb kezén egész 
könyökéig csavarja körül, a vasat bal, kését pe
dig jobb kezébe fogva, s igy támadja meg a med
vét, a mely szokása szerint hátsó lábaira állva, a 
vadász felé közeledik. De ez a jobb kezén levő 
hegyes vasat, ügyesen és bátran torkába nyomja 
dörmögő ellenének, mi által annak nemcsak gyöt
relmeket okoz, hanem szája összecsukásában 
is akadályozván , ^képtelenné Jteszi magát ótal- 
mazni, s igy a vadász kénye szerint elvezetheti, 
vagy legkisebb veszély nélkül agyonszurhatja.

A vad népek alig kezdenek valamihez nagyobb 
ünnepélyességgel, minta medve-vadászathoz, s oly 
vadásznak barátságát, ki egy nap alatt elejt egy
néhány medvét, sokkal inkább keresik, a csata



hősök jóakaratánál; mert egy ily vadászat a csa- közeledik. Azon pillanatban, midőn a medve égé- 
Iádnak nemcsak élelmiszereket, hanem ruházatot szén közeiébe jő támadójának s torkát harapásra 
is nyújt. Egynehányan oly jártasak az ilynemű készen felnyitja, ez rongysyal becsavart karját be. 
vadászatban, hogy ha tavaszszal az erdőn és bokro- döfi abba, s az alatt mig ez a rongyok közé bo- 
kon kúszva, kövér medvére akadnak, megtá- nyolódott fogait nehézkesen kihúzni igyekszik, 
madják, földhöz vágják, s az ez által meghunyász- másik kezében levő késével felhasitja hasát. Az 
kodott állatot vesszőkkel hajtják be maguk előtt ily bátor egyéneket a nép Medviscsukfmedvefia, 
falvaikba. medveölő) névvel tiszteli meg, kik e nevezetre

A kamcsatkaiak is fontos dolognak tekintik a mindig büszkék, s azt többnyire saját családi ne- 
medve elejtését, s az, ki a medvét megölte, köteles vök mellőzésével használják; több orosz pór csa- 
mindenik szomszédját megvendégelni. Ezen lakó- Iád van jelenleg is, mely e nevet viseli, s azon 
máknál természetesen az etelck közt a medvehus esetet, minek folytán ő vagy valamely elődje e 
viszi a főszerepet. Fej- és combcsontjai győzelmi névvel felruháztatott, örömest beszéli el a hagyo- 
jelekként akasztatnak fel a kunyhók körül. mány, vagy saját tapasztalása után a tudakozó-

Nálunk Mármaros vidékén az oroszok nagy dóknak, 
lelekjelenlétet igénylő eljárással élnek a medvek Az erdélyi oláhok közt is vannak egyesek, kik 
elejtésére. A mindig tüszőjükben levő késen kivíil nagy bátorságot és ügyességet tanusitanak az ily 
egyelj eszközt nem vesznek magukhoz, hanem vadászatoknál. Többnyire azonban csoportosan, 
jobb karjukat csavarják be jó vastagon rongyok- késekkel s fejszékkel fölszerelve indulnak e va- 
kal. A mint a medvét észrevették, kövek- vagy fa- dászatra, s ha medvére találnak, dobálással maguk 
darabok dobálásával ingerlik maguk ellen, mely ellen ingerük, s midőn az hátsó lábaira állva kö 
csakhamar dühbe jővén, két lábra áll, s feléjük zelükbe jő, körülfogják, s agyonverik. M. A.

L e v e l e k  P á г i s b 6 1.
VII.

. . .  Ki vágytam a szabadba, az elyzei mezőkre. mára. A becsületbelit (medaille d’honneur) Cabane 
Epen tiz órát ütött, mikor az Iparpalota előtt el nyerte el két arcképért, melyeknek egyike a csá 
haladtam , s látván , hogy az ajtók megnyílnak, szárt ábrázolja. A közönséges érmesek között két 
még egyszer, tehát már harmadszor, beléptem. magyar tárgyú képre akadtam, Thoren bécsi mü-

Távollevö számára s különösen idegen ország vésztől; az egyik lókötöket, a másik ökröket lopó 
évi mütárlatát leírni, haszontalan időrablásnak te- szegény legényeket tüntet elő. így maholnap Zöld 
к intem ; nem is fogok tehát az idei kiállítás egyes Marci hírünk lesz a külföldön. Mathilde hercegnő 
tárgyainak bírálatába ereszkedni, annál inkább, is kapott egy érmet, két vizfestvényért, s a rósz 
mert nem is vagyok miiértö. Legfelebb egypár nyelvek azt mondják, hogy a bírák udvarias em- 
átalános észrevételt teszek, melyet különös tudó berek. Különben vannak, kik azt kiáltják, hogy a 
mány nélkül is a múlt tárlatok emléke idéz elő. francia iskola hanyatlik, miglen a szomszédok elő- 

A régibb mesterek: Delacroix, Flandria , Ver- re törnek. Nézetem szerint azért, hogy egy német 
net, Ingres, s a szobrászok közül: Pradier, Rude és (Schrever) , egy lengyel s egyik-másik belga ki
mások vagy nincsenek többé, vagy nyugalomra tűnő darabot küldött be ez idén, a franciák még el 
szálltak, s tanítványaik, úgy látszik, még nem ér- nem veszték elsőbbségüket. S minek köszönhetik 
tek előképeik nyomába, mindazáltal azt tartom, azt? A müérzéknek részint, részint a tanul 
hogy az idei festvények között több jeles van, mint mánynak.
az utolsó két-három éviek között volt. Sokat vett Jeles iskolán kívül, mely Párisban nyitva áll 
fel ugyan a bizottmány, mi sem tárgyválasztás, neki, a tehetséges ifjú államköltségen Rómába 
sem kivitel tekintetében nem méltó, hogy Páris- küldetik, hol három évet tölt, két más esztendő 
ban szemlére kitétessék, de a sok rósz s még több utazásokra lévén szánva. De ez előnyben csak 
középszerű mellett néhány kitűnő kép is fordul komoly pályázás folytán részesül egy-egy ifjú a 
elő, s a bizottmány átalában igazságosan járt el a művészetek mindenik ágából. Az iskolába járá- 
jutalmak osztogatásában. Azelőtt háromrendbeli son kívül pedig mindenik növendék valamely 
érem s azonkívül dicsérő megnevezés is létezett: hires mester műtermében dolgozik, s feljár a 
most egy becsületbelin kívül csupán egynemű Louvre b t s egyéb gyűjteményekbe, a hol szint
érem van, mindössze negyven a festvények szá- úgy szabad másolnia.
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Nekünk is lesz ezentúl Pesten egy kis jóravaló vészét iránti érzék, mikor fognak nagy uraink ké- 
képcsarnokunk, az Eszterházyé; de sok egyeben pekre is költeni ? Mikor létesül művészeti tanoda 
kívül hiányzani fog még szoborgyüjtemény. Ha Pesten, mely ha nem képez is mindjárt mestere- 
Teleki Blankát el nem ragadja a halál, eddig már két, legalább fejleszteni fogja a szunnyadó erőket? 
annak is meg lenne vetve alapja. A nagylelkű Emlékoszlopokat akarunk emelni, még pedig 
honleány ugyanis Olaszországba készült utazni, s honfikéz által. Dicséretes dolog, ha a mü kielégíti 
ott a legjobb szobrok hasonmásait terra cotta vagy az ízlés igényeit; de ha nem , úgy tanácsosabb 
gypszből összevásárolva s illetőleg elkészíttetve, lenne várnunk, mig méltó művészt teremt a haza 
azokat Pestre szállíttatni. Ki fogja majd végrehaj- nemtője. Az emlék büszkeség, ne szégyen érzetét 
tani a halála miatt elmaradt tervet? költse a nemzet keblében. Vigyázzunk, nehogy

A szobrászati müvek földszint helyezvék el a később elhordani legyünk kénytelenek a kezdet 
palotában. Még azok is, kik a festészet felett so- j kísérleteit, s valami vidéki városba eltávolítani, 
pánkodnak, a véső teremtményeivel meg vannak j mi azelőtt Pesten diszelgett.
elégedve. A becsületi érmet nyert dalnok, Dubois | Az is eszembe jut, hogy mig a ma s tegnap ki 
Pál müve, valódi remeknek mondható. Mint rit- dőlt jeles férfiaknak azonnal indítványozunk em 
kaságot megemlítem,hogy egy nő is van a szobrá- léket, s részint állítunk is : a régieket nincs se
szók sorában, ámbár férfi név alatt: Colonna asz- i bronz, se márvány, mely megörökítse. A honszerzö 
szonyság. Gorgona-főt állított ki. Árpád, István a polgárosító, Hunyady János a

De mindezeknél, tudom, jobban érdeklik önöket haza s kereszténység őre, s a nép barátja Mátyás, 
hazánkfiainak müvei. Menjünk tehát vissza az még mindig csak a történet lapjain s tulajdon mü
emeletbe s keressük fel a magyarok képeit. veikben élnek, az utókortól várva a hála s tiszte-

Madarász Viktor Heine egyik költeményét vá- let külső jeleit. S jobb is, semhogy ezek ne legye-
lasztotta ez idén jeles ecsete tárgyául. Egy barát nek méltók nagyságukhoz. Én a jelenben semmi 
valamely meghalt nőnek szellemét idézi, s ez meg- ily nagyszerühöz nem fognék , még ha lenne is 
jelenik neki. A csuklyás, ki az ágy egyik végén módunk benne. Mindenekelőtt iskolát, gyiijtemé- 
ül, ijedten tekint a fekhely túlsó végén termett nyékét s a pályanyerteseknek külföldön utazását
szoborszerii fehér alakra. — Horovitz, ki arckép- tartom szükségesnek. Erre kell alapot teremteni,
festészettel foglalkozik, egy szőke gyermekföt s országos pénztárból, ha lehet; magán adakozások 
egy nőt mutat be a közönségnek. Az „Utolsó se- utján, ha amabból nem jut. Ezeket főleg ily célra
gélyforrás“ melyet Herbsthofer ur küldött be, a ki- szeretném igénybe venni. Ha pedig egyik-másik
nek nevével először találkozunk, tehetséget árul jelesünknek, be nem várva sem az utókor Ítéletét,
el. A negyedik földink vizfestvényét nagy sajná- sem a művészet fejlődését, s nem akarva, szerin
latomra meg nem találhattam : ez Vak Béla az tem helyesen, idegenhez fordulni, már is emléket 
árvavári fogságban. De ha azon szláv troubadour- kívánunk állítani : ám kisértsük meg, a mit Kran 
ról, melyet, noha csak fényképben ismerek, sza- ciaországban tapasztalunk , t. i. állítsunk vidéki 
badna következtetnem, úgy Frankel ur is reményre erővel, ha telik. Itt a város, melyben valamely tá 
jogosít. Csak lenne, ki tettleg is méltányolja a bornagy, tudós, vagy más kitűnő polgár született, 
művészeket. becsületet helyez abban, hogy gyermekének alak

Franciaországban azonkívül, hogy a gazdag ját falai között szemlélje. A helyi becsvágy létre
magánosok, különösen nehány év óta, pártolni hozsa, mit az országos, talán gyöngébb érdekelt
kezdik a művészeket, a kormány is ad nekik meg- ség ki nem vihetne. Csak a történeti nagyok szob
rendeléseket, részint múzeumok, részint templo- rai ékesítsék az ország fővárosát,
mok számára. Hát nálunk mikor ébred föl a mü- i r á n y i  D á n ie l .

Ú j d o n s á g o k .
— (A „Hazánk s a Külföld“ első félévi fo- kérhetjük fel őket e lap minél nagyobb körben

lyarmi) jelen számmal be van fejezve, s mert terjesztésére.
egyetlen cikk folytatását sem viszszük át az uj fo- — (Magyar mű külföldön.) Eder Ferdinánd 
lyamba, l a p u n k  uj  e l ő f i z e t ő i  nem fognak hazánkfia, a londoni „Timesu neves munkatár-
csonka dolgozatokat kapni. Régi előfizetőinktől sa, a ki 1860-ban, Garibaldi nápolyi hadjárata
számos alkalommal volt szerencsénk elismerő so- alkalmával ennek dandárnoka volt, közelebb egy
rókát kaphatni, s igy tán szerénytelenség nélkül Magyarországra vonatkozó munkát fejezett be,
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mely nagy folin-alakban , magyar népviseleti és 
életképrajzokkal illustrálva, Londonban Longman - 
nál fog megjelenni.

— (Zenemüveink közül) jelenleg a harmadi
kat mellékeljük, bárba előfizetési ivünk kibo
csátásakor erre nézve semmi ígéretet sem tettünk. 
Most azonban megemlíthetjük , hogy minden fél
évben három válogatott zenemüvet adunk, s igy 
zongorázó és énekelő előfizetőink lapunkban las- 
sankint egy kis zenemü-gyüjteményt is kapnak.

— (Emich Gusztáv 1866-diki „Nagy nap
táraéí) már sajtó alatt van, s bár az idén ára 
jelentékenyen olcsóbb lesz, mindamellett képei s 
cikkeire nézve nem fog a múlt éviek mögött ál
lam*. Lesznek benne szépirodalmi dolgozatok Jó
kai, Vadnai, Vértesi s más neves íróinktól, s hogy 
képei valóban díszesek, azt a mai számunkban 
közlött „Flórenc látképe“ mutatja s még inkább 
fogják igazolni azon képek, melyeket ezen év
könyvből jövő számunkban fogunk adni.

— (A magyar képzőművészeti társulatnak) 18G4. 
évre járó albuma három nagy és szép képpel, az 
illető magyarázó szöveg kíséretében közelebb 
jelent meg. Az első kép „Salamon fogsága“, We
ber olajfestménye után kőre rajzolva; a második 
„Cserna völgye“, Keleti Gusztávtól, kinek ügyes 
ónját lapunk több rajzából is Ösmeri a közönség. 
A „Cserna völgye“ oly szép és egyszersmind ha
tásos kőnyomat, hogy az keretbe téve is díszíté
séül szolgálhat a termeknek. A harmadik kép 
„Jut is, marad is“ címmel, Telepi Károly festmé
nye után Marastoni által csínnal készített rézkarc. 
Ez egy malom belsejét ábrázolja, hol a molnár 
azalatt csenni igyekszik a lisztből, mig az őröltető 
nyalka legény egyik sarokban a takaros molnár- 
nét öleli át és csókot akar tőle rabolni. Ez albu
mot a képzőművészeti társulat minden pártolója 
ingyen kapja.

— (Az uj sajtótörvényeket) Magyarország szá
mára már közzé tették. Ezek jul. 1 jétől lépnek 
életbe, s igen természetes, hogy az összes irók ér
dekeltségét nagy mérvben keltették föl.

* (Bogovics Imre,) a derék horvát hazafi, kitű
nő publicista s volt országgyűlési követ, a múlt hé
ten Pesten időzött, de csak rövid ideig maradha
tott itt, miután a horvát követválasztási mozgal
mak haza szóliták Zágrábba. Köztudomású hogy 
Bogovics az oly nagy zajt ütött horvát-magyar 
programm aláíróinak egyike.

— (A magyar nyelv külföldön) Hogy irodal
munk mennyire van e haza határai közé szorítva, 
igazolja azon példa, miként az utóbbi években az 
egész világon alig volt 20 — 30 ismert külföldi, a

ki nyelvünket beszélte volna. Ezek közt említhet 
jük a luceai herceget, sir John Bowringot, Souther
land hercegnőt, miss Bickersteth Johannát, (ké
sőbbi gr. Telekynét,) miss Birkbecket (későbbi 
Mednyánszkynét,) Grimm Jakabot, Steinheil ta
nárt, dr. Schottot, Flegler tanárt, Selig-Oasselt, 
Stier Gottfridot, Boiler tanárt, dr. Pacidért, báró 
Gablenzet, Bopp tanárt, Pott tanárt, miss Putnonnt 
Uj-Yorkból és a francia Thales Bernardot.

* (Kossuth Lajos neje) szül. Meszlényi Terézia 
asszony, mint említettük, Genuában a múlt na
pokban halt meg, 55 éves korában, tiz évi szen
vedés után. Mint az ausburgi „Alig. Ztg“-nak Pá 
risból írják, Kossuthot e családi gyászeset végte
len fájdalmasan érinté. 1839-ben keltek össze s 
Kossuthnénak férje minden tettében lényeges ré
sze volt. Kossuthné 1849-ben elrejtőzve volt Ma
gyarországon, 1850-ben Sumlába és Kiutakhiába 
ment, 1851-ben Angolországban volt, 1853-ban 
Amerikában, később ismét Londonban, 1864-ben 
Turinban. Két fia, Ferenc és Lajos Tivadar a sar- 
diniai közmunka-minisztériumban van alkalmazva. 
Leánya, Vilma, 1862-ben halt meg. (г*в(л f*-*. W /.

* (A pesti dunarakpart) építésénél a cöveklés 
jelenleg tetemes nehézséggel jár, mert épen azon 
a ponton foly a munka, hol mintegy 40 év előtt 
egy köszállitó hajó sülyedt el, s igy előbb a nagy 
köhalmazt kell eltakarítani.

* (Egy ladik a Dráván) Dombomhoz közel, 
midőn a folyam közepén haladt, fölfordult, s a 
benne ülők, hét férfi és négy nő, kik a Maria 
bisztrici búcsúról (Horvátországból) tértek visz- 
sza, a vízbe estek, s mindnyájan a hullámokban 
lelték sírjukat.

— (A képzőművészeti társulat) 1865-dikei al
buma három mülapjára pályázatot nyit, oly formán, 
hogy a legjobb képek szerzői 250 ftnyi tisztelet- 
díjban részesülnek. A kép tárgyát az illető pályá
zók szabadon választhatják.

* (A gazdasági kiállítás) alkalmával a városli
getben emelt díszsátort, melynek múlt számunk
ban rajzát adtuk, továbbra is ott meghagyják.

* (Miss Selina G ay) ifjú angol írónő, Rónay 
Jácint, Londonban lakó tisztelt munkatársunktól 
magyarul tanul.

* (Júniusi hó) Trencsénmegyében a Tátra-he- 
gyek közt jun. 11-én reggelre egy negyed ölnyi 
hó esett, s jun. 14-én még folytonosan tartott, úgy 
hogy a juhokat a legelőkről haza kellett hajtani, s 
a hideg oly nagy, hogy egy cserhovai lakosnak 80 
ftos lova a Vrátna nevű erdőben megfagyott. A 
felvidék több részéből szintén rendkivüli hóesé
sekről érkeztek tudósítások.




